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قدم لوحة لمتحف الكويت خالل افتتاح معرض الخط والفن التشكيلي اإلماراتي

عبدالرحمن العويس: اختيار اإلمارات ضيف شرف في مهرجان القرين دليل 
على متانة العالقة بين البلدين والتواصل الحضاري والتضامن بين الشعبين

ف����ي مختلف املجاالت  واالمارات 
الثقافية.

بدوره، قال مدير ادارة التراث 
والفنون في وزارة الثقافة وليد 
الزعابي ل� »األنباء« ان املعرض 
ينقسم الى قسمني، االول معرض 
اخل���ط العربي ال���ذي هو نتاج 
الدولية والتي  الب���ردة  جلائزة 
تأخذ شهرة عاملية والتي تطرح 
تزامنا مع املولد النبوي الشريف 
بعدة خطوط: التقليدي واحلديث 
افرع  والزخرفة، وسيتم اضافة 
جديدة في املستقبل، مشيرا الى 
وجود الش���عر النبطي والشعر 
احلديث في مدح الرسول كجزء 

من املعرض.
الثاني من  القس���م  اما ع���ن 
املعرض فلفت الى انه مخصص 
الفن  اعم���ال  لع���رض بع���ض 
التشكيلي للفنانني االماراتيني من 
التشكيلي  اجليل املؤسس للفن 
والفنانني الشباب وتشمل على 36 
عمال فنيا و4 مجسمات ملختلف 
املذاهب واملدارس الفنية ولنخبة 
من اصحاب احلركة التشكيلية في 
االمارات واظهارها على املستوى 
العاملي وتبيان الفن التش���كيلي 

االماراتي مبختلف اوجهه.

دارين العلي
قدمت وزارة الثقافة االماراتية 
وبالتع���اون مع الفنان االماراتي 
عبدالقادر الريس لوحة فنية من 
الكويتي  اهداء للش���عب  اعماله 
كرد جميل لهذا الشعب وفنانيه 
ومبدعيه الذين كان لهم االثر البالغ 

في مسيرة الريس الفنية.
جاء ذلك خالل افتتاح معرض 
الفن التشكيلي االماراتي وجائزة 
الثقافة  البردة بحضور وزي���ر 
االمارات���ي عبدالرحمن العويس 
الع���ام للمجلس  ورعاية االمني 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب 
بدر الرفاعي ممثال لوزير االعالم 
ووزي���ر النف���ط الش���يخ احمد 

العبداهلل وعدد من املهتمني.
ومتنى العويس بعد جولة على 
املعرض في حديث للصحافيني 
ان يتم قب���ول الهدية )اللوحة( 
وعرضه���ا في متح���ف الكويت 
لتك���ون ممثلة للف���ن االماراتي 
كهدية عرفان ومحبة ووالء من 
الذي  الريس  الفنان عبدالق���ادر 
امض���ى ف���ي الكوي���ت طفولته 
وش���بابه، وكان ملبدعي الكويت 
اثر كبير في مسيرته الفنية حتى 
بات فنان���ا عامليا تعرض اعماله 

الوزير العويس خالل تسليمه اللوحة إلى الرفاعي الوزير عبدالرحمن العويس وبدر الرفاعي والسفير اإلماراتي خالل افتتاح املعرض

دائم والعكس صحيح واحلكومة 
تدعم هذا التواجد في كال البلدين 
وحتاول ان تهيئ االرضية املناسبة 

لالبداع لكال الطرفني.
وعلى هامش االفتتاح، اعتبر 
مدير الثقافة ف����ي وزارة الثقافة 
االماراتي����ة د.حبي����ب غلوم في 
تصريح ل� »األنباء« ان الش����عب 
الكويت بيته،  االماراتي يعتب����ر 
مثمنا اختي����ار االمارات كضيف 
ش����رف ومتمنيا رد جزء بسيط 
من افضال الكويت التي ساهمت في 
تأسيس احلركة الثقافية باالمارات، 
مشيرا الى املشاركة بأطر ثقافية 
مختلفة بدءا من اوبريت »جسر 
احملبة« واملعرض وامسيات ثقافية 
وشهرية وندوات ومحاضرات ويوم 
للسينما وهي تش����كيلة ثقافية 

ستقدم اكراما للكويت وشعبها.
واكد ان عالقة الكويت واالمارات 
الثقافية متينة ومتواصلة ان لم 
تكن على املستوى الرسمي فهي من 
جهات خاصة ونفع عام وغيرها، 
حيث جتري انش����طة ومسابقات 
في البلدين بشكل دائم، واالمر ال 
يتوقف على مهرجان س����نوي او 
ما شابه، مشيرا الى ان املشاريع 
موجودة ومس����تمرة بني الكويت 

لم يكن بشكل يومي فهو مستمر 
ومتواصل ودائم ان لم يكن على 
املس���توى احلكوم���ي فهو على 
املستوى االهلي وتواجد الفنانني 
الكويتيني في االمارات هو تواجد 

ان تتمكن هذه املشاركة من ايصال 
حملة بسيطة عن احلراك الثقافي 

في االمارات.
وقال ان التعاون بني الكويت 
واالمارات على املستوى الثقافي ان 

شرف على مهرجان القرين، معتبرا 
ذلك دلي���ال واضحا على العالقة 
املتينة والتواصل احلضاري القوي 
بني الشعبني واحلكومتني والقطاع 
الثقافي في كلتا الدولتني، متمنيا 

