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بعد اإلقبال الكبير والتقدير العميق في الكرملين والهرميتاج

تحف »ذخيرة الدنيا« تعود للكويت وتستعد لجولة جديدة

»فلكس اكزيكوتيف« لرجال األعمال يستضيف
دورة تدريبية لرؤساء األقسام في »التعليم العالي« 

استضاف نادي فلكس اكزيكوتيف لرجال 
األعمال بالشعب البحري في قاعة قرطبة، الدورة 
التدريبية لرؤس����اء األقس����ام بوزارة التربية 
والتعليم العالي حتت عنوان »التدريس عبر 
أمناط الذكاء املتعددة«، التي نظمها معهد مهارات 

لالستشارات والتدريب.
وعقدت ال����دورة على م����دار 4 أيام من 21 
ديسمبر حتى 24 ديسمبر املاضي حيث تضمنت 
محاضرات حول كيفية استخدام أمناط الذكاء 
اللغ����وي، املنطقي، كما االيقاع����ي والبصري 
واحلركي باإلضافة إلى الذكاء االجتماعي والبيئي، 
كما شرحت كيفية استعمالها وتسخيرها في 

أغراض التدريس. 
وش����رح احملاضر د.جنيب الرفاعي كيفية 
تسخير هذه األمناط واستخدامها بالشكل املناسب 
خلدمة املجتمع عموما ولرؤساء األقسام بوزارة 
التعليم خصوصا، حيث قال د.جنيب الرفاعي 
انه عمل على استقدام أحدث املواد التدريبية 
واملادة العلمية من اخلارج، وذلك من أجل افادة 
املؤسس����ات التعليمية في الكويت، وملساعدة 

املتدربني على استخدامها والعمل بها.
ومن ناحيته أكد مدير البرامج التدريبية في 
معهد مهارات لالستشارات والتدريب مجدي حامد 
جناح الدورة التدريبية وتأديتها الهدف املنشود 
منها اال وهو رفع الكفاءات والطاقات البشرية 
ملديري ورؤساء أقسام في وزارة التعليم، وهذا 
النجاح هو ما أكده االستبيان الذي وزع على 
كل املشتركني بالدورة ملعرفة مدى فائدة املواد 

التعليمية التي قد متت مشاركتها.
وعل����ى صعي����د آخر عبر املش����اركون عن 
ارتياحهم خلدمات قاعة القرطبة الكائنة بنادي 
فلكس اكزيكوتيف لرجال االعمال، حيث شكروا 
ادارة الن����ادي وإدارة مركز التغذية واحلمية، 
فلكس جورميه على املجهودات املبذولة إلجناح 

الدورة من ناحية االستضافة.
 وأخيرا رحب مدير نادي فلكس اكزيكوتيف 
لرجال االعمال صمويل غالي باملشاركني بالدورة 
في قاعة القرطبة مؤكدا أن جناح هذه الدورة 
يعود الى التنس����يق اجليد بني معهد مهارات 
لالستشارات ونادي فلكس اكزيكوتيف لرجال 

األعمال وفلكس جورميه.
وأشار غالي الى أن هذا التعاون ميهد ملزيد 
من التعاون املشترك بني الشركتني العريقتني، 
معهد مهارات لالستشارات والتدريب وشركة 
فلكس للمنتجعات والعق����ارات ملا فيه خدمة 

املجتمع الكويتي بكافة شرائحه. 

حول فلكس ريزورتس للمنتجعات والعقارات

تأسست شركة فلكس ريزورتس للمنتجعات 
جتاريا عام 1992 كشركة خاصة تعنى بالصحة 
والرشاقة حتت قيادة الس����يد خالد الصايغ، 
رئيس مجل����س اإلدارة والعضو املنتدب الذي 
استطاع أن يجعل »فلكس« شركة ريادية تقدم 
خدمات غير مسبوقة في قطاعها إلى عدد كبير 

