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)ريليش كومار( جمال النصراهلل يدلي بصوته جمال النصراهلل مع قائمة العالقات بعد الفوز في انتخابات جمعية العالقات العامة 

قائمة »العالقات« اكتسحت انتخابات جمعية العالقات العامة للمرة الثانية على التوالي

النصراهلل: سنعمل لتحقيق تطلعات العاملني في »العالقات العامة«
عبداهلل صاهود

الثانية على  لل���دورة 
اكتس���حت قائمة  التوالي 
العالقات انتخابات جمعية 
الكويتية  العامة  العالقات 
برئاسة جمال النصراهلل، 
والتي أقيمت مساء أمس في 
أجواء دميوقراطية بحضور 
مراقبني من وزارة الشؤون 

انتهى بفوز 9 اعضاء من 
قائمة العالقات.

املناس���بة، قال  وبهذه 
جم���ال النص���راهلل ف���ي 
تصريح خاص ل� »األنباء«، 
علين���ا اآلن وبع���د فوزنا 
مسؤولية كبيرة من خالل 
السعي مع مجلس اإلدارة 
لتحقيق طموحات العاملني 
في مجال العالقات العامة 

االجتماعية، وتنافست قائمة 
العالقات ب� 9 مرش���حني 
و3 مستقلني مبجموع 12 
مرشحا على عضوية مجلس 
ادارة اجلمعية بعد انعقاد 
اجلمعية العمومية واعتماد 

تقريرها املالي واالداري.
واحتشد أعضاء اجلمعية 
العمومية للمشاركة في هذا 
العرس الدميوقراطي والذي 

التي ستشهد نهضة حقيقية 
على جميع األصعدة، مؤكدا 
ان مهن���ة العالقات العامة 
من أهم املهن على مستوى 

العالم.
وأكد النصراهلل على إزالة 
أي حتديات تواجه العاملني 
في ه���ذا املجال، باالضافة 
الى عمل دورات تدريبية 
وتنظيم معارض ومؤمترات 

ودورات متخصصة، الفتا 
الى تقدمي أكثر من 20 إجنازا 
م���ن قبل مجل���س اإلدارة 
احلالي ومن أبرزها جائزة 
الكوي���ت للعالقات العامة 
برعاية سامية من صاحب 
السمو األمير، وتعد اجلائزة 
األولى في املنطقة، مبينا ان 
سيتم توسيع اجلائزة على 

املستوى اخلليجي.

جمال النصراهلل وفهد املخيزمي وباسل الشالل 

محمد الياسني وعبداحملسن الدبوس وفهد احلنيف

العميد عادل احلشاس وفاضل املندي وجمال النصراهلل 

من لوحات املعرض 

احد االعمال املميزة 

البغيلي: إزالة معوقات مشروع »جنوب املطالع«

.. واستدعاء الدفعة الرابعة من أصحاب 
القسائم احلكومية في املشروع

»بوشهري« استضافت معرض الفنانة آني كوركجيان

عادل الشنان 

 اجتمعت جلنة أهالي جنوب 
املطالع مس����اء أمس األول مع 
البلدي أحمد  عضو املجل����س 
البغيلي ملناقش����ة تفعيل دور 
البلدي خالل املرحلة  املجلس 
املقبلة التي ستأتي عقب توقيع 
العق����د األول للبن����ى التحتية 
وخدمات الطرق املتوقع خالل 
الشهر املقبل، ومثل وفد جلنة 
اللجنة  األهالي كل من رئيس 
خالد العن����زي وعضو اللجنة 

طالل الدوسري. 
وقال عضو املجلس البلدي 
أحمد البغيلي إن املجلس يولي 
مشروع مدينة جنوب املطالع 
الس����كنية أهمية خاصة ألنها 
تعتبر اكب����ر مدينة في البالد 
وحتوي أكبر عدد من املواطنني 
ناهيك عن كونها احد مشاريع 
الدول����ة املدرجة ضمن اخلطة 
التنموية للبالد، مؤكدا أن عددا 
كبيرا من مطالبات أهالي جنوب 
املطالع يتبناه أعضاء املجلس 
البل����دي واملطالب����ات األخرى 
سيعمل على تبنيها شخصيا. 
 وأشار البغيلي إلى انه سوف 
يعمل على التنسيق مع مدير 
عام البلدية م. أحمد املنفوحي 
إلزال����ة كل العراقيل في أرض 
املشروع حتى ال جتد الشركة 
املنفذة للمشروع ما يعوق عملها 

عند البدء بأعمالها. 
 من جهته، قال رئيس جلنة 
أهال����ي جنوب املط����الع خالد 
العنزي قد ركزنا خالل لقائنا 

امل����دارس ومحط����ات التبريد 
واألماكن الفارغ����ة ناهيك عن 
فتح طريق من سليل اجلهراء 
إل����ى منتصف املطالع وتوفير 
مختصني من اإلسكان والبلدية 
والعدل للتدقيق والتصديق على 

عقود البناء.
  وأكد العن����زي أن اللجنة 
التطوعية ألهالي جنوب املطالع 
لن تألو جهدا أو تدخر وقتا إال 
بعد االنتهاء من اجناز املدينة 
على أكمل وجه وسيتم التحرك 
على مس����توى كل مؤسسات 
الدول����ة ووزاراته����ا وهيئاتها 
إلى مجلس����ي األمة  باإلضافة 
والبلدي م����ع مجلس الوزراء 
لضمان إجناز املش����روع وفق 
اجلدول الزمني احملدد س����لفا 

وعلى أفضل صورة وجودة.

ب����أرض مؤقتة  على املطالبة 
مخصص كأس����واق تنافسية 
ملواد البناء ومستلزماتها وكذلك 
مكاتب للمقاولني البناء والتدعيم 
واملع����دات واآلليات املعتمدين 
من اإلسكان والبلدية مع سكن 
للعمال للش����ركات واملقاولني 
ومواقع ميدانية طبية وللبلدية 
والكهرباء واملاء والداخلية وبنك 
االئتم����ان باإلضافة إلى مواقع 
للجمعيات واألسواق املركزية 
بش����كل مؤق����ت خ����الل فترة 
البناء ومضخة ماء مبنتصف 
املط����الع والعمل على جاهزية 
املسطحات اخلضراء واملباني 
اخلدمية والترفيهية وتسليمها 
للوزارات واملؤسسات املختصة 
مع إعطاء أمر البناء لتشغيلها 
وتفعيل محطات التبريد املركزي 
وتسليمها لوزارة الكهرباء حلني 
تخصيصها لتوفير وترش����يد 
الكهرباء حسب توجه احلكومة 
وإبعاد مح����والت الكهرباء عن 
إل����ى جانب  البي����وت ونقلها 

أعلنت املؤسسة العامة للرعاية السكنية بأنها 
ستقوم بتوزيع القسائم احلكومية في مشروع 
جنوب املطالع )N7( الدفعة الرابعة من توزيعات 
السنة املالية 2017-2016 والتي تشتمل على 338 
قسيمة مبس����احة 400م2، للمخصص لهم حتى 
تاريخ: 20/4/2008، وذلك وفقا للمواعيد التالية: 
ي����وم اخلميس واألح����د 2016/4/28 - 2016/5/1 
توزيع بطاقات القرع����ة، يوم االثنني 2016/5/2 
توزيع بطاقات االحتياط، يوم األربعاء 2016/5/4 
إلجراء عملية القرعة. وطالبت املؤسسة املواطنني 
املخصص لهم قسائم حكومية في هذه املنطقة 
احلضور ش����خصيا إلى مبنى املؤسسة العامة 
للرعاية السكنية مبنطقة جنوب السرة الساعة 
9 صباحا، مصطحبني معهم البطاقة املدنية وقرار 
التخصيص، وذلك لتسلم بطاقات دخول القرعة 

لميس بالل

استضافت »غاليري بوشهري« معرض الفنانة 
اللبنانية آني كوركجيان، حيث تعمل كوركجيان 
في لوحاتها على جتسيد حاالت نفسية تعكس 
تأثيراتها على الهيئات املشوهة للجسد اإلنساني، 
حيث يبدو األلم والتوحد والفصام وهواجس املوت 
والعزلة مضاعفة بانفرادها باجلسد وارتباطها 
به. وتبدو لوحات كوركجيان ذات خطوط وألوان 
هادئة، لكنه الهدوء املفضي الى نوع من الصمت 
والتوحد، هذا الصمت والتوحد هو ما يأخذ املتلقي 

خالل أوقات الدوام الرسمي مع االلتزام باملواعيد 
احملددة وفي حالة عدم التس����لم سيتم طرحها 
ضمن بطاق����ات االحتياط في اليوم احملدد لذلك 
وتوزيعها على احلضور. وتابعت: من يتخلف 
عن تسلم بطاقة القرعة اخلاصة به خالل األيام 
احملددة، فإن املؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه 
وإدخال األس����ماء التي تليه����م في التخصيص، 
مناشدة املواطنني الصادر لهم قرار تخصيص في 
هذه املنطقة ولم ترد أسماؤهم احلضور إلى مبنى 
املؤسسة في متام الساعة التاسعة صباح يوم 
االثنني 2 مايو، مصطحبني معهم قرار التخصيص 

والبطاقة املدنية للدخول ضمن االحتياط.

األسماء على الموقع اإللكتروني
www.alanba.com.kw

الى رحلة تأملية في ردهات هذه الذات اإلنسانية 
الغامضة. واجلدير بالذك����ر انها اقامت معارض 
عديدة في لبنان وفرنسا وبريطانيا كما حصلت 
على تنويه خاص من معرض اخلريف السنوي 
في العام 2011، وتعتبر ان الرسم هو ترجمة واعية 
والواعية ألفكار وهواجس شخصية أكثر من كونه 
ارجتاالت لونية أو خطوطية. كل لوحة في املعرض 
تقول فكرة أو مشهدا أو تؤول حالة نفسية، حيث 
يش����عر املتلقي بأنه مدعو إلى تأجيل التأمل في 
اللوحات قليال، والتفرغ ملعاينة األس����لوب الذي 
يوحد هذه اللوحات، رغم اختالف موضوعاتها.

 احمد البغيلي مستقبال خالد العنزي وطالل الدوسري 

العنزي: تخصيص أسواق مؤقتة ملواد البناء باملدينة


