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مركز عبداهلل السالم الثقافي دشّن »قلب الثقافة« في البندقية
تطبيقا لسياسته في دعم 
وتنمية املواهب الشابة، وفي 
خطوة هادفة الى احلفاظ على 
الهويــة الثقافيــة والفنية قام 
مركز الشــيخ عبداهلل السالم 
الثقافي بعرض األعمال الفنية 
الفريــدة لســتة مــن الفنانني 
املعاصرين في مدينة البندقية 
اإليطالية يوم اجلمعة املاضي، 
ومت عرض األعمال التي تعود 
ملبدعي برنامج »الفنان املقيم« 
التابع ملركــز الفنون اجلميلة 
حتت شعار »راودني حلم أني 

كنت في الكويت«. 
املعــرض والذي  وافتتــح 
حمل عنوان »قلب الثقافة« في 
»سكوليتا دي باتيورو« مبدينة 
البندقيــة، موطــن ملهرجــان 
البندقيــة للفنون »البينالي«، 
وحضر االفتتــاح حاكم إقليم 

في ميالن عبداهلل الشامســي، 
حيــث وفر املعــرض للفنانني 
املشــاركني من الكويت الوقت 
واملســاحة والدعم االحترافي 
لتطوير أعمالهم وابتكار أفكار 
جديدة، كما عززت هذه املنصة 

اخلياليــة، يرســم أحمد مقيم 
أشــخاصا واشــياء واقعيــة 
القــادة واملمثلــني  – كصــور 
واالحــداث التي تهــم الكويت 
واملناطق املختلفة، ولقد شجعه 
أسلوبه الواقعي على استخدام 
نظرية األلوان لتحويل صور 
األبيض واألســود إلى لوحات 

ملونة كبيرة احلجم.
واتخــذ نصيــر بهبهانــي، 
التصوير الفوتوغرافي وسيلة 
جديدة وحولــه على طريقته 
للتعبير عن املشاعر والعناصر 
التي حتقــق هويتنا وما نحن 
عليــه، وتطــورت أعماله من 
تصوير املناظر الطبيعية إلى 
التقــاط الصور الفوتوغرافية 
اخلاصــة التــي تثيــر الفكــر 
والتأمــل، كمــا أن اســتخدامه 
لأللوان يولد شعورا بالتمكني 

الفنانني الســتة عن طريقتهم 
اخلاصة في املزج بني خلفيتهم 
الثقافية األصلية وطرق التعبير 
أنفســهم واســتخدامهم  عــن 
ملمارسات فنية محددة ويشترك 
الفنانون فــي برنامج »الفنان 
املقيم« في مركز الشيخ عبداهلل 
الســالم الثقافــي، وهــو رمز 
للنهضة الثقافية في الكويت.

الثويني  أمانــي  وتضفــي 
ملســة مميزة علــى عالم الفن، 
وتســتخدم وســائل اإلعــالم 
واألشــكال ثنائيــة األبعاد في 
الفنيــة، وتتطــرق  أعمالهــا 
الثويني الى موضوعات الترف 
والتمييز والقضايا االجتماعية 
والسياسية ومن خالل جذورها 
الكويتيــة األوكرانية، متكنت 
من املزج بني القصص والرموز 
املنفتحة على التأويالت الثقافية 

الفرص املتاحــة أمام املبدعني 
من الكويــت وجذبت االهتمام 
الفنية، وفي  العاملي بأعمالهم 
الوقت نفسه فعلت احلوار مع 
النقاد الفنيني والفنانني من كل 

أنحاء العالم.
واستوحي عنوان املعرض 
من إحدى رسومات الفنانة زهرة 
مروان »راودني حلم أني كنت 
فــي الكويت«، كما شــارك في 
املعرض كل من الفنانة أماني 
الثويني، الفنان محمود شاكر 
والفنانة زهرة مروان، ســيتم 
عــرض أعمالهم في الفترة من 
يونيو إلى أغسطس فيما سيتم 
الفنانني، أحمد  عرض أعمــال 
مقيم، خالــد النجدي ونصير 
بهبهانــي، مــن ســبتمبر إلى 

نوفمبر املقبل.
ويخبرنــا كل مــن هــؤالء 

املختلفة. ويركز الرسام خالد 
النجدي على مشكالت الصحة 
العقلية، لذا فإن ريشته حتول 
الناس إلى أعمال فنية بديعة، 
ويتخذ مــن القماش وســيلة 
رئيســية في أعماله وقد مكنه 
نهجه الواقعي من رؤية العالم 
من منظور جديد من أجل التأمل 

في الذات والشفاء.
والروائــي  الكاتــب  أمــا 
محمود شــاكر، فقد انتشــرت 
الســبل وال  أعمالــه بجميــع 
ســيما تلــك الوســائط املهمة 
للسرد القصصي اخلاص به. 
تسلط فكرة اعماله الضوء على 
هويات الناس ومشاعرهم، من 
خالل التصوير الفوتوغرافي، 
والفيديو، والتصميم، وتقنيات 
الرســم املختلفــة، وبــدال من 
استخدام الفن لتفسير األفكار 

من خالل استخدام األلوان.
باعتبارها فنانة تشكيلية 
صغيــرة، فإن زهــرة مروان، 
حتــول األمور إلى أعمال فنية 
مبســطة وخفيفــة، وتعكس 
أعمالها الفنية جتربتها الفريدة 
فــي مواجهة الظلم االجتماعي 
وتاريخها الشخصي في مغادرة 
الكويت بل وتبــرز إلى جمال 
الثقافــة والعــادات والهويــة 

الكويتية.
يعتبر مركز الشيخ عبداهلل 
الســالم الثقافي أحد مشاريع 
الديوان األميــري الذي يعمل 
بشــكل حثيــث على تســهيل 
التبادل املعرفي وحتفيز املهارات 
الفكرية والتحليلية واإلبداعية 
بني صفوف املجتمع الكويتي 
من خالل املعارض واحملاضرات 
والبرامج ذات املعايير العاملية.

6 فنانني عرضوا أعماالً إبداعية أكدت مكانة البالد كمركز إقليمي وفني رائد حتت شعار »راودني حلم أني كنت في الكويت«

جولة في املعرض

فينيتــو دييجــو فييكياتــو، 
البندقيــة  عمــدة  وممثلــة 
الســياحة والسفر  ومسؤولة 
باوال مــار، والقنصل الكويتي 
في ميالن عبدالناصر بو خضور 
وقنصل عام االمارات العربية 

ممثلة عمدة البندقية ومسؤولة السياحة والسفر باوال مارعبدالناصر بوخضور متوسطا فريق عمل مركز عبداهلل السالم الثقافي خالل املعرض حاكم إقليم فينيتو دييجو فييكياتو يلقي كلمته 

املؤشر الكهربائي في األمان واالحتياط ٣٠٠٠ ميغاوات
دارين العلي

على عكس التوقعات لم يسجل املؤشر 
الكهربائي يوم أمس معدالت قياسية بالرغم 
من ارتفاع درجات احلرارة، والتي قاربت الـ 
5٠ درجة مئوية والعودة الى الدوامات في 
بداية االسبوع، حيث سجل امس استهالك 

بلغ ١3.6 ألف ميغاوات.
وطمأنت مصادر مطلعة في وزارة 

الكهرباء واملاء بأن هناك فائضا يصل 
الى اكثر مــن 3 آالف ميغاوات، حيث 
تبلــغ االنتاجية الكليــة للكهرباء من 
جميــع احملطات ١6.6 الــف ميغاوات، 
الفتا الى ان مؤشــر احمــال الكهرباء 
في وضع طبيعــي امس برغم ارتفاع 

درجات احلرارة.
وفيما يتعلق باالستهالك املائي، فقد 
تعادل استهالك املياه العذبة الذي بلغ امس 

453 مليون غالون امبراطوري مع االنتاج 
الذي بلغ 454 مليون غالون امبراطوري. 
وأشارت املصادر الى ان الوزارة ميكن ان 
تستعني باملخزون االستراتيجي في حال 
زيادة االستهالك عن االنتاج، حيث يبلغ 
املخزون 38٩٢ مليون غالون امبراطوري.
وفــي ســياق متصــل، تلقــت مراكز 
الطوارئ التابعة للوزارة عددا من البالغات 
حول اعطال جزئية في عدد من املناطق.

الهاجري: »السكنية« في برج التحرير بال تكييف
عادل الشنان

ناشــد أمــني ســر نقابة 
املؤسســة  فــي  العاملــني 
العامــة للرعايــة الســكنية 
وزيــرة  الهاجــري  خالــد 
الدولــة لشــؤون اإلســكان 
د.جنــان بوشــهري ومدير 
عام املؤسسة م.بدر الوقيان 
التدخل السريع إلنهاء معاناة 
موظفي املؤسسة العاملني في 
الواقع  فرع خدمة املواطــن 
ببرج التحرير، وإنقاذهم من 
حرارة الطقس التي تخطت 
حاجز اخلمسني درجة مئوية 
وهم دون تكييف نهائيا، حيث 
إن موقع عملهم يقع في أعلى 
البرج والسقف زجاجي تبعا 
لطبيعة البرج، والشمس تنفذ 

يعاني موظفوهــا منذ أكثر 
مــن عامني من احلرارة، وقد 
حدثت حاالت إغماء لبعض 
املوظفات، ومت طلب اإلسعاف 

ونقلهن إلى املستشفى.
وقال الهاجري: بعد وقوع 
حاالت إغماء قــام املعنيون 
باملؤسسة بتوفير عدد قليل 
من املكيفات من النوع الذي 
يعمل من خالل التعبئة باملاء، 
وهــي نوعية رديئة جدا وال 
توفــر أي تبريــد وال فائدة 
من وجودها أصــال، متمنيا 
مــن الوزيرة واملديــر العام 
اتخــاذ الــالزم بهذا الشــأن 
بشــكل مباشــر مــن قبلهما 
ودون أي تأخيــر، ونحــن 
نعلــم متامــا حرصهما على 
أبنائهما وأخواتهما وإخوانهما 

املوظفني.
الهاجــري ان  وأضــاف 
املركــز أيضا ال يوجد به أي 
عامل نظافة أو عامل لتقدمي 
املشروبات، ويقوم املوظفون 
بتجميع مبلغ مادي معني من 
رواتبهم شهريا لدفعه إلى أحد 
عمــال النظافة في الوزارات 
األخرى، ليقــوم بالتنظيف 
بني احلني واآلخر ألنه يعمل 
لديهم بشكل جزئي فقط، كما 
ال يوجد مراســل نهائيا مما 
يتســبب بتكدس املعامالت 
وعدم وصولها إلى املؤسسة 
في موقعها الرئيسي إال بعد 
أيــام، ناهيــك عــن التأخير 
أو  األوراق  إحضــار  فــي 
أحبار الطابعــات أو أعطال 

الكمبيوتر.

خالد الهاجري

إليهم بشكل مباشر، الفتا إلى 
أن جميــع الوزارات األخرى 
وفــرت ملوظفيهــا أجهــزة 
تكييــف مــن نــوع منفصل 
لتفادي احلرارة إال املؤسسة 
العامــة للرعايــة الســكنية 

فتح باب التخصيص على مشروع »جنوب مدينة صباح األحمد«
عادل الشنان

أعلنت املؤسســة العامة للرعاية السكنية عن فتح 
باب التخصيص على قســائم مشــروع جنوب مدينة 
صباح األحمد السكنية حتى تاريخ ٢٠١٩/5/3١ وما قبل.

ودعت املؤسسة في بيان صحافي أمس أصحاب الطلبات 
اإلسكانية حتى ٢٠١٩/5/3١ وما قبل والراغبني في احلصول 
على قسائم رعاية سكنية مبشروع جنوب مدينة صباح 
األحمد الســكنية إلى مراجعة أي مركــز من مراكز خدمة 

املواطن األربعة التابعة لها اعتبارا من يوم الثالثاء.

بانئكيا: كلية تكنولوجيا الطيران متميزة
فرج ناصر

قال ممثل هيئة ســالمة 
الطيران البريطانية بيدرو 
بانئكيــا إنــه اطلــع علــى 
البنيــة التحتيــة واملناهج 
والبرامج اجلديدة في كلية 
تكنولوجيا الطيران، مؤكدا 
انها تضاهــي مثيالتها في 

أوروبا وبريطانيا.
جاء ذلك خــالل زيارته 
مؤخرا لكليــة تكنولوجيا 
املديــر  برفقــة  الطيــران 
التنفيــذي ملركــز التدريب 
االسكتلندي روبرت سواثلند 
اململكــة  وممثلــي ســفارة 
املتحدة في الكويت وممثلني 
من الطيران املدني الكويتي 

واالماراتي.
وأضاف بانئكيا: انبهرت 
من وجود فتيات كويتيات 

حتقيق الكلية سمعة طيبة 
إقليميا، الفتا الى أن الكلية 
تتميــز بتنــوع الطائــرات 
ووسائل التدريب والورش 
امليكانيكيــة واإللكترونية، 
حيــث مت حتقيــق ذلك في 

فتــرة وجيــزة للغايــة، ما 
يســهل كثيرا في إجراءات 
الكليــة لبرنامــج  تقــدمي 
البكالوريوس الذي قطعت 
فيه شوطا كبيرا حتى اآلن، 
ما يجعل اعتماد هذا البرنامج 

قريبا جدا.
ومن جهته، قال أمني سر 
مجلس أمناء كلية تكنولوجيا 
الطيران، املسؤول التنفيذي 
م.مرزوق الشريفي: إن الكلية 
فتحت أبوابها لتقدمي طلبات 
االلتحاق بها، حيث يستمر 
البعثــات  قبــول طلبــات 
الداخلية حتى العشرين من 
شــهر يونيو اجلاري على 
فترتني صباحية ومسائية 
طوال أيام األسبوع باستثناء 
يوم اجلمعــة، حيث يوجد 
مجلــس الطلبــة للرد على 

جميع االستفسارات.

د.عبدالرزاق احملمود وم.مرزوق الشريفي وبيدرو بانئكيا وعدد من فريق الكلية

يدرســن ضمــن برنامجي 
دبلوم هندسة وفنيي صيانة 
الطائرات، كما تتمتع الكلية 
بتنوع الطلبة بني عسكريني 
ومدنيني من داخل وخارج 
الكويت، األمــر الذي يعني 

العجمي: نشر مفاهيم الطائفية طعنة للوحدة الوطنية
حركــة  رئيــس  أكــد 
الكويتيــة  مســتقبل وطــن 
العجمي  ســالم عبدالهــادي 
أن نشــر مفاهيم العنصرية 
والطائفيــة وجعلهــا ثقافة 
مجتمعيــة، واحلديــث عنها 
في احملافل مــا هو إال طعنة 
في صميــم الوحدة الوطنية 
وانقالب علــى املفاهيم التي 
جبل عليها الشعب الكويتي 
ودعت إليها القيادة السياسية 
علــى الدوام، مبينــا أن على 
العقالء السعي إلعادة األمور 

إلــى نصابها ونبــذ الدعوات 
املغرضة التي ال هدف لها إال 
تشــويه الصــورة الناصعة 
للثقافــة الكويتيــة األصيلة 

وتفتيت الصف الكويتي.
وأشار العجمي في تصريح 
له إلى وجود مجموعات تدعو 
إلــى إصابة الصــف الوطني 
في مقتــل، وإحياء النزاعات 
واخلالفات وتأصيل العداوات 
الطائفية وحتريك الشــعور 
الفئوي حتت مسميات شيعي 
وســني وبــدوي وحضري، 

موضحا أن هذه التصنيفات 
مخالفة للدســتور، وملا دعا 
إليه صاحب السمو األمير في 
الكثير من خطاباته، حيث دعا 
إلى الوحدة واالجتماع واحملبة 
واالتفاق على الوالء للوطن 
ونبــذ التفرقــة والعنصرية 
وعدم التعامــل مع اآلخرين 
على مبــدأ العنصرية. وذكر 
أن أهــل الكويت منــذ القدم 
ومازالت طائفة كبيرة منهم 
على العهد املاضي من احملبة 
والوالء للكويت أوال وأخيرا.

سالم العجمي


