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العيد: إنجازات »الشباب والرياضة« باالحتفاالت

اللجنة المنظمة تسلمتها لعمل الترتيبات الالزمة

الشميس: صالة التزلج مستعدة
الستضافة مهرجان »ليالي فبراير«

ترأس االجتماع الخامس للجنة اإلعداد للمناسبة في وزارة الشؤون

أشكناني: تضافر جميع الجهود إلخراج االحتفاالت الوطنية 
بما يناسب قيمتها ومشاركة العديد من زعماء الدول فيها
تخصي�ص قاعة لع�رض مطبوعات ال�وزارة الت�ي توض�ح إنجازاته�ا وخدماته�ا المختلف�ة للجمهور

رئيس اللجنة ووكيل الوزارة 
محمد الكـــندري واعتــــذاره 
عن عـــدم احلضور الرتباطه 
باحدى املناسبات، مشيرا الى 
امكانيات  فـــي  الكندري  ثقة 
اعضـــاء اللجنـــة وتضافـــر 
جهودهـــم للعمـــل معا على 
اخلروج باحتفال الوزارة على 

أعلى مستوى.

الوزارة من خدمات واجنازات 
على جميع املستويات كما مت 
مناقشة واستعراض البرنامج 
العـــام للـــوزارة واملطبوعات 
اخلاصة بهذه املناسبة وسبل 
التعاون لتزيني املباني التابعة 

للوزارة.
وفي نهايـــة االجتماع نقل 
اللجنة حتيات  نائب رئيـــس 

وأيضا سيرة الوزارة واملواقع 
واالدارات التي تتعامل مباشرة 
مع اجلمهـــور مـــن مواطنني 
ومقيمـــني والعمـــل مع جميع 
االدارات على توفير كل ما من 
شأنه ابراز أنشطة هذه االدارات 
وان يحظى جناح الوزارة بكل 
االهتمام واستغالل هذه املناسبة 
فـــي التعريف بكل مـــا تقدمه 

متعددة.
ونّبه املجتمعون الى ضرورة 
ان يتضمـــن املعرض اخلاص 
بالوزارة ورشـــا حية تناقش 
التي  اخلدمـــات واالجنـــازات 
حققتها الـــوزارة وأيضا كتبا 
ومطبوعـــات مرئية ومقروءة 
تساهم في تقدمي شرح عن جميع 
الوزارة  التي تقدمها  اخلدمات 

عقـــدت جلنـــة اإلعـــداد 
والتحضير لالحتفاالت الوطنية 
في وزارة الشؤون اجتماعها 
اخلامس برئاسة نائب رئيس 
اللجنـــة والوكيل املســـاعد 
للرعاية االجتماعية د.جاسم 
أشكناني، وفي بداية االجتماع 
رحب أشكناني بأعضاء اللجنة، 
متمنيا لهم التوفيق في عملهم 
ومطالبا بضـــرورة ان تكون 
هذه االجتماعات بداية انطالق 
وتنفيذ االقتراحات واألفكار 
التي يتـــم االتفاق عليها وان 
تتضافر جهود اجلميع للخروج 
الكبيرة مبا  بهذه االحتفاالت 
الوطنية  يتناســـب وقيمتها 
وحتقيـــق ذلك علـــى ارض 
الواقع مع األخذ في االعتبار 
ان هذه االحتفاالت سيحضرها 
ويشاهدها العديد من رؤساء 
الدول والوفود الزائرة للكويت 

بهذه املناسبة.
قـــد بدأ  وكان االجتمـــاع 
بالتصديـــق علـــى محضـــر 
السابق ومت خالله  االجتماع 
مناقشة ســـبل املشاركة في 
املعرض اخلاص باالحتفاالت 
والذي ستشارك فيه الوزارة 
بـــأرض املعارض وأشـــارت 
مقررة اللجنة هدى راشد الى 
انه قد مت تخصيص قاعة كاملة 
في ارض املعارض من ضمن 
املعرض العام الذي ســـيقام 
بهذه املناسبة جلميع اجلهات 
وذلك تقديرا من القائمني على 
االحتفاالت بدور وزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل في املجتمع 
وتعامله مع العديد من شرائح 