متمنيا ان تنال استحسان رواد 
املجمع واملهتمني بهذا النوع من 

الفنون.
ومتنى ان تكون االمارات عند 
حس���ن الظن باختيارها كضيف 

في مختلف املعارض واملتاحف 
العاملية وتب���اع في املزادات منذ 

اكثر من 5 اعوام.
وشكر العويس وزارة االعالم 
ومجمع األڤنيوز التاحة الفرصة 
لالمارات للمشاركة في املهرجان، 
الفتا ال���ى ان املعرض هو عبارة 
عن عرض مقتنيات وزارة االعالم 
االماراتية بش���قني اولهما جائزة 
البردة وهي جائزة على مستوى 
العالم تتحدث عن مولد الرسول 
االعظم ژ، وهي محاولة ملخاطبة 
العالم بلغة يفهمها اجلميع وهي 
لغ���ة الثقافة والفن، الفتا الى ان 
املشاركات املوجودة في اجلائزة 
هي على املستوى العاملي من تركيا 
وايران وماليزيا وصوال الى الدول 
العربية كسورية ومصر ومبشاركة 
من الكويت ودول مجلس التعاون 

اخلليجي.
اما عن الشق الثاني للمعرض، 
فقال العويس انه يتعلق مبقتنيات 
وزارة االع���الم من لوحات فنية 
وابداع���ات لفنانني اماراتيني من 
ال���رواد مثل عبدالق���ادر الريس 
او  وعبدالرحيم سالم وغيرهما 
من املشاركات الشابة والطاقات 
الواع���دة،  الفني���ة  واملواه���ب 

الوزير اإلماراتي متحدثا للصحافيني

)اسامة البطراوي(

2إعالنات الدليل 4 8 3 0 8 0 5  -  2 4 8 3 0 3 2 2

ال�سالمية ـــ مجمع �سنترال بالزا

تلفون:  25759933 ــ 25729933   فاك�س: 25747076

اخـتــيــارك مـــن

الــ�ســاعـــات واملـجــوهــرات

بجميع املــاركـــات

تـحــت �ســـقـــف واحــــد

تثمني باأف�سل الأ�سعار ون�سرتي نقدًا

كـادو فـرح

عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت ــ جممع الأوقاف

الدور الأر�سي ــ حمل 91 ــ 93

مقابل ال�سارع العام تلفون: 22430543 فاك�س: 22430544

عبدال�سمد لل�ساعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

جـــــــدة: 6515177 )9662+(

الدمـــام: 8345716 )9663+(

ن�سرتي وندفع نقداً

ن�ستبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

نقل عف�ش
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

ال�سنـاعـات البـال�ستيكـيـة

اخلزان كفــالـة

10 �سنوات

3 LAYER
3 طبقات

GAL-1000

الربيطاين  املجل�س  �سهادة  على  حا�سلة 

للمياه+ �سهادة الهيئة الوطنية ال�سحية الأمريكية

زورونــــا يف معر�ســنــا بــال�ســويــخ �ســـارع التــمـــور

99409350 - 24742623
97390457 - 99029044) 65993752

�ساليهات للإيجار
اخليــران لجــــون

3 غــرف و3 حمــامــات 
و�ســـالــــة كبــيــرة 

على البحــر مــبـا�ســرة

حمام �سباحة مفرو�س بالكامل

لالإيــجـــــار

99682600 - 97171172
حمـالت + مكـاتب + م�ساحـات مفتوحة

يف ال�سامليـة - املـبـاركيـة - ال�ســرق

لعلناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2

ن�شتــــري
الكهربائية والجهزة  الم�ستعمل  الثاث 

النــــــوم - مكيفــــــات - مطــــــابـخ غرف 

والمنيــوم - �ســقق كاملة - وحــدات تكييف

لأعلى �سعر

اأبو�سـالــح
66050901

99566026 - 67089519 الإدارة: 5/ 22623396

للبيع

باجلملة

خام ا�سرتايل

للبيع

باجلملة

قرميد اإيطايل

نتعــــــامــــل بالأقــــــــ�ســـاط
�ســـركـــــة دلتـــــا الـــ�ســــــرق

للبيع باجلملة

حديد مدورات

حديد مربعات

حديد بايبات

للبيع باجلملة

�سرت + �سناديق

يدوي + مواتري

�سيبار

ل�ساحبها/ نا�سر عقيل و�سركاه

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظلت - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

نقوم بتنظيف دكت التكييف املركزي من الداخل

مـع توثـيـق اخلـدمــة قـبــل وبـعـد على �سـي دي

ما ل ت�ستطيع روؤيته قد يق�سي عليك  !  املعاينة جمانًا

24839402 - 24839403 - 24929233 -  24814483

پ اخلزان 3 -4 طبقات معزول م�سنوع من البويل اثيلني النقي.

قــــــطــــــعــــــة واحــــــــــــــــــــدة دون و�ـــــــــســـــــــالت. اآلــــــــــــيــــــــــــًا  پ مـــــ�ـــــســـــنـــــع 

اأحــــــــــجــــــــــام خمــــتــــلــــفــــة مــــــــن 150 اإىل 5000 جـــــــالـــــــون. پ 

كــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــرون عـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــًا. پ 

ــات المجانية ــدم ــخ ـــاأل عـــن ال ا�ـــس

رائد العزل المزدوج

برادة 

املقام

منتج كويتي 

وثمنه فيه

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه


