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 السقاف: «لوياك» قادر على تمكين الشباب 
  من القيام بأدوارهم الحقيقية في بناء مجتمعاتهم

 لولو الصباح: نقدم مدارس فنية عالمية 
ذات بصمة رائدة في الفنون التشكيلية

 رندى مرعي
  أكدت رئيســــة مجلــــس إدارة 
والعضو املنتدب ملجلس شــــباب 
لوياك فارعة السقاف أن إجنازات 
املجلــــس في العــــام ٢٠١٠ ما هي 
إال ترجمــــة حقيقية آللية تعاون 
فعال ومثمر بني جيل الشباب من 
جهة وجيــــل آبائهم وأمهاتهم من 
جهة أخرى، وأن هذه التجربة هي 
إثبات بأن شباب الكويت قادر على 
املشاركة العامة وعلى املساهمة في 

الشأن العام.
السقاف جاء خالل حفل    كالم 
تكرميي أقامــــه مركز بيت لوذان 

إلجنازات الشباب «لوياك» في مقره مساء أمس األول 
حيث أشارت السقاف الى أن لوياك يثبت يوما بعد 
يوم بأنه مركز أساسي وفاعل قادر على متكني الشباب 
من القيام بأدوارهــــم احلقيقية في بناء مجتمعاتهم 
يوما بعد يوم ويؤكد أن هذا املكان هو واحة حقيقية 

إلجنازاتهم.
  وأشادت السقاف بالدور الذي لعبه شباب لوياك 
في هذه اإلجنازات على الرغم من انشغالهم في بناء 
مستقبلهم حتى وإن كان البعض منهم لديهم مشاريعهم 
اخلاصة وتأسيس أسر إال أنهم وجدوا الوقت ليتطوعوا 
ضمن مجلس شباب لوياك وينجزوا ما يخدم مجتمعهم 

واإلنسانية بشكل عام.
  وتابعت أن ما أجنزه املتطوعون في العام املنصرم 
كان له األثر الكبير وكان إضافة نوعية في مســــيرة 
لوياك مستعرضة هذه اإلجنازات وهي تأسيس أكادميية 
لوياك لكرة القدم بالتعاون مــــع Ac Milan وإدارتها 
متوجهة بالشــــكر إلى املدير التنفيــــذي لألكادميية 

فيصــــل الهارون ومســــاعده عبد 
اللطيف النصف، ونشــــاط جلنة 
املساعدات اخلارجية التي حققت 
جناحا هاما في جمــــع التبرعات 
لضحايا هاييتي وعلى رأس هذه 

اللجنة الزين احلميضي.
  ومن اإلجنــــازات أيضا تابعت 
السقاف نشاط جلنة البيئة التي 
تنوعت مســــاهماتها وإجنازاتها 
من املشــــاركة في مسابقة البيئة 
ملنظمــــة Un Habitat إلــــى إقامة 
معرض «الكراج ســــايل» وغيرها 
من النشاطات املتنوعة وترأس هذه 
اللجنة عبد اللطيف املشاري. إلى 
جانب إطالق منتدى لوياك اإللكتروني «بلوجياك» الذي 
اسسه فريق برئاسة يوسف البعيجان، وأخيرا جلنة 
K٤K التي بدأت مببادرة إحدى الشابات ويتوالى على 
رئاستها وتفعيلها خاصة بالشكر سارة األنصاري.

  وحتدثت السقاف عن مشاريع لوياك للعام ٢٠١١ 
والتي ستبدأ في الربيع املقبل ويتوج باحتفال كبير 
في خريف ٢٠١١ داعية جميــــع األعضاء واملتطوعني 
لالنضمام لهذه النشاطات. تخلل احلفل فقرات متنوعة 
من رقص وغناء وشعر وعزف موسيقي إلى جانب 
تكرمي مجلس شباب لوياك وهم: فيصل الهارون، عبد 
اللطيف النصف، الزين احلميضي، يوسف البعيجان، 
نورة الوزان، مي زعيتر، حمد الصقر، وسارة األنصاري، 
وبيبي الفالح، ومرمي احلمد، وضاري احلويل، وحنان 
كالوتي، وفهد اخلزام، وعبد اللطيق املشاري، ولينا 
القدومي، وعايشة الوزان، وحياة الصايغ، وسلمان 
الرشود، وخالد البعيجان، وعالية احلمد، وفهد الكندري، 

وعالية الرملي. 

 يشارك في املعرض الفني العاملي 
الذي تقيمه الشيخة لولو الصباح 
خالل الشــــهر املقبل أكثر من ٨٠ 
فنانا عامليا يجتمعون ألول مرة في 
معرض واحد، وهذا يؤكد على الدور 
الكبير الذي جنحت فيه الشيخة 
لولو الصباح من خالل جمع أسماء 
لها مكانتها العاملية ولها ريادتها 
في مجال الفنون التشكيلية، ورمبا 
للمرة األولى يشارك فنانون من 
بعض دول أميركا اجلنوبية مثل 
كوبا وبوليڤيــــا في معرض يقام 
في إحدى الدول العربية، مما يؤكد 
الســــمعة الطيبة التي حتظى بها 
الكويت عامليا، كما تؤكد مشاركة 

هــــؤالء الفنانني على الدور الذي تقوم به الشــــيخة 
لولو للتقريب بني احلضارات، وتقدمي مدارس فنية 
جديدة على اجلمهور الكويتي والعربي لها بصمتها 
الواضحة في مجال الفن التشكيلي، وأكدت الشيخة 
لولو الصباح حرصها على جمع فنانني من أقطار لها 

مكانتها وريادتها في مجال الفنون التشكيلية.
  وأكدت أنها ركزت في انتقائها للمعروضات املختلفة 
على الطابــــع العاملي للفنون الذي يتخطى احلواجز 
واملســــافات حيث ان العالم أصبح بالفعل عبارة عن 

قرية متكاملة.
  وبينت أن املجتمعــــات والثقافات املختلفة التي 
تصورها هذه األعمال الفنية تعكس األصالة واملعاصرة 

وهموم البشــــر وتطلعاتهم نحو 
غد أفضل. 

  واشــــارت إلى أن احلدث الذي 
ستستضيفه الكويت يومي ٨ و٩ 
فبراير املقبل في مجمع األڤنيوز 
يشكل محطة مهمة من أجل التعريف 
مبدارس الفن العاملية، وهي فرصة 
للتعرف على دور هؤالء الفنانني 
عن كثب من خــــالل األعمال التي 
سيقدمونها في املعرض، كما أكدت 
حرصها أن يتعرف هؤالء الفنانني 
على املستوى املتطور الذي وصلته 
الكويتية من  التشكيلية  احلركة 
خالل مشاركة أسماء كويتية بارزة 

في هذا املعرض.
  ويشــــارك في املعرض العاملي الذي تســــتضيفه 
الكويت فنانون من عدة دول بينها الكويت، سلطنة 
عمان، دولة قطر، اململكة العربية الســــعودية، دولة 
اإلمارات العربية املتحدة، اململكة األردنية الهاشمية، 
جمهورية العراق، اجلمهورية السورية، اجلمهورية 
اللبنانية، اجلمهورية اليمنية، فلسطني، إيران، جنوب 
أفريقيا، باكســــتان، تركيا، اململكة املتحدة، الواليات 
املتحدة األميركية، كوبا، بوليڤيا، وعدد من الفنانني 

من دول أفريقية وأميركية أخرى.
  جديــــر بالذكر أنه بإمــــكان املهتمني االطالع على 
تفاصيل أخرى حول املعرض على املوقع اإللكتروني 
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 (أنور الكندري) من عروض شباب «لوياك»

 خالل حفل تكريم أقامه بيت لوذان لتكريم شباب المركز 

 أكثر من ٨٠ فنانًا عالميًا يجتمعون في األڤنيوز ٨ و٩ فبراير

 بداح العنزي
  واصلت بلدية الفروانية جوالتها 
التفتيشية ضمن حملة يدا بيد ألجل 
نظافة احملافظة التي انطلقت االحد 
املاضــــي، حيث قــــام فريق الباعة 
املتجولني بجولة على صفاة االبل 
في منطقة الصليبيــــة مت خاللها 
ضبط ومصادرة كميات كبيرة من 
االعالف املدعومة التي تباع في تلك 

الصفاة.
الفريق ســــلطان    وقال رئيس 
اجلبري ان هــــذه اجلولة للحملة 
تأتي للمحافظة على نظافة احملافظة 
وإظهــــار الوجه اجلمالي من خالل 
التزام املواطنني واملقيمني بلوائح 

البلدية.
  مشيرا الى ان الفريق قام ايضا 
بجولة في منطقة الصجيج، حيث مت 
مخالفة العديد من احملالت اخلاصة 

ببيــــع االثاث التــــي تقوم بعرض 
االثاث خارج حــــدود احملالت، في 
إشــــارة الى استغالل االرصفة من 
دون ترخيص، حيث أشرف على 
تلك اجلولة رئيس فريق إشغاالت 

الطرق زائر املطيري.
  جتدر االشــــارة الى ان احلملة 
تهدف الى حتقيق املشاركة والتفاعل 
بني املواطنني ومنظومة فريق العمل 
باعتبار ان املواطن شريك حيوي في 
احلفاظ على البيئة والنظافة العامة 
للدولة، حيث شارك فيها كل من ادارة 
النظافة واتصاالت الطرق وفريق 
ازالة التعديات على امالك الدولة، 
إضافة الى إجراء مسح شامل لـ ١٦ 
منطقة واقعة ضمن نطاق احملافظة 
على مدى عدة شهور ملتابعة أعمال 
النظافة وتنفيذ الضبطيات القضائية 

لألنشطة املخالفة.

 أكد أنه تم تحرير مخالفات في منطقة الضجيج لعرض أثاث خارج المحل

 تسجيل مخالفة 

 أثاث يعرض خارج احملل وفي اإلطارين  جانب من األعالف املدعومة التي مت ضبطها ونقل األثاث املعروض في مكان مخالف

 الجبري: ضبط أعالف مدعومة تباع
   في صفاة اإلبل بمنطقة الصليبية

 الشيخة لولو الصباح 

 فارعة السقاف

 وجه رئيس اللجنة 
م.عبداهللا  الفنيـــة 
الدعـــوة  العنـــزي 
العضـــاء املجلـــس 
البلدي للقيام بجولة 
تفقدية لالطالع على 
اوضاع جزيرة فيلكا 
وذلك صباح االربعاء 

املقبل. 

 جولة ألعضاء 
المجلس البلدي 

  على فيلكا

 (كرم ذياب) املشاركون في احلملة 
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