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العلي: املعارض الفنية ُتبرز وجه 

الكويت احلضاري عربياً وعاملياً

وكيل اإلعالم يؤكد اهتمام الوزارة 
بالطاقات الشابة في الفنون التشكيلية

أكد وزير االعالم الش���يخ حمد جابر العلي على اهمية املعارض 
الفنية التشكيلية التي تبرز الوجه احلضاري للكويت، وجاء تصريح 
العلي في افتتاح معرض »حروف وألوان، صوت وضوء« للفنانتني 
التش���كيليتني سمر البدر ومي الس���عد الذي أقيم في صالة الفنون 

مساء اول من امس مبنطقة عبداهلل السالم.
وبعد جولته والوفد املراف���ق له وجمع من احلضور عبر العلي 
عن إعجابه مبا شاهده من لوحات فنية متميزة للفنانتني، وقال في 
تصريح للصحافيني عقب اجلولة التي ش���ملت كل أرجاء املعرض 
بصحبة الفنانتني اللتني قدمتا عرضا مفصال للوحاتهما: »اللوحات 
التي ش���اهدتها في املعرض ممتعة وتتمت���ع بأبعاد بصرية جميلة 
وتناسق لوني يجذب اي مشاهد، وهو االمر الذي متيزت به الفنانتني 

املبدعتني من خالل ما قدمتاه من لوحات في هذا املعرض«.
ومتنى العلي ان تستمر مثل هذه املعارض الفنية التشكيلية ملا 
لها من اثر في إظهار وجه الكويت احلضاري س���واء على املستوى 

العربي او العاملي.

 السعد والبدر في سطور

وزع املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب تعريفا بالفنانتني 
احتوى على عرض لبدايات مشاركة املرأة الكويتية في احلركة الفنية 

التشكيلية منذ العام 1958.

الفنانة مي السعد:

استطاعت اقامة معارض فردية وكان لها مشاركات جماعية على 
املستويني احمللي واخلارجي عبر مشاركاتها في املؤمترات واملهرجانات 

والتجمعات الدولية للفن التشكيلي.
وشخصية الفنانة السعد الفنية تظهر نزعتها الفردية واسلوب 
تعبيرها القوي في اختيار الوانها الزاهية الصاخبة وجرأة تقنيتها 
وتطبيقها على سطح القماش ويظهر ذلك بوضوح في مواضيع العرضة 

والرقص الشعبي الرجالي مبصاحبة قارعي الطبول والدفوف.
واعمالها تتميز مبفرداتها التشكيلية فتعيد صياغة االشكال التي 
تختارها واالحساس بها وعالقة بعضها ببعض في تكوينات تثير 

االعجاب واالستمتاع البصري.

الفنانة سمر البدر:

برزت من خالل مشاركتها في املعارض اجلماعية والفردية احمللية 
واخلارجية منذ عام 1993، وفي مجال متابعة اجتهاداتها الفنية تعتبر 
الفنانة س���مر من شابات احلركة التشكيلية املعاصرة. واستطاعت 
من خالل فنها اثراء احلركة التش���كيلية املعاصرة وقدمت من خالل 
معرضها اليوم اعماال تتوافر فيها عناصر الفن التشكيلي من خطوط 

والوان وتكوينات تكشف عن قدرتها الفنية واالبداعية.
دانيا شومان  ٭

الشيخ حمد جابر العلي يقص الشريط إيذانا بافتتاح معرض حروف وألوان

خالل جلستني متتاليتني في يومه الثاني

أوليفر: استعنا بخمسة من أهم املتحدثني وخبراء الصحة والرشاقة في العالم لالستفادة من خبراتهم في الكويت

»ملتقى جناحات« منبر لعرض إجنازات وسير جناح قطاعات مختلفة

نادي الكورنيش نظم مؤمتر Kuwait Mini-IHRSA مبشاركة 9500 ناد

اجنازات الصندوق منذ إنشائه 
عام 1979، ومنه���ا بناء املركز 
الصحي ملنطقة القصر مبحافظة 
اجلهراء بالتعاون مع مؤسسة 
الكويت للتقدم العلمي مببادرة 
كرمية م���ن أمير البالد الراحل 
الشيخ جابر األحمد الصباح طيب 
اهلل ثراه، وبعض املؤسس���ات 

احلكومية واخلاصة.
كما يق���دم الصندوق الدعم 
املادي والفني من أموال وأجهزة 
طبية آلالف املرضى املعسرين 
والعاجزي���ن حت���ى أصبحت 
النش���اط  املالية لهذا  املوازنة 
جتاوز النص���ف مليون دينار 
كويتي س���نويا تصرف ألكثر 
6000 حالة سنويا باملساعدات 
املختلفة سواء باإلعانات الدائمة 
أو املقطوعة واألجهزة الطبية 
وحق���ن الهرمونات والتحاليل 
الطبية واالشعات واملساهمة في 
تكاليف العالج باخلارج جزئيا 

أو كليا.
وأش���ار ال���ى ان م���ن أبرز 
االجنازات املساهمة في التنمية 
البش���رية ب���كل أبعاده���ا من 
الناحية الصحية واالجتماعية 
والنفس���ية عن طري���ق عمل 
احملاضرات واملعارض الصحية 
والندوات الطبية ملختلف شرائح 
مجتمعن���ا احلبيب، وإنش���اء 
الكويتية  الدسلكس���يا  رابطة 
لالكتشاف املبكر حلاالت عسر 
القراءة لدى األطفال املصابني بها، 
ويعتبر املركز الوحيد باخلليج، 
وإنشاء 18 ناديا لألطفال نزالء 
املستش���فيات وتزويد األندية 
مبشرفات متخصصات لتقدمي 

خدم���ات ترفيهي���ة وتثقيفية 
للطفل وتزيل عنه جو الرهبة 
داخل املستش���فى ومس���اعدة 
الهيئ���ة التمريضية في تأدية 
عملها، وإنشاء أندية اجتماعية 
متخصص���ة كن���ادي التنمية 
الذاتية للمرضى حتت التأهيل 
الذين يعاجلون م���ن اإلدمان 
الثالس���يميا )مرض  ون���ادي 
تكس���ر الدم( داخل مستشفى 

الطب الطبيعي.
الثانية فكانت  التجربة  أما 
ل���وزارة األوقاف والش���ؤون 
االس���المية، »مراكز الس���راج 
املنير« اس���تعرضتها رئيس 
قسم التربوي االجتماعي بنات 
في مراقبة مراكز البنات، نورة 
سعود البراك، اشارت خاللها الى 
انشطة املراكز املختلفة والتي 
منها مشروع امللتقى التربوي 
االجتماعي االسري والذي يضم 
أنشطة متنوعة من مراكز السراج 
بنات ليتسم بالشمولية في طرح 
أفكار من محاضرات وورش عمل 
وأركان تربوي���ة هادفة ليضم 
الفئات املوجودة داخل  جميع 

السراج املنير. 
ولفت���ت الى ان املش���روع 
يهدف الى ابراز دور الطالبات 
االبداع واظهار مواهبهن  نحو 
القدرات  املتنوع���ة، وتنمي���ة 
الكامنة واالستفادة مها وتفريغها 
بالطريقة الصحيحة وتطوير 
فكرة احلوار التمثيلي، ومتابعة 
جميع جوانب البناء التربوي 
لش���خصية الطالب���ة وتنمية 
القدرات الكامنة لدى الطالبات 
واالس���تفادة منه���ا بالطريقة 

الصحيحة. وقالت ان املشروع 
يشتمل على العديد من احملاضرات 
التربوية واالجتماعية والعديد 
من األنشطة املصاحبة والتي 
حتقق لها النج���اح على مدى 
الثالث منذ انطالقته  الدورات 

في العام 2009 .
وأشارت إلى أن من مميزات 
وإيجابيات املشروع اتساع دائرة 
احملاضري���ن املتخصصني في 
املجاالت التربوية واالجتماعية 
واالسرية، وابراز مناذج شبابية 
ناجحة من اخصائيات وموظفات 
املراكز، والسعي لتحقيق متيز 
كميا ونوعي���ا وذلك من خالل 
زيادة عدد املراكز املشاركة في 

األنشطة. 
وحتدثت عن املخيم الربيعي 
الذي يس���تهدف حتقيق عدة 
أه���داف عل���ى أساس���ها كان 
مشروع املخيم الربيعي للعام 
الس���ادس على التوالي، كأحد 
املشروعات الرائدة التي يعتز 
بها العاملون بإدارة الس���راج 
املنير ومن هذه األهداف االهتمام 
باملشاركة اجلماعية واألخالق 
الرياضي���ة والس���لوك القومي 
من خالل ممارس���ة األنش���طة 
الرياضية، وتنمية جوانب الذكاء 
واملوهبة واإلبداع لدى الطلبة 
من خالل املسابقات الرياضية 
إلى إش���باع  واحلركة، إضافة 
امليول واالحتياجات في إطار 
من التوجيه الس���ليم لطاقات 
الش���باب فيما ينفعهم، وكذلك 
استغالل وقت الفراغ في إجازة 
نصف العام وفق ضوابط من 
الروح اإلسالمية، مشاركني في 

حتقيق إس���تراتيجية وزارة 
األوقاف والش���ؤون اإلسالمية 
وفق رؤيته���ا »جهاز حكومي 
يس���هم في التنمية املجتمعية 
وفق فهم إسالمي يدرك الواقع 

ويستشرف املستقبل«. 
الثاني���ة حملت  اجللس���ة 
عن���وان »جت���ارب ناجح���ة.. 
مؤسس���ات املجتم���ع املدني« 
وكانت التجربة األولى لرابطة 
االجتماعيني استعرضها عبداهلل 
غلوم، اشار في بدايتها الى نشأة 
الرابط���ة وأهدافها ودورها في 
املجتمع الكويتي، الفتا الى ان 
مؤسسات املجتمع املدني باتت 
ركيزة أساسية في كل التحوالت 
السياسية التي يشهدها العالم، 
وان االمم املتحدة استش���عرت 
اهمية ه���ذا الدور وأهمية تلك 
املؤسسات لقربها من احلدث، 
اضافة ال���ى اجلامعة العربية 
التي حذت حذو االمم املتحدة 
واعطت تلك املؤسسات صفة 

املراقب.
الى ان مؤسسات  وأش���ار 
املجتمع أصبحت الذراع القوية 
للمؤسسات احلكومية، مؤكدا 
ض���رورة وجود تع���اون بني 
املدن���ي واحلكومي،  القطاعني 
ان رابط���ة االجتماعيني  وقال 
وجدت لنشر التوعية والثقافة 
في املجتمع، داعيا الى ضرورة 
تعاون مؤسسات املجتمع املدني 
لتحقيق أكبر قدر من االجنازات، 
منوها مبا اقرت���ه 28 جمعية 
نفع عام، من انش���اء ما يسمى 

مبجموعة امليثاق. 
رندى مرعي  ٭

قيمة للحضور. وأعد منظمو 
املؤمتر أنشطة حافلة على مدى 
أسبوع كامل مزدحم باألحداث 
من خالل تنظيم عدد من ورش 
العمل والبرامج، مثل دورة على 
مدى ثالثة أيام لقائد التمرينات 
للمدربني في الكورنيش والذي 
قدم خاللها أساسيات التشريح، 
علم النف���س ومبادئ التدريب 
بطريقة مس���لية وتواصلية، 
إلى مجموعة أخرى  باالضافة 

العمل واحملاضرات  من ورش 
العملية.

كما قدمت خبي���رة برامج 
رشاقة األطفال ليكسي غريفيث 
جلسة خاصة لألطفال من سن 
6 إلى 12 س���نة تسمى جنون 
الديس���كو حيث متتع األطفال 
باملرح وجلسات الرشاقة. كذلك 
البيع والتس���ويق  قدم خبير 
دوغ ميلر جلس���ات تدريبية 
لفريق املبيعات في الكورنيش 

شاركهم فيها خبرته التراكمية، 
حي���ث لديه خبرة مع أكثر من 
940 ناد صحي في العالم. كما 
نظم أخصائي التدريب د.مارك 
سالفني دورة في 5 أيام لتدريب 
آليات  الكورنيش على  مدربي 

التمرين.
وشهد املؤمتر حضورا عامليا 
ملتحدثني باحملاضرات ومنهم 
الرائد في مج���ال منو األعمال 
الرش���اقة والنوادي  لصناعة 

الصحي���ة أدري���ان مارك���س، 
ومستش���ار الرش���اقة احلائز 
على جوائ���ز عاملية، املتحدث 
والكاتب فريد هوفمان، أخصائي 
تدريب املقاومة د.مارك سالفني، 
التغذي���ة في نادي  أخصائية 

الكورنيش تامارا بانيت.
من جانبه أعرب املدير العام 
لنادي الكورنيش جيرارد أوليفر 

عن سعادته بنجاح املؤمتر.
حنان عبدالمعبود  ٭

عق���د ملتق���ى ومع���رض 
النجاح���ات للعام الثاني الذي 
تنظمه ش���ركة بيوند لتنظيم 
املع���ارض واملؤمترات برعاية 
املنت���دب للعالقات  العض���و 
احلكومية والبرملانية والعالقات 
العامة واالعالم في مؤسس���ة 
البترول الكويتية الشيخ طالل 
اخلالد جلسات متتالية في يومه 
الثاني عرض من خاللها جتارب 
وجناحات مؤسسات وجمعيات 

نفع عام. 
وقد كانت اجللس���ة األولى 
التنموية  بعنوان »املش���اريع 
احلكومي���ة.. مس���يرة جناح« 
وكانت البداية مع جتربة صندوق 
اعانة املرضى والتي قدمها خالد 
الهندي أشار خاللها الى بدايات 
الصن���دوق والدور الذي يقوم 
به في خدمة املرضى ومساعدة 
األطفال واألسر من خالل النوادي 

التابعة للصندوق.
الهن���دي، يعتب���ر  وق���ال 
الصندوق هو أول مؤسسة طبية 
خيرية تأسس في الكويت في 
يولي���و من عام 1979م على يد 
مجموعة من األطباء الكويتيني، 
وكان ذل���ك في ش���هر رمضان 
املبارك عام 1399ه�، ويقوم على 
إعانة املرضى احملتاجني بغض 
النظر عن اجلنس���ية أو الدين 
أو املذهب. ويق���دم الصندوق 
املساعدة آلالف احلاالت املرضية 
سنويا، كما ينشر الوعي الصحي 
في املجتمع وميد يد املساعدة 
للدول املتضررة بفعل الكوارث 

أو األوبئة باإلغاثة الطبية.
واس���تعرض الهن���دي أهم 

نظ���م ن���ادي الكورني���ش 
بالتعاون م���ع جمعية نوادي 
الراكي���ت والرياضة  الصحة، 
الدولية، والذي يضم أكثر من 
9500 ناد حول العالم، مؤمتر 
»Kuwait Mini-IHRSA« الرابع  
على مدى يومي 14 و15 ديسمبر 
اجلاري. وقد تضمنت أنشطة 
املؤمتر محاضرات ملتحدثني في 
مختلف املج���االت في الصحة 
والرش���اقة، وقدموا معلومات 

اجللسة الثانية في اليوم الثاني مللتقى جناحات

)سعود سالم(دوغ ميلر متحدثا لقطة تذكارية مليلر متوسطا املشاركني واملتحدثني 

)محمد ماهر( د. عادل الفالح مكرما »األنباء«  

جلسات وجتارب
تخللت اليوم األول للملتقى 

جلستان تناولت األولى جتارب 
كل من ملتقى السراج املنير قدمها 

مسؤول املناهج والتدريب في 
اإلدارة جعفر احلداد، وأخرى 

ملؤسسة االنتاج البرامجي 
املشترك قدمها سامي الرميان، 

وجتربة برنامج إعادة هيكلة 
القوى العاملة واجلهاز التنفيذي 

للدولة قدمها مدير إدارة العالقات 
العامة واإلعالم عبدالعزيز 

القصار.  أما اجللسة الثانية فقد 
تناولت عددا من التجارب في 

القطاع اخلاص منها جتربة شركة 
أوبن وير الستشارات الكمبيوتر 
قدمها املدير العام إياد عرب أكد 

خاللها اهمية دور القطاع اخلاص 
في دعم عملية التنمية املجتمعية 

عن طريق املشاركة في عدة 
مشاريع تنموية مجتمعية منها 
تقدمي مختبرات نظم املعلومات 

اجلغرافية الى عدة جهات والتي 
تعمل على توعية املجتمع 

وتأهيله. وقال لقد ركزت الشركة 
على عدة شرائح من املجتمع 

بهدف نشر الوعي اجلغرافي افقيا 
على جميع شرائح الدولة، وزرع 

املعرفة اجلغرافية ملستقبل أفضل. 

صفر: تقنية حديثة لعالج دوالي الساقني بنسبة جناح أكثر من %98
القدمي���ة اجلراحية التي كانت 
تنجح بنسبة 90% ونسبة رجوع 
الدوال���ي تبلغ 10% أما الطريقة 
احلديثة التي يتم تطبيقها في 
الكويت اآلن وهي الكي احلراري 
والليزر أو احلقن بالرغوة فقد 
أثبتت جدارة وجناحا بنس���بة 
تتجاوز 98% وهي أفضل بكثير 
م���ن الطرق التقليدي���ة، وهذه 
الطريقة احلديثة ال حتتاج إلى 
إلى  عملية جراحية بل حتتاج 
عملية تستغرق ساعة واحدة 
حتت بن���ج موضعي واملريض 
يشاهد التلفاز، ومن املمكن وجود 
أحد أفراد العائلة معه ويتم اجراء 
العملية عن طريق ثقب في الساق 
ومنه يتم ادخال الس���لك سواء 
كان بالليزر أو الكي احلراري في 

الوريد املصاب بالدوالي، ويتم 
حرق الوريد والتخلص منه عن 
طريق احلرارة والبرودة وبدون 
آالم أو ج���روح أو مضاعف���ات 
ومن املمكن للمريض ممارسة 
حياته الطبيعية بعد ساعتني من 
إجراء العملية. مضيفا ان تلك 
الطريقة تنجح مع الشعيرات 
الدموية والعنكبوتية املوجودة 
حتت اجللد وذلك عن طريق ابر 
جتميلية في العيادات اخلارجية 
بجلسة أو جلستني وكل جلسة 
تس���تغرق 15 دقيق���ة ثم يتم 
حتس���ني منظر اجللد وخاصة 

عند النساء.
وأشار الى ان نسبة الدوالي 
في الكويت عند النساء تفوق 
50% بس���بب كث���رة احلم���ل 

والوالدة، أما في الرجال فتبلغ 
حوالي 20% بينما تبلغ نسبة 
للمصابني بالسمنة املعرضني 

لإلصابة بالدوالي %100.
وأكد صفر انتش���ار مرض 
ضيق الش���رايني السباتي في 
الكوي���ت بكثرة وه���و يؤدي 
إلى الشلل الدماغي واجللطات 
الدماغية وإذا لم يتم التشخيص 
والوقاية من���ه في وقت مبكر 
فإنه يؤدي إلى ش���لل نصفي 
وشلل دماغي للمريض، ولذلك 
نحث جمي���ع املرض���ى فوق 
اخلمسني وخصوصا املدخنني 
منهم والذين يعانون من السكر 
الفحص  والضغط على إجراء 
املبكر للش���ريان السبتي ألن 
عالج���ه متوافر ف���ي الكويت 

بنسبة جناح تبلغ 100% وذلك 
يتوقف على اكتش���اف املرض 
مبكرا حيث يتم وضع دعامات 
في الشريان الدماغي السبتي أو 
عملية تنظيف جراحية للشريان 
ويرجع الفضل في اكتشاف تلك 
الطريقة في الكويت إلى د.طارق 
سنان وهي تتم بنجاح %100.

