
احتفل مكتب الشهيد أول أمس  بتخريج كوكبة جديدة من 
أبنائه في »أكادميية املبدعني 2« . وقالت الوكيل بالديوان 
األميري مدير مكتب الشهيد فاطمة األمير إن مكتب الشهيد  
يهدف في املقام األول من خ��ال ه��ذه األكادميية إل��ى تطوير 
املهارات اإلبداعية لدى أبناء شهداء الكويت األب��رار وتفعيل 
مواهبهم وقدراتهم الذاتية ملواكبة رك��ب احلياة املتسارع 
وتطوير تلك املواهب والقدرات وحتويل ما لديهم من افكار إلى 
فرص عملية حياتية وجعلهم أكثر فاعلية وإنتاجية وأثرا في 
احلياة وتأثيرا في اآلخرين. وأضافت أن مكتب تكرمي الشهداء 
وأسرهم الذي يتبنى » أكادميية املبدعني » ويقوم بأعبائها، 
وهو من املؤسسات التي أوج��دت لرعاية أسر الشهداء حتت 
رعاية  سمو أمير الباد الشيخ صباح األحمد. وهي أكادميية 
تخصصية رسالتها تأسيس األفراد واملجاميع من أبناء شهداء 
الكويت األب���رار والعمل على بناء اإلب���داع في شخصياتهم 
وجعلهم ق���دوة مؤثرين ومنتجني ف��ي املجتمع الكويتي. 
وأضافت أن اإلبداع في عاملنا املتطور أصبح ضرورة أساسية 
ملواكبة التطور وتلبية احلاجات والطموحات على اختاف 
أمناطها وأنواعها. مشيرة ال��ى ان اإلب��داع احلقيقي لم يعد 
مجرد تفكير مبدع، وإمنا هو اآلن عمل مبدع يتخطى املؤسسات 
الروتينية التقليدية وينطلق من مرحلة حتفيز الذات باجتاه 
التغيير والتطوير وصوال إلى التأثير في احلياة وفي اآلخرين. 
وتابعت بأن رعاية مكتب الشهيد ألسر وأبناء الشهداء ال تقف 
عند حدود معينة، بل تتناول العديد من األنشطة والبرامج 
الهادفة التي يستفيد منها األبناء وتعزز ال��روح الوطنية 
ومفهوم ال��والء للوطن في نفوسهم،وسوف نستعرض في 
هذا االحتفال بعضا من مشاريع خريجي«أكادميية املبدعني 
2، وهي مشاريع متثل دعماً ملسيرة الكويت وتطويرا للموارد 
البشرية من أبناء الشهداء، وإعدادهم خلدمة بلدهم في مختلف 

املجاالت. فهم وال ريب الثروة احلقيقية للوطن احلبيب .. وهم 
أساس التقدم والتطور في املجتمع الكويتي. من جهتها قال 
مدير إدارة الرعاية األسرية في مكتب الشهيد أشواق العرادة 
نحتفل اليوم بتخريج كوكبة من جنوم ابناء الشهداء جنوم 
سطعت على ارض الكويت وهم استمرار عطاء شهدائنا االبرار 
الذين ضحوا بأرواحهم لسبيل هذا الوطن هذا الذي غرسناه 
فيهم ولو تتجول بينهم باملعرض قبل االحتفالية تقول اننا كنا 
نريد ان نأثر على الناس  ولكن لامانة نحن اثرنا على انفسنا 

نحن تغيرنا والتغيير واضح ولله احلمد.
من جانبها قالت مراقبة التوجيه األري من ادارة التوجية 
والرعاية االسرية في مكتب الشهيد عبير احلساوي نحن اليوم 

لدينا حفل ختامي ألكادميية املبدعني ٢ وهي اكادميية اقيمت 
ملجموعة من ابناء الشهداء انتسبوا لها من ثاث أشهر .

وهذه األكادميية انقسمت الى ثاث مراحل، مرحلة التعزيز 
و مرحلة اخلبرة ومرحلة التحدي، ومن خال هذا االمر االبناء 
رأو من��اذج واجهتها صعