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وزيرة التجارة اخلارجية السويدية ايفا بيولنغ تسجل كلمة أثناء زيارتها لـ »األڤنيوز«

الوزيرة ايفا بيولنغ والسفير السويدي ومدير األڤنيوز ستيف بونس ومديرة العالقات العامة شعاع القاطي

جولة في املعرض

جانب من املعروضات

وزيرة التجارة الخارجية السويدية تزور »األڤنيوز« »سنتربوينت« تنظم مسابقة  دعيج الخليفة افتتح معرض الذوق الكويتي
»أولمبياد الفن« 17 الجاري

قامت وزيرة التجارة اخلارجية السويدية ايفا 
بيولنغ والوفد املرافق لها والس����فير السويدي 
املقيم بالرياض جان ثسليف ب���زيارة الى مجمع 
األڤنيوز مبناسبة زيارتها للكويت مؤخرا والتي 
التقت خاللها عددا من املسؤولني في القطاعني 

احلكومي واخلاص.
وكان في اس����تقبالها مس����ؤولون من إدارة 

األڤنيوز حيث رافقوا الوفد الزائر في جولة على 
أرجاء املجمع واطلعوا على مرافقه باإلضافة الى 
مشاريع التوسعة املستقبلية املتعلقة باملرحلة 

الثالثة من األڤنيوز.
وأبدت الوزيرة اعجابها مبا شاهدته من تصميم 
هندسي وتنوع في العالمات التجارية والتي من 

بينها عدد من العالمات التجارية السويدية.

ندى أبونصر
أقيم معرض الذوق الكويتي في صالة التوفير 
مبناس���بة اقتراب األعي���اد الوطنية وعيد احلب 
بحضور الشيخ دعيج اخلليفة وصاحبة املعرض 
ساجدة االستاذ وحشد من املشاركني في املعرض 

وأهل الصحافة واإلعالم.
وتضم���ن املعرض كل ما يخ���ص العائلة من 
اكسس���وارات وحقائب وعباءات ومستحضرات 
جتمي���ل وأش���غال يدوي���ة ومأك���والت تراثية 

كويتية.
وقالت االستاذ ان املعرض سيستمر ملدة أربعة 

أيام الس���تقبال الزوار. وأضاف���ت ان الهدف من 
املعرض نقل صورة ع���ن معنى الذوق الكويتي 
وق���درة وإبداعات األنام���ل الكويتية البارعة في 

التصاميم والديكورات إلى خارج الكويت.
من جهته، أعرب الش���يخ دعيج اخلليفة عن 
سعادته وإعجابه باملعرض، وقال: هذا يدل على 
ذوق خليجي كويتي رفيع وأنا كإعالمي وشاعر 
مشاركتي ضرورية في مثل هذه املعارض. وأضاف 
ان الهدف من هذه املعارض هو تشجيع املواهب 
وان تعطي هذه املعارض دافعا للش���باب لتنمية 

ابداعاتهم وابتكاراتهم.

تستعد سنتبريونت العالمة التجارية الواسعة الشهرة ووجهة التسوق 
الرائدة في الكويت، لتنظيم »أوملبياد الفن« 2010 وللس����نة الثالثة على 
التوالي في فندق جي دبليو ماريوت والتي س����تجري أنشطتها يوم 17 
اجلاري من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية ظهرا، وستتكون جلنة 
التحكيم هذا العام من الفنانني الكويتيني املش����هورين، أسعد بوناشي 
ومها املنصور، وعدنان س����عد ومروان فرح اللذين مت انتخابهما مؤخرا 
أعض����اء في »اجلمعية الدولية لإلعالن«، بحك����م خبرتهما الطويلة في 

