
االحد 6 سبتمبر 2009   15محليات
البرنامج سيختتم أعماله في حفل يقام 24 الجاري

الخالد: ورش عمل »أقسم«  حملت قيمًا لتأصيل معنى المواطنة

وعروضها جانب انساني وشيء 
من التفرد في املوهبة.

أما اجلزء الثاني من احلفل 
فسيضم تدشني كتاب مبنزلة 
دليل يحكي اجنازات الكويت من 
عقد اخلمسينيات حتى االلفني، 
مستعرضا كل عقد على حدة، 
ويأتي العرض على هيئة صور 
مصحوبة بش���رح موجز عن 
االجناز. ويعتب���ر هذا الكتاب 
بح���د ذاته اجنازا، حيث انه ال 
يوجد كت���اب يوثق االجنازات 
املهمة للدولة ولكل هذه العقود 
مجتمعة بهذا االسلوب. ولقد 
س���اعد كل من الع���م د.صالح 
العجيري وصالح املسباح وخالد 
املبيلش، وفؤاد املقهوي الشباب 
في جمع املعلومات واملراجعة. 
أما اجل���زء الثالث من احلفل، 
فسيكون ركنا للتصوير مينح 
فرصة اختيار تصاميم وخلفيات 
للصورة من وحي االجنازات 

املذكورة في الكتاب.
وس���يقام احلفل في مجمع 
األڤنيوز في الفترة من 24 الى 

26 اجلاري.
واعتبرت املشاركة ومديرة 
املش���روع دالل الس���ليطي ان 
التدريبي والتجهيز  البرنامج 
لهذا املشروع الشائق من اهم 

املواطن���ة احلقة تؤتي بالفعل 
واالجناز، لذا هي دعوة الشباب 
للقيام بدور فاعل في املجتمع 
ودفع عجل���ة التقدم من خالل 

اجنازاتهم اخلاصة.
من جانبه���ا، قالت صاحبة 
الفكرة ورئيسة فريق مهرجان 
املواهب مرمي العماني ان الشباب 
ليس بلونه وال اسمه وال موقعه 
االجتماع���ي، ولكن بش���غفه 
وعطائه وممارسته ملوهبته. 
واكدت مرمي ان تسليط الضوء 
على شباب متيزوا في االبداع في 
املجاالت املختلفة يشجع الباقي 

التج���ارب التي م���رت بها في 
حياتها العملية، وانها فخورة 
ب���أن تصوراتهم بدأت تتبلور 
على ارض الواقع. واضافت انها 
تسعى مع باقي الشباب القائم 
على هذا االحتفال الى حتقيق 

االهداف التالية:
� تس���ليط الض���وء عل���ى 
عنص���ري املوهب���ة واالبداع 
الشخصي واهميتهما في بناء 
وتعزيز الهوية الذاتية، مع ابراز 

الهوايات ودعمها.
� تأريخ االجنازات الكويتية 
وتبصير الشباب بأهميتها وبأن 

آالء خليفة
اختتم���ت زواي���ا برنامج 
»أقسم« التدريبي املنعقد هذا 
الصيف بتخريج 15 مشاركا 
من الش���باب والش���ابات بني 
العمر 14 و18 سنة، بحضور 
الفنانة القديرة سعاد عبداهلل 
التي قامت بتكرمي املشاركني 
وتسليمهم شهادة الدورة بعدما 
ألقت عليهم كلمة حثتهم فيها 
على التمسك باملواطنة احلقة 
العطاء واالجناز  املتمثلة في 
واالستثمار في الذات في هذا 
املجال، وعلى ضرورة حتديد 
االه���داف والس���عي احلثيث 

لتحقيقها.
وصرحت رن���ا اخلالد من 
مجموعة زوايا بأن البرنامج 
احتوى على ورش عمل حتمل 
قيم���ا انس���انية واجتماعية 
ومتاري���ن عملية وامثلة يتم 
م���ن خاللها تأصي���ل معنى 
املواطنة والقيم املرتبطة بها 
كاالخالص في العمل واحترام 
اآلخر ونبذ التعصب، واحترام 
العامة،  املمتلكات واملدخرات 
االنتاجية واالخالص في العمل، 
واالستثمار في املواهب الذاتية. 
وقالت انه مت التعاون في هذا 
البرنامج ايضا مع لوياك التي 
قدمت ايضا للش���باب الدورة 
العاملي���ة املتمي���زة »العادات 
الس���بع للمراهق���ني االكث���ر 

فعالية«.
وكان اهم عنصر من عناصر 
برنام���ج »أقس���م« التدريبي 
هو املش���روع ال���ذي ينتهي 
به البرنام���ج والذي يختزل 
كل ما ج���اء به م���ن مفاهيم 
ومتارين عملية، ويحضر به 
مشاركو الدورة باالضافة الى 
مجموعة من املتطوعني، وهو 
املواهب بعنوان »زوايا  حفل 
الش���غف أحييناها« يتم من 
خاللها تس���ليط الضوء على 
الش���باب االبداعية  طاق���ات 
كعنصر اساسي لالستثمار في 
الذات وللمواطنة في آن واحد، 
ويتخلل احلفل في جزئه االول 
عرض ملواهب محلية بأسلوب 
ش���ائق، بعضها على خشبة 
املسرح والبعض اآلخر خارج 
اخلشبة، وسيكون للمواهب 

الفنانة سعاد عبداهلل متوسطة رنا اخلالد وخالد الروضان وعددا من  املشاركني في البرنامج التدريبي

سعاد عبداهلل تكرم إحدى املشاركات

على العمل أسوة بهم.
البرنام���ج  نظم���ت ه���ذا 
وأشرفت عليه ادارة مجموعة 
زواي���ا، وعبرت رن���ا اخلالد 
عن بالغ س���رورها للعمل مع 
مجموعة نشطة من الشباب 
والذين بدورهم س���يقومون 
بنشر رسالة العطاء والتأثير 
االيجابي على الغير، ولقد بدأ 
ذلك التأثير يؤتي ثماره، حيث 
ارتفع عدد املتطوعني املشاركني 
ف���ي العمل عل���ى تنظيم هذا 
االحتفال واالنشطة املصاحبة 
لها بعد بدء العمل فيه الى 30. 
من جهة اخرى، ش���كرت رنا 
اخلالد مجموع���ة الصناعات 
الوطني���ة القابضة ممثلة في  
رئيس مجلس االدارة والعضو 
املنتدب سعد محمد السعد على 
رعايتهم الكرمية واملتميزة لهذا 
االحتفال واذاعة املارينا اف ام 
واملكس اف ام ممثلة في طالل 
الياقوت على رعايتهم االعالمية، 
باالضافة الى مبادرة الشراكة 
االميركية � الش���رق أوسطية 
MEPI لدعمها البرنامج، وشركة 
هايبرو ممثلة في  عادل اخلضر 
لدعمه للمهرج���ان من خالل 
قيامه بتصميم وتنفيذ ديكور 

املهرجان.

إشادة مغربية بتجربة الكويت في مجال الخط العربي
أش���اد خطاطون مغاربة محترف���ون بالتجربة 
الكويتية في مجال اخلط العربي واعتبروها رائدة 
ومتميزة على املستوى العربي في هذا املجال. جاء ذلك 
في تصريحات متفرقة لعدد من اخلطاطني ل� »كونا« 
على هامش افتت���اح معرض جماعي للخط العربي 
األصيل بالعاصمة املغربية الرباط الليلة املاضية في 

أجواء رمضانية مبشاركة امهر الفنانني املغاربة في 
هذا اللون االبداعي اجلميل. ونوه اخلطاط جمال بن 
سعيد في تصريح ل� »كونا« بالتجربة الكويتية في 
مجال اخلط العربي واصفا اياها بأنها من التجارب 
العربية ذات البصمة املتفردة واملس���حة االبداعية 

الراقية التي متزج بني الفن التشكيلي والقدسي.