وشدد على مرضى السكرى 
بضرورة مراجعة أطباء مختصني 
الدموية  في جراحة األوعي���ة 
مرة واحدة في العام كحد أدنى 
لعمل فحص اكلينيكي ومعاينة 
نبضات القدمني وعمل السونار 
على األقدام وعلى جميع املرضى 
االهتمام بالعالج التحفظي ألن 

الوقاية خير من العالج.
حنان عبدالمعبود  ٭

كشف استش���اري جراحة 
األوعية الدموية في مستشفي 
مبارك الكبير د. حسني صفر عن 
تقنية حديثة لعالج الدوالي يتم 
الكويت، وأثبتت  تطبيقها في 
جدارة وجناحا بنسبة تتجاوز 
98%، مؤكدا أنها أفضل من الطرق 
التقليدية وال حتتاج إلى عملية 
جراحية كب���رى، وامنا عملية 
بسيطة تستغرق ساعة واحدة 
حت���ت بنج موضع���ي وبدون 
آالم أو ج���روح أو مضاعفات، 
ويستطيع املريض أن ميارس 
الطبيعية بعد ساعتني  حياته 

من إجرائها.
وقال صف���ر في تصريح له 
»يختلف عالج دوالي الساقني 
حاليا عن الطريق���ة التقليدية 

د.حسني صفر

أكد وكيل وزارة اإلعالم الشيخ س���لمان احلمود اهتمام الوزارة 
بالطاقات الشابة ودعم مواهبها الفنية بكل صورها واشكالها.

وقال الشيخ سلمان عقب افتتاحه معرض املهرجان الثالث للفنون 
الصغيرة الذي أقامته اجلمعية الكويتية للفنون التشكيلية ان وزارة 
اإلعالم حترص على دعم ورعاية مثل هذه االنشطة املفيدة للمجتمع 
وثقافته وتشجيع املواهب والطاقات الفنية 

املبدعة في الفنون التشكيلية.
وأشاد بدور اجلمعية الكويتية للفنون 
التشكيلية لنشرها ثقافة الفن التشكيلي 
وتدريبه���ا للمواهب منوها مبس���توى 

الفنانني املشاركني في املهرجان.
وأض���اف »لقد جذبني ابداع الفنانني 
واهتمام اجلمعية بدعم طاقاتهم اخلالقة 
الفنية وباسم وزارة االعالم اسجل شكري 
وتقديري لالخ عبدالرسول سلمان واعضاء 

اجلمعية على جهودهم املتميزة«.
من جانب���ه، قال رئي���س اجلمعية 
الكويتية للفنون التشكيلية عبدالرسول 
سلمان »في املهرجان الثالث للفنون الصغيرة الذي يشارك فيه 55 
فنانا قدموا 500 عمل تشكيلي اتسمت بقيم فنية نوعية تفصح عن 
جتربة املش���اركني الثرية كذلك الزيادة الكمية ملمارس���ي الفن الذي 
صاحب تطور احلركة التش���كيلية في منوه���ا قد أدى عن ضرورة 
تغيير االداء في التعامل مع هذا النوع من املهرجانات لزيادة التوعية 
الثقافية عند الفنان واملتلقي على حد س���واء والعمل على توسيع 

مدركاته وخياله على االبتكار واالبداع. 
وأضاف سلمان »االعمال املعروضة في هذا املهرجان هي مبثابة 
شكل جديد من شأنه ان يثري احلركة الفنية الكويتية بأبعاد جديدة 
وهو جانب حيوي من رس���الة الثقافة الت���ي نؤمن بضرورتها في 

عصرنا احلالي«.
لميس بالل  ٭

الشيخ سلمان احلمود