مجال الدعاية واإلعالن والعمل اإلبداعي.
وتعكس ه����ذه املبادرة جزءا من التزامات س����نتربوينت في برامج 
املسؤوليات االجتماعية بهدف زرع الدافع التحفيزي في نفوس شباب 
املستقبل، وذلك من خالل حثهم على املنافسة الشريفة وتشجيع قدراتهم 
اإلبداعية في الفن. وكما هو احلال دائما فإن سنتربوينت حريصة على 
احلفاظ على عالقة ممتازة مع األوس����اط الشبابية وخلق الوعي الدائم 
لديهم حول املسائل ذات الصلة بالواقع املعاصر عن طريق تبني األنشطة 
املستمرة واملناسبات االجتماعية في مثل هذه املسابقة التي يشارك فيها 
150 طالبا ينتمون الى 15 مدرسة من أفضل املدارس املوجودة في الكويت. 
ومبناسبة هذا احلدث صرح الرئيس التنفيذي للعمليات في سنتربوينت 
الكويت سيبل باسو قائال: كما هو احلال دائما، نحن ملتزمون بأداء دورنا 
جتاه خدمة املجتمع الكويتي، وباملقابل فإننا نشعر بسعادة بالغة عندما 
نرى احلماس منقطع النظير من قبل الطلبة املشاركني في املسابقة كل 
عام. وبهذه املناسبة أود ان أشكر الفنانني املعروفني أسعد بوناشي ومها 
املنصور، وعضوي »اجلمعية الدولية لإلعالن« عدنان سعد ومروان فرح 

ملساهمتهم القيمة في جلنة حتكيم »أوملبياد الفن«.
واستطرد باسو قائال: نحن نأمل ان يكون تنظيم مسابقة »أوملبياد 
الفن« بش����كل س����نوي دافعا قويا لرفع الروح املعنوي����ة لدى الطالب 
وتشجيعهم على التعبير عن آرائهم بقوة وبصراحة وبطريقة مبتكرة 
عن كل ما يجري في العالم من حولهم، ومن ضمن اختيارات املس����ابقة 
لهذا العام املوضوع الذي اح����زن قلوب الناس مؤخرا، أال وهو الكارثة 

الهائلة التي شهدتها هاييتي.
أما املدارس املش����اركة في »أوملبياد الفن« لهذا العام فهي: مدرس����ة 
اخلليج االجنليزية ومدرس����ة الكويت االجنليزية ومدرسة الفحيحيل 
الهندي����ة الوطنية اخلاصة واألكادميية الهندية االجنليزية واملدرس����ة 
االجنليزية ومدرسة الكويت األميركية واملدرسة االجنليزية بالفحيحيل 
واملدرسة البريطانية في الكويت ومدرسة دسمان النموذجية واملدرسة 
الكندية في الكويت ومدرسة بيان ثنائية اللغة ومدرسة الكويت العاملية 
االجنليزية وأكادميية أكس����فورد واملدرسة الهندية التعليمية ومدرسة 

كارميل في الكويت.
وسوف يتم تقييم اللوحات واختيار الفائزة منها وفقا للمواضيع التي 
يق����وم الطالب بتصويرها مبا في ذلك احلياة حتت املاء، دعونا نحتفل، 
س����كان الفضاء، وسائل النقل في املستقبل، منطقة اقامتي، الكويت في 
املستقبل، مغامرات الفضاء، الطبيعة في أبهى صورها، حفل موسيقي، 
صورة من االختيار الش����خصي للطالب، كما ش����ملت موضوع هاييتي 
تضامنا مع الكارثة التي مر بها س����كان هذه املنطقة مؤخرا. وسيستند 
احلكم على املشاركني إلى أساس االبداع واالتقان، االنطباع العام والصلة 
باملوضوع. في نهاية املسابقة سيتم اختيار ستة من الطالب الفائزين، 
وس����يتم منح كل واحد من الفائزين الس����تة جوائز رائعة والعديد من 
الهدايا القيمة، كما سيحصل كل منهم أيضا على شهادات وجوائز تذكارية 
تقديرا ملشاركتهم في املسابقة، وسيتم تقدمي مدارسهم دروعا تذكارية 
عربون تقدير وامتنان للمدارس التي ينتمي اليها الفائزون، وسيتم هذا 

احلدث برعاية كل من مطابع الشروق الدولية ومطابع الكي.
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