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بشرى شعبان
كشف مدير إدارة التوعية 
الرعاية  واالرشاد في قطاع 
االجتماعي���ة د.فهد الوردان 
ع���ن قي���ام االدارة بتنظيم 
دورة تدريبية لالخصائيني 
إدارات قطاع  واملشرفني في 

الرعاية االجتماعية.
وبني في تصريح صحافي 
ان الدورة سيحاضر فيها عدد 
من املس���ؤولني من مختلف 
احلضان���ة  ع���ن  اإلدارات 
العازمي  العائلية د.من���اح 
الظفي���ري وعن  ود.عل���ي 
إدارة األحداث مدير اإلدارة 

عبداللطيف السنان، وادارة املس���نني مدير اإلدارة علي حسن، 
ومن إدارة املعاقني د.شيخة العتيبي، كما سيقدم الوكيل املساعد 
للقطاع د.جاسم اشكناني محاضرة خاصة عن العمل في قطاع 

الرعاية االجتماعية ستكون اخلتامية.
وعل���ى صعيد آخر، قال د.الوردان ان وفدا من ادارة التوعية 
واالرش���اد يضم كل من مدير االدارة واملراقب وعددا من رؤساء 
األقسام سيزور اليوم األمانة العامة لألوقاف لتقدمي درع تذكارية 
تعبيرا عن ش���كر اإلدارة ملساهمة األمانة في إرسال 10 من أبناء 
احلضانة العائلية ألداء مناسك احلج لهذا العام وايضا للتباحث 
في املشاريع املنوي تنفيذها بني ادارة التوعية واالرشاد واالمانة 
العامة لألوقاف ومنها انشاء مقر خاص لإلدارة في بيت الضيافة 
للفتيات التابعات إلدارة احلضانة العائلية، ومقر آخر في إدارة 

االحداث.
واضاف كما س���يتم التباحث بش���أن تبن���ي األمانة العامة 
لألوقاف ملشروع حتفيظ القرآن الكرمي والذي ستساهم األمانة 

في متويله.
وبني د.ال���وردان ان االدارة تعمل حاليا على حتديث بيانات 
اسر ابناء الوزارة املستقلني لالستمرار في مشروع تقدمي املؤن 

الغذائية لها واملقدمة من قبل بيت الزكاة.

اللجنة العليا لالحتفاالت الوطنية 
تجري تعدياًل على شعارها الرسمي

الكويت تحصد جائزتين في المهرجان 
العربي السابع للصور الفوتوغرافية بألمانيا

سلمان: حمد الحميضان موهبة نادرة 

»البحري« يسخر جميع إمكاناته لألنشطة الوطنية

أقرت اللجنة العليا للتحضير لالحتفاالت الوطنية 
تعديال على الشعار الرسمي الحتفاالت الكويت مبناسبة 
مرور 50 عاما على استقاللها ومرور عشرين عاما على 
التحرير ومرور خمس س����نوات على تولي صاحب 
السمو االمير الش����يخ صباح االحمد مقاليد احلكم. 
ووضعت اللجنة العليا كلمتي »الذكرى اخلمسون« 
بدال من »اليوبيل الذهبي« ليصبح الش����عار اجلديد 
الذكرى اخلمس����ون الس����تقالل دولة الكويت )1961 
- 2011( و20 عام����ا على حترير دولة الكويت )1991 
-2011( و5 اعوام على تولي حضرة صاحب السمو 

امير البالد مقاليد احلكم.
جتدر االش����ارة الى ان االحتفاالت ستنطلق من 
جزيرة قاروه )وهي اول ارض كويتية محررة( في 
ال� 25 من الشهر املقبل بينما سيتم في اليوم التالي 
االحتفال مبراس����م رفع علم البالد من قبل صاحب 

السمو االمير ايذانا ببدء االحتفاالت الرسمية.
وتتضمن االحتفاالت عرضا عسكريا بريا وجويا 
على طريق الصبية بحضور صاحب السمو االمير 
ومش����اركة عدد من قادة ورؤس����اء الدول الشقيقة 
والصديقة اضافة الى مهرجان����ات لاللعاب النارية 
تصاحبها عروض الليزر واالضاءة واالبهار البصري 
بجانب ابراج الكويت. وسيقام بهذه املناسبة مهرجان 
كرنڤالي على ش����ارع اخلليج العربي تش����ارك فيه 
العديد من اجلهات احلكومية واخلاصة واالهلية في 

كونا: حصدت الكويت جائزتني 
إحداهما فضية واألخرى برونزية 
في املهرجان العربي السابع للصور 
الفوتغرافية الذي عقد في مدينة 
هامبورغ االملانية الشهر اجلاري 
حتت شعار »حماية البيئة طريق 
ملستقبل اخضر«. واجلائزة الفضية 
حصلت عليها املش����اركة الفنانة 
جنوى معرف����ي عن صورة »فتاة 
غامضة« تناولت محور الصورة 
الشخصية في تقنية حديثة حيث 
ركزت على وضوح الصورة رغم 

