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»إيجاز الوطنية« تطلق »توازن وقاية وعالج« لمحاربة السمنة
ف����ي اطار التوجه العام لتفعيل دور القطاع 
اخل����اص الى جانب القطاع الع����ام في مختلف 
املجاالت االقتصادية واالجتماعية واالنسانية 
قررت شركة ايجاز الوطنية للمعارض واملؤمترات 
برعاية الش����يخة نوال احلمود اطالق حملتها 
املوجهة نحو مرض السمنة الذي يعتبر املسبب 
الرئيسي لكثير من االمراض والوفيات خاصة 
بعد توارد التقارير العاملية واحمللية عن تزايد 
معدالت السمنة بشكل كبير في الكويت بسبب 
النمط املعيشي الذي يتخلله الكثير من مسبباتها 
واختارت احلملة شعار »توازن � وقاية وعالج« 
ليعبر عن انتهاج اس����لوب العمل على التوعية 
ودق ناقوس اخلطر لهذه املشكلة باالضافة الى 
طرح احللول املختلفة التي تعتمد على النتائج 
العلمية املعتمدة عامليا ووضعها كلها حتت سقف 

واحد تطرح امام اجلمهور لتسهل عملية اتخاذ 
القرار للمريض وذلك من خالل »مؤمتر ومعرض 
مكافحة السمنة االول« والذي سيقام في قاعة 
الشيخة سلوى صباح االحمد باملارينا في الفترة 
من 27 الى 30 اكتوبر 2010، كما ستشمل احلملة 
العديد من االنشطة املهمة والتشجيعية من اهمها 
اقامة ماراثون واطالق مسابقة لتخفيف الوزن 
ومنح اجلوائز للفائزين، واوضحت ادارة الشركة 
ان من اهم اولوياته����ا توفير غطاء للمحاوالت 
الفردي����ة التي تطلق بني احلني واآلخر وجعلها 
اكثر فاعلية من خالل افساح املجال ملشاركتها الى 
جانب اجلهات املختصة التي ستعرض خبراتها 
عبر اطالق نسخ متكررة ومنتظمة لهذه احلملة 
بشكل سنوي بحيث تبقي اجلمهور على تواصل 

الشيخة نوال احلمود مع احللول املناسبة والصحيحة.

»أيقونات الجمال« يبدع صورة المرأة بشكل رمزي

في لندن. نظم����ت اكثر من 300 
الفنانني  معرض فني لتروي����ج 
اليابانيني والعرب وفناني أميركا 

الالتينية.
ويش����مل املعرض عزفا على 
القيثارة والغيتار يؤديه العازفان 
املوس����يقيان م����ن الپاراغ����واي 
اآلنسة مارسيدس راميرز وميغل 

راميرز.

تصور بش����كل رم����زي الفصول 
االربعة للطبيعة.

يذك����ر ان املعرض من تنظيم 
استريد دي لوس ريوس، املديرة 
ألتو  التنفيذية لش����ركة مونتي 
وهي كاتب����ة، وخبي����رة وفنية 
 BA وديبلوماسية سابقة، حتمل
برتبة شرف من جامعة مانشيستر 
ودرس����ت ف����ي معهد س����وثيبي 

)2004(. في هذه املجموعة، اعماله 
ال� mix-media مستوحاة من عالم 
املوضة تأثر فيها مبيول ثقافية 

عديدة.
العطي����ة هو فنان  وابراهيم 
كويتي صاعد عرف برس����وماته 
لوجوه محلية نشرت في الصحف. 
اهتمامه باللوحة الزيتية احلديثة 
يظهر في مجموعته امللونة التي 

افتتح االربعاء املاضي معرض 
تشكيلي لثالثة فنانني من العالم 
العربي حتت ش����عار »أيقونات 
اجلمال« بهدف ابداع صورة االنثى 
بطريقة رمزي����ة، وذلك في بهو 
فندق املوڤنبيك � املنطقة احلرة 
بالشويخ، ويستمر املعرض حتى 

18 اجلاري.
ويشارك في املعرض كل من 
الفنان: هاني مظهر )ثماني لوحات( 
موضوعات أندلسية، عبدالقديري 
)أربع لوح����ات( موضوعات عن 
املوضة، وابراهيم العطية )أربع 

لوحات( الفصول االربعة.
وهاني مظهر فن����ان عراقي � 
بريطاني معروف على مستوى 
العالم، وله أعمال ضمن مجموعة 
املتح����ف البريطاني ف����ي لندن، 
الوطني في  الطباع����ة  متح����ف 
مكسيكو، متحف الفن احلديث في 
كاراتاجينا، كولومبيا ومتحف الفن 

احلديث توريجانو، اسبانيا.
ه����ذه املجموع����ة التي حتمل 
عنوان االندل����س تظهر اهتمامه 
بااللوان االدبية والتاريخ املاضي 
إلضاءات الثقاف����ات العربية في 

االندلس.
أم����ا عبدالقدي����ري فهو فنان 
لبناني صاعد يحمل الدبلوم في 
الرس����م والتصوير من اجلامعة 
اللبنانية � قسم الفنون اجلميلة 

جانب من األعمال املعروضة في املعرض