من العمالء.
وف����ي 27 نوفمبر 2008، مت ادراج »فلكس« 
في سوق الكويت لألوراق املالية لتكون بذلك 
أول ش����ركة من نوعها، على مستوى املنطقة، 
ف����ي البورص����ة، وتنض����وي »فلكس« حتت 
مظلة مجموعة »أكنان« وهي تتمتع بش����راكة 
إستراتيجية مع ش����ركة »األهلية« لالستثمار 

وشركة بيت السالم للعقارات.
وبدأت »فلكس« نشاطها في الكويت بتأسيس 
نادي »فلكس« للرجال عام 1992 ومن ثم عملت 
على تأس����يس نادي »فلكس« للسيدات، مركز 
احلمية والتغذية »فلكس غورميه«، والصالون 
العاملي للعناية بااليدي والقدمني »داشينغ ديفا« 

و»فلكس للتجميل وسبا«.

في 8 أع���داد، هذا عدا التغطية 
التلفزيونية واإلذاعية.

 يذكر انه اثناء إقامة معرض 
»ذخي����رة الدني����ا« مؤخرا في 
الهرميت����اج مت افتتاح ما يزيد 
على 100 معرض من مجموعات 
الهرميتاج او املجموعات الزائرة، 
على سبيل املثال افتتحت خالل 
االس����بوع االخير من املعرض 
4 مع����ارض، وبالتالي أتيحت 
الفرصة ايضا التساع دائرة زوار 
معرضنا، وان كان أكثرهم قد 
قصدوا زيارة معرض »ذخيرة 
الدنيا« على وجه اخلصوص 
على حس����ب اإلحص����اء الذي 
أجنزت����ه إدارة املتحف املذكور 

سالفا.

معرض ذخيرة الدنيا

معرض »ذخيرة الدنيا« يضم 
393 حتفة متنوعة الفنون، متثل 
ال����دول املغولية  ازدهار  فترة 
الى 1858،  اإلسالمية من 1526 
الهند  ويتمحور حول فن����ون 
املغولية، فقد عنى حكام املغول 
باإلبداعات اجلمالية املشكلة على 
األحجار الكرمية، نش����هد ذلك 
في الكثير من مصوراتهم، على 
سبيل املثال صورة اإلمبراطور 
شاه جيهان التي يبدو فيها واقفا 

ممسكا جوهرة ثمينة.

حتف »الدار« داخل الكويت للنهب، 
بينما جنت املجموعة النادرة التي 
رحلت لتعرض في الهرميتاج، ولم 
جتد هذه املجموعة مقرا آمنا لها 
بعد انتهاء العرض، اال في روسيا، 
لقد حافظت عليها وأدركت آنذاك 
ان مجموعتنا بأي���د أمينة، لقد 
منحني ذل���ك إميانا بأن دولتنا 

الكويت ستعود لنا ساملة.
أما عن الع���رض في متحف 
الكرملني فق���د مت في 20 فبراير 
2009 بقاعة إيفان العظيم، افتتحه 
وزير اإلعالم آنذاك الشيخ صباح 
اخلالد، والشيخة حصة الصباح 
املش���رف العام على »دار اآلثار 
الكويت في  االسالمية« وسفير 
موسكو ناصر املزين، وبحضور 
كبير من ش���خصيات سياسية 
وديبلوماسية وأكادميية وإعالمية، 
وعلقت »زلفي���را تريلوجوفا« 
نائب مدير متاحف الكرملني في 
موسكو. »لقد حقق املعرض ثاني 
أعلى حضور في تاريخ متاحف 
الكرملني، ما يؤكد النجاح الباهر 
لهذا املعرض«، بل���غ عدد زوار 
معرض الكرملني 140 ألف زائر، 
وكتبت عنه اكثر من 60 صحيفة 
ومجلة ومطبوعة رقمية، حرصت 
مجل���ة Time Out عل���ى تغطية 
املعرض في 14 ع���ددا مختلفا، 
ومجل���ة Afisha عل���ى تغطيته 

الهرميتاج ملجموعة من  متحف 
الفن اإلس���المي م���ن مقتنياته 
لتعرض بدار اآلثار اإلسالمية عام 
1990 حتت عنوان »روائع الفن 
اإلسالمي في متحف الهرميتاج« 
ويع���د أول ع���رض للهرميتاج 
خارج دولته روس���يا، وأشارت 
الشيخة حصة الصباح الى انه 
في مثل وق���ت افتتاح املعرض 
آنذاك منذ 19 عاما تعرضت »دار 
اآلثار اإلسالمية« حلدثني مهمني، 
أوال: انطالق اول معرض دولي 
للدار حتت عنوان »الفن اإلسالمي 
ورعايته، كنوز من الكويت« في 

متحف الهرميتاج.
ثانيا: الغزو العراقي الغاشم 
على الكوي���ت، وكيف تعرضت 

لتواصل التعاون بينه وبني »دار 
اآلثار اإلسالمية« في هذا احملفل 

اجلميل.
يذك����ر ان مع����رض »ذخيرة 
الدنيا« افتتح بالهرميتاج في 7 
اغسطس عام 2009، ويعد هذا 
العاش����رة  العرض هو احملطة 
ل����ه، وكان حتت رعاية صاحب 
أناب وزير  السمو األمير حيث 
الش����يخ  النفط ووزير اإلعالم 
العبداهلل الفتتاحه، واكد  أحمد 
في خط����اب االفتتاح على عمق 
الكويت  الت����ي تربط  العالقات 
بروس����يا والت����ي تع����ود لعام 
1901 عندما زارت سفينة تابعة 
للبحرية اإلمبراطورية الكويت، 
حين����ذاك كان املغفور له األمير 
الراحل الش����يخ مبارك الصباح 
يقود معركة »الصريف« ما دعاه 
الى إرسال ابنه )الذي أصبح أميرا 
الش����يخ جابر الصباح  الحقا( 
الستقبال الس����فينة اآلتية الى 
الكويت، منذ ذلك التاريخ بدأت 
الصداقة بني البلدين تزداد قوة 

مع مرور أكثر من 100 عام.
ومن موق���ع اهتمام وتقدير 
الشيخة حصة الصباح بالثقافة 
العريقة فقد  الروسية  والفنون 
أوضح���ت ف���ي هذه املناس���بة 
الوطي���دة بالهرميتاج  العالقة 
على اخلص���وص، ومنها إعارة 

ف����ي ال����� 29 م����ن نوفمبر 
املاضي، اختت����م معرض »دار 
اآلث����ار اإلس����المية« العامل����ي 
املتنقل »ذخي����رة الدنيا فنون 
املصوغات الهندية في العصر 
املغولي اإلسالمي« عرضه في 
متحف الهرميتاج مبدينة سان 
بطرسبرغ بروسيا االحتادية، 
الذي بدأ بعد انتهاء عرضه في 
متح����ف الكرمل����ني بالعاصمة 
موسكو، وهاهي التحف تعود 
للكوي����ت وتس����تعد جلول����ة 

جديدة.
وأعرب مدير متحف الهرميتاج 
ميخائيل بيتروفسكي للشيخة 
حصة الصباح املشرف العام على 
»دار اآلثار اإلسالمية« في رسالة 
أرسلها بهذه املناسبة عن عميق 
الشكر والتقدير ملا حظي به من 
سعادة الستضافة هذا املعرض 
ألكثر من 3 أشهر، خاصة ما أبداه 
الزوار من االهتمام الكبير مقرونا 
باإلعج���اب العمي���ق بالتحف، 
وطريقة العرض، وقد بلغ عددهم 

560 ألف زائر.
وأضاف ان قاعات العرض 
كانت تغص بالزوار طوال أيام 
العرض، لقد أبدوا التقدير الكبير 
للتقنية الفنية العالية للتحف، 
وتنامي احلرفية الدقيقة، وأبدى 
بيتروفس���كي غبطته الكبيرة 

مجدي حامد ود.جنيب الرفاعي وصمويل غالي

الشيخة حصة الصباح

مصنوعات ذهبية من العصر املغولي الهندي حتف ثمينة من العصر املغولي