إحدى املشاركاتلولوة القطامي شاركت في افتتاح املعرض

جانب من اللوحات املعروضة

الفنانات التشكيليات افتتحن »المحترف النسائي الكويتي«
لميس بالل

افتتح مســـاء امـــس األول 
النســـائي  معرض »احملترف 
الكويتـــي« ملجموعـــة فنانات 
فـــي قاعة بوشـــهري للفنون 
وبحضور الفنانة لولوة القطامي 
وسيستمر املعرض حتى الثالث 
والعشـــرين من يناير اجلار 
مشاركة منهن في االحتفاالت 
الوطنية. وقد ارتبطت احلركة 
التشكيلية النسائية في الكويت 
ارتبـــــاطا وثيقـــا بالتعليم، 
كما أحدث تشكيل اول مجلس 
للمعارف 1936 نهضة شاملة في 
مسيرة التعليم ويعود الفضل 
الفنية  الـــروح  األكبر في بث 
الوجدانية  الناحيـــة  وتنمية 
للطالب، بعد اعتماد مادة الرسم 
واألشغال اليدوية ضمن املناهج 
الدراسية العام 1938/1937، كما 
شهد عام 1952 نقلة نوعية في 
التعليـــم املجانـــي واالهتمام 

بتعليم البنات.
وبدأ النشاط الفني منذ ذلك 
الوقت حتى جاء عام 1958 الذي 
شهد مشـــاركة نسائية وألول 
مرة فـــي اول معرض فني في 
الكويت مبناسبة انعقاد مؤمتر 
األدباء العـــرب بصالة ثانوية 
الشويخ وتواصل غيرهن من 
طالئع التنوير الفني النسائي 
منذ انطالق سلســـلة معارض 
الربيع للفنون اجلميلة عام 1959 
أمثال فاطمة السيد عمر، موضي 
احلاجي أحمد، شريفة النصف، 
فاطمـــة عبدالعزيـــز املطوع، 

أسماء عبداهلل العثمان، راوية 
محمد رفيع معرفــي، أحــــالم 
املـــطـــوع، بيــبي ســــــعود 
الصباح، حــــياة اخلرافي، سارة 
السنعوسي، نسرين عبداهلل، 
ســـامية احمد، وغنيمة السيد 

عمر عاصم.
ومن جانبهـــا أكدت لولوة 
القطامـــي ان املـــرأة الكويتية 
عندها احساس بالفن وهذا شيء 
مشرف، مشددة على ضرورة 
الدولـــة للفنانات،  تشـــجيع 
وخاصـــة بإقامـــة املعـارض 

لهن.
كما أضافت ان اداء املشاركات 
ان األغلبية  ممتاز وخصوصا 
منهن عبرن عـــن وضع املرأة 
في الكويت وهذا أيضا شـــيء 

جميل ومعبر.

الى االنضمام واالنتساب لالندية 
الرياضية الشاملة  واالحتادات 
واملتخصصة وكذلك مراكز الشباب 
والهيئات الشـــبابية كمســـرح 
الشباب واملسابقات التي تدعو الى 
اذكاء روح املنافسة بني الشباب 
مثل مسابقة حفظ وجتويد القرآن 
الكرمي ومسابقة الشعر والقصة 
والـــدوري الثقافـــي والفنـــون 
التشكيلية واإلنشاد واخلطابة 
وكل األعمال واالنشطة ذات الطابع 
الوطني االبداعي املتنوع. واضاف 
ان رسالة الهيئة تبقى دائما هي 
العمل على تنفيذ سياسة الدولة 
في مجاالت الشباب والرياضة 
وتوجيه اخلطط واملشروعات ذات 
الطابع الوطني في تلك املشروعات 
وكذلك العمل على التوعية بصفة 

مستمرة ومتواصلة.

