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العياف وسلمان والبلوشي يفتتحون املعرض

)سعد هنداوي( عبدالرسول سلمان ومنى العياف والبلوشي خالل جولة داخل املعرض 

اتفاقية بين »الهالل 
األحمر« و»األوقاف« 

لدعم األسر المتعففة

وقعت جمعية الهالل االحمر امس مع االمانة العامة 
لألوقاف اتفاقية بش����أن تنفيذ مصرف الصدقات لدفع 
األموال النقدية للفقراء واحملتاجني من االسر املتعففة، 
ضعفاء الدخل واألرامل واملطلقات واأليتام دون س����ن 
الثامنة عش����رة واملهتدون اجلدد والعمال واملسافرون 

ابناء السبيل.
ومثل اجلمعية في توقي����ع االتفاقية وزير الصحة 
د.هالل الساير الذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس 
إدارة جمعي����ة الهالل االحمر، فيما مث����ل االمانة العامة 

لألوقاف االمني العام باإلنابة اميان احلميدان.
وأشاد د.الس����اير في تصريح صحافي بدور االمانة 
العامة لألوقاف في دعم الكثير من املشاريع واألنشطة 
اخليرية الت����ي تقوم بها اجلمعية، الفت����ا الى امله في 
استمرار التعاون بني املؤسستني في الكثير من األنشطة 
واملشاريع املستقبلية التي من شأنها ان تلبي كل احتياجات 

املجتمع.
وأك����د ان توقيع هذه االتفاقي����ة ليس اال امتداد لهذا 
التعاون الفاعل الذي تعود ثمراته باخلير على احملتاجني 

في املجتمع الكويتي. وقال ان التعاون بني اجلهتني قدمي، 
مش����يرا الى وجود وديعة جلمعية الهالل االحمر لدى 
االمانة العامة لألوقاف ويتم من ريعها االنفاق والصرف 

على حسب املصاريف املتفق عليها.
واجلدي����ر بالذكر ان االمانة العام����ة لألوقاف تقوم 
بأنشطة وبرامج جتاه املجتمع الكويتي في ظل االلتزام 
بشروط الواقفني وبالقواعد اخلاصة بنظام الوقف، وقد 
ساهمت طيلة السنوات املاضية في عدم مختلف قطاعات 

املجتمع الكويتي. 

لميس بالل
وصف رئيس اجلمعية الكويتية للفنون التشكيلية عبدالرسول 
س����لمان األعمال التي يقدمها الفنان التشكيلي ابراهيم البلوشي في 
معرضه باجلمعي����ة حاليا حتت عنوان »الهدف« بأنها خطوة نوعية 
في تش����كيل الفن الكويتي. وقال عبدالرس����ول في كلمة على هامش 
املعرض الذي يتضمن 30 عمال فنيا متنوعا وافتتح حتت رعاية مدير 
إدارة اإلعالم في الصندوق الكويتي للتنمية منى العياف، ان أسلوب 
الفنان البلوش����ي »يحمل روح التجريد متمثال في األلوان الصريحة 
والنقية مع ملسات تعبيرية لألشكال متتلئ بنغمات وملسات تترابط 
كأنش����ودة غنائية يجس����د فيها أهدافه حيث تظهر األلوان في توافق 
متناغم«. ورأى أن الفنان البلوشي يركز في أعماله من خالل توزيعه 
للون على ديناميكية وحيوية اللوحة ودرجات اإلضاءة على األشكال 
والتي ترمي بظاللها على األسطح وفق خطوط إيقاعية نابعة من إميان 
الفنان بحقيقة موضوعاته وعامله الذي يعيش فيه. وذكر ان »جتربة 
الفنان البلوش����ي حتمل مالمح خاصة ومهم����ة في الوقت ذاته تظهر 
كعالمة بارزة مبس����ار التشكيل الكويتي ويخوض جتربته اجلمالية 
واخلالصة للوصول الى فلسفته اخلاصة ما يفتح آفاقا ومداخل رحبة 
تغني جتربته في مجال التقنيات واألساليب الفنية املتبعة وتشجع 
اجليل اجلديد على تطوير جتربته في التشكيل الكويتي«. يذكر انه 
سبق للفنان البلوشي ان شارك في عدة معارض داخل الكويت منها 
معرض البطولة العربية في ثانوية الشويخ ومعرض ربيع السيدات 
األميركيات ومعارض اجلمعية الكويتية للفنون التشكيلية اخلاصة 

والعامة ومعارض جمعية الثقافة االجتماعية.

خالل افتتاح معرض »الهدف«

سلمان: أعمال البلوشي
خطوة نوعية في الفن التشكيلي