األشعة املتحركة من العدسة.
أما اجلائزة البرونزية فحصدتها 
شقيقتها الفنانة ندى معرفي عن 
صورة »مسجد الشيخ زايد« حيث 
تناولت محور الصورة املعمارية 
وقدم����ت الطراز الق����دمي احلديث 
ألحد أكبر املساجد في العالم ذي 
املهرجان  املميزة. ويهدف  القباب 
الذي شارك فيه 491 فنانا من 39 
دولة ب� 8732 عمال فوتوغرافيا الى 

التواصل العربي - األوروبي.
وكان قد افتتح املهرجان رئيس 
برملان هامبورغ اندرياس غروتسيغ 
بحضور كثيف من ممثلي الهيئات 
الدولية والديبلوماسية وعدد من 
الفنانني ونقاد الفن الفوتوغرافي 
والتشكيلي اضافة الى عدد كبير من 
وسائل اإلعالم واملهتمني واملتابعني 
لهذا الفن الى جانب زوار مقر والية 
هامب����ورغ االعتياديني احملتضنة 

اش����اد رئيس جمعية للفنون 
التش����كيلية عبدالرسول سلمان 
مبوهبة الفنان التشكيلي الكويتي 
الواعد الطفل حمد احلميضان )11 
عاما(، واصفا اياه بأنه من املواهب 
النادرة التي يجب صقلها وتشجيعها 
ليكون له مستقبل باهر في الفن 

التشكيلي والثقافة عموما.
وقال س����لمان ل� »كونا« امس 
ان مخيلة حمد اقرب ما تكون الى 
تلك املخيلة النضرة التي تنادي 
من يهتم بها ومن هنا تأتي اهمية 
دعم االهال����ي قبل أي جهة اخرى 

ملواهب اطفالهم واكتشافها.
وأشار الى أن العديد من الفنانني 
الكبار استفادوا من طريقة رسم 
الى  الفطري����ة وحولوها  االطفال 

مدارس فنية خاصة بهم.
من جهته، قال الطفل الواعد حمد 
احلميضان ل����� »كونا«: انه لطاملا 
كان يش����عر بالفخر عندما يقول 
انه من الكويت خالل مش����اركته 
في املعارض واالنشطة التي اقيم 
معظمها في بريطانيا، مضيفا انه 
»أول ش����يء اقوله بعد اسمي هو 
الكويت ألنني أريد ان ارفع اس����م 

بلدي عاليا«.
وعن بداية اكتشاف موهبته، قال 
حمد انه بدأ بالرسم في التاسعة 
من عمره حيث لدى والده هواية 
الرسم ومتثلت البداية عندما طلب 
منه قطعة »كانفس« وبعض االلوان 
حيث »قمت برسم العبي املفضل 
لك����رة القدم«. واض����اف انه منذ 
ذلك احلني انطل����ق في عالم الفن 
التشكيلي وسط اهتمام وصل الى 
حد العاملية حتى لقب ب� »بيكاسو 
الصغير« من قبل وسائل االعالم 
البريطانية الس����تخدامه ريش����ة 
»املكعبية« وااللوان الفاحتة التي 
كانت متيز الفنان االسباني الكبير 
بابلو بيكاس����و. وأضاف حمد انه 
يريد ان يصبح عندما يكبر »رساما 
بكل االنواع وصوال الى النحت«.

من جهته، أعرب وليد احلميضان 

املنامة � كون����ا: أكد رئيس وزراء البحرين 
االمير خليفة بن سلمان ال خليفة اهمية التوثيق 
ف����ي منطقة اخلليج ملا لها م����ن تراث وتاريخ 

عريق.
وشدد االمير خليفة بن سلمان خالل استقباله 
نائب رئيس مركز الوثائق التاريخية ومكتبات 
الديوان االميري الكويتي الشيخة منى اجلابر 
العبداهلل عل����ى أهمية الدور الذي يضطلع به 
العاملون في مجاالت التوثيق في حفظ الهوية 
والتاريخ اخلليجي مبينا اهمية التعاون في هذا 
املجال بني البحرين والكويت ملا يجمع بينهما 
من تاريخ مشترك. وأشاد رئيس وزراء البحرين 
بالعالقات االخوية التاريخية التي تربط البحرين 
والكويت وما يشهده التعاون املشترك بينهما 

من منو وتطور في املجاالت املختلفة.
من جانبه قال سفيرنا لدى مملكة البحرين 
الش����يخ عزام الصباح ان مج����االت التوثيق 
جتسد جتذر العالقات التاريخية املتأصلة بني 
البلدين وما يجمعهما من وحدة الصف واملصير 

املشترك.
واس����تمع االمير خليفة من الش����يخة منى 
العبداهلل الى شرح بشأن التقنيات واألساليب 
واملنه����ج ال����ذي تتبع����ه الكويت ف����ي مجال 

التوثيق.

ألنشطة املهرجان.
وتضمنت مس����ابقة التصوير 
العديد من احملاور منها الطبيعة 
والبيئة التي تظهر عظمة اخلالق في 
جمال الطبيعة اخلالبة وكذلك آثار 
الكوارث الطبيعية وتغيير املناخ 
والتلوث البيئي ومخاطر احلروب 
على الطبيعة واحلياة فيها ودور 

االنسان في حماية البيئة.
الفنية  الص����ور  كما تضمنت 
الت����ي تب����رز براع����ة املصور في 
األفكار احلديثة واستخدام التقنيات 
الفوتوغرافية املتطورة اضافة الى 
محور املرأة ودورها املهم والفاعل 

في تنمية وتطوير املجتمع.
وتضمن����ت ايض����ا الص����ورة 

� وال���د حمد � عن اعتزازه مبوهبة 
ابنه وابداعه وكل ما يقوم به لرفع 
اسم الكويت عاليا »فهو دائما يبدأ 
محادثاته في املعارض الذي شارك 
فيها بقوله انه م���ن الكويت التي 
تهتم بش���كل كبير بالفن مبختلف 
انواعه«. وقال احلميضان ان ما يلفت 
مبوهبة ابنه انه قام ويقوم بكل ذلك 
وهو في س���ن صغيرة ضمن فترة 
زمنية قصيرة وصوال الى حصد هذا 
االهتمام من محبي الفن التشكيلي. 
وذكر ان���ه الحظ وتأكد من موهبة 
حمد عندما لون احدى اللوحات غير 
املكتملة لذا شجعه أكثر نحو الرسم 
ووفر ل���ه االدوات الالزمة وحاول 
اشراكه في بعض املعارض املعروفة 

مبدينة باث البريطانية.
وذك����ر ان لوح����ات ابنه حمد 
العديد من  اقتني����ت م����ن قب����ل 
العالم  انحاء  املشاهير في جميع 

لميس بالل
افتتح وكيل وزارة االعالم الش����يخ فيصل املالك مساء امس معرض 
الفنان التشكيلي االردني محمد اجلالوس وذلك في اجلمعية الكويتية 
للفنون التشكيلية املقام بالتعاون مع قطاع االعالم اخلارجي في وزارة 
االعالم والذي سيستمر ملدة 3 ايام. عرض اجلالوس 20 عمال من احلجم 
املتوس����ط وموضوعها هو الوجه البش����ري، لوحاته بشكل عام مبهمة 

ولكنها تعني الوجوه الداخلية للناس.
من جهته، اشاد راعي املعرض الشيخ فيصل املالك باملعرض مؤكدا 
ح����رص وزارة االعالم على دعم الفن والفنانني في الوطن العربي ومن 
خالل اجلمعية الكويتية للفنون التشكيلية متمنيا من اجلمهور زيارة 

معرض اجلالوس الذي يستحق التعرف عليه.
من جانبه، وص����ف رئيس اجلمعية الكويتية للفنون التش����كيلية 
عبدالرس����ول س����لمان اعمال اجلالوس بانها مبثابة دعوة الى تأصيل 
التراث احلضاري واالس����المي واجلمالي واس����تلهام الوحدات احلسية 
والبنائية بتقنني معاصر يراعي النواحي النفس����ية والفكرية لإلنسان 
العربي ويتجاوب من العالم اخلارجي بهوية محلية حميمة كانت احد 
األس����باب التي ادت الى دخول الفن التش����كيلي االردني مرحلة متقدمة 
والتصعيد والشمولية االجتماعية. واجلدير بالذكر ان اجلالوس اختار 
الكويت لتكون احملطة األولى لتوقيع كتابه الذي أصدره مؤخرا بعنوان 

»ثالثون عاما من الرسم« وذلك بالتعاون مع وزارة االعالم.
مجلد الفنان محمد اجلالوس )ثالثون عاما من الرسم( يحتوي على 
جميع اعماله الفنية منذ عام 1980 وحتى 2010 مبا يعكس مسيرته الفنية 

والتجارب باأللوان واألساليب طوال الثالثة عقود.

أش���ار أمني السر العام ورئيس اللجنة الثقافية واالجتماعية في 
النادي البحري الرياضي خالد الفودري الى ان النادي حريص على 
تس���خير جميع امكاناته وطاقاته من اجل املش���اركة في الفعاليات 
واألنشطة الوطنية مبناس���بة اليوبيل الذهبي مبرور خمسني عاما 
على ذكرى االس���تقالل املجيد، ومبناسبة مرور 20 عاما على ذكرى 
يوم التحرير املؤزر، والذكرى اخلامسة لتولي صاحب السمو األمير 

الشيخ صباح األحمد مقاليد احلكم.
وأضاف الفودري ان هناك العديد من التصورات املطروحة على 
مستوى جلان وفرق النادي لعرض برامجها وأنشطتها ومشاركاتها 
الوطنية مع مراعاة أال تتزامن إقامة هذه األنش���طة في مقر النادي 
بالس���املية خالل يومي اخلامس والعش���رين والسادس والعشرين 
من فبراير بسبب االزدحام املروري الشديد خالل هذه األيام واغالق 
معظم الطرق املؤدية الى النادي بسبب املسيرات، األمر الذي يتعذر 

معه امكانية وصول األعضاء.

حني سيقام في اليوم التالي عرض عسكري بحري 
في مرسى املارينا مول كما سيقام عرض االوبريت 

الوطني على مسرح قصر بيان.
وسيشارك في االحتفال عدد من ملوك ورؤساء 
ال����دول بناء على دعوة من س����مو األمير اضافة الى 
عدد من كبار الش����خصيات العربية والدولية التي 
كان لها موقف مش����رف وداعم للحق الكويتي إبان 

االحتالل العراقي.

الصحافية وما لها من دور رئيسي 
في التأثير على اخلبر واجلهد املبذول 
للفت االنتباه ملواضيع تهم املجتمع 
وكذلك معاجلة قضايا اإلدمان على 
املخدرات والدخان وحوادث الطرق 

والتوعية الصحية.
الكويت تولي أهمية  ان  يذكر 
كبيرة ملجال التصوير الفوتوغرافي 
انطالقا من تش����جعيها للمواهب 
الفني����ة والثقافي����ة واميانا منها 
بأهمية هذا اجلانب الفني الذي قد 
يغني عن آالف الكلمات ويظهر هذا 
االهتمام جليا على صعيد املعاهد 
واجلامعات أو األنشطة املتنوعة 
التصوير مكانة  التي يحتل فيها 

واضحة.

من اليابان الى نيوزيلندا وهونغ 
كونغ والواليات املتحدة األميركية 

وحتى اسكوتلندا.
من جهة اخرى، اعرب رئيس 
اجلمعية عبدالرس����وم س����لمان 
االدارة عن بالغ  واعضاء مجلس 
س����عادتهم للثقة التي حظي بها 
وكيل الشؤون محمد الكندري من 
قبل القيادة السياسية والتجديد له 
في منصبه ملدة 4 سنوات اخرى، 
معربني عن ثقتهم الكاملة في ان 
يحقق الوكيل الكثير من االجنازات 
والتقدم للمجتمع الكويتي من خالل 
حبه للعمل واخالصه الشديد فيه، 
داعني املولى ان يعينه على حمل 
االمانة وان يسدد على اخلير خطاه. 
وفي نهاية اللقاء، قدم رئيس مجلس 
ادارة اجلمعية عبدالرسول سلمان 
لوح����ة فنية اهداء م����ن اجلمعية 

للوكيل بهذه املناسبة العزيزة.

صاحب السمو يرفع علم البالد إيذانًا ببدء االحتفاالت 26 يناير

»الفنون التشكيلية« كرمت وكيل »الشؤون«

خالد الفودري

د.فهد الوردان

الشعار الرسمي لالحتفاالت الوطنية بعد تعديله

جنوى معرفي وندى معرفي

أعضاء مجلس إدارة جمعية الفنون التشكيلية يقدمون لوحة خاصة إلى محمد الكندري

الطفل حمد احلميضان ميارس هوايته احملببة

رئيس وزراء البحرين األمير خليفة بن سلمان مستقبال الشيخة منى العبداهلل بحضور الشيخ عزام الصباح

جانب من اللوحات املعروضة

الشيخ فيصل املالك والسفير األردني جمعة العبادي والفنان محمد اجلالوس يفتتحون املعرض

خليفة بن سلمان: التوثيق يحفظ هوية منطقة الخليج

المالك: »اإلعالم« حريصة على دعم الفنانين العرب

استمع من الشيخة منى العبداهلل إلى شرح عن التقنيات واألساليب المتبعة بالكويت في هذا المجال

افتتح معرض الجالوس في جمعية الفنون التشكيلية

الوردان: »التوعية واإلرشاد« تنظم دورة 
تدريبية إلخصائيي ومشرفي دور الرعاية

)فريال حماد(جولة داخل املعرض