التشــــغيل الرســــمية طوال شهر 
فبراير من الساعة الثامنة والنصف 
صباحا وحتى العاشرة مساء، فيما 
التشغيل خالل  ســــتكون مواعيد 
فترة املهرجان من الساعة الثامنة 
والنصف صباحا وحتى الثانية ظهرا 
فقط وبنفس قيمة التذكرة احلالية 
وهي دينار ونصف الدينار للفرد 
الواحد، مشــــيرا في الوقت نفسه 
التدريب في  الى استمرار مدرسة 
عملها بواقع اربعة حصص للفرد 
اسبوعيا وكل حصة مدتها ساعة 
واحدة مع مدربني متخصصني، وذكر 
الشميس ان قيمة االشتراك الشهري 
وهي اربعون دينارا للفرد من االوالد 
والبنات وقد مت الغاء يوم الثالثاء املخصص للنساء 
حلني االنتهاء من مهرجان ليالي فبراير ومتنى الشميس 
لزوار صالة التزلج ومحبي رياضة التزلج ان يقضوا 
اوقاتا ممتعة ومفيدة، مشــــيرا في الوقت نفسه الى 
العديد من اخلدمات واالنشــــطة التي ستقدمها ادارة 

الصالة لروادها طوال العام.

اعلن مدير ادارة احلدائق وصالة 
التزلج بشركة املشروعات السياحية 
جاسم الشــــميس عن استعدادات 
الصالة الســــتضافة حفالت ليالي 
فبراير الغنائية التي تقام بالصالة 
الكبرى كل عام، وأفاد الشــــميس 
بأنه مت تسليم صالة التزلج الكبرى 
إلدارة اللجنة املنظمة ملهرجان ليالي 
الالزمة  الترتيبات  فبراير لعمــــل 
لبدء الندوات واملنتديات الشعرية 
واحلفالت الغنائية وغيرها اعتبارا 
من يوم االثنــــني 17 يناير اجلاري 
ايذانا ببدء احتفاالت الدولة باالعياد 
الوطنية واقامة مهرجانات ليالي 
فبراير والتي ستبدأ اعتبارا من 2 

وحتى 19 فبراير املقبل، مضيفا انه مت تســــخير كل 
امكانات صالة التزلج ليظهر املهرجان بالصورة الالئقة 
كعادته كل عام ليعكس صورة الكويت احلضارية امام 
اجلميع، وقال انه على الرغم من انشغال الصالة الكبرى 
باملهرجان حتى نهاية الشهر اال ان الصالة الصغرى 
مستمرة في استقبال روادها قبل فترة املهرجان مبواعيد 

للشباب والرياضة. وأضاف العيد 
ان الهيئة تدعو دائما من خالل 
الشبابية والرياضية  قطاعاتها 
كافـــة فئات أفـــراد املجتمع من 
الرياضيني واملبدعني  الشـــباب 

أكد مدير إدارة شؤون اإلعالم 
الرسمي في  الناطق  والنشـــر، 
الهيئة العامة للشباب والرياضة 
توفيق العيد أن الهيئة ستشارك 
خالل احتفاالت الكويت بأعيادها 
الوطنية مبركبتـــني عبارة عن 
قاطـــرة ومقطورة حتتوي على 
معلومـــات وصـــور توعويـــة 
الشـــباب والرياضة  واجنازات 
في الهيئات الشبابية والرياضية 
داخـــل الكويـــت وخارجها كما 
الهيئة عدة أنشطة في  ستنظم 
مقار الهيئات الشبابية والرياضية 
التي تهدف منها الى إيصال رسالة 
الى املجتمع وخاصة منها الشباب 
من اجلنسني من أجل إبراز الوجه 
الرياضي والشبابي والتعريف 
ببرامج الشباب والرياضة التي 
تشـــرف عليها الهيئـــة العامة 

توفيق العيد

جاسم الشميس

د.جاسم أشكناني مترئسا االجتماع اخلامس للجنة وزارة الشؤون لإلعداد لالحتفاالت


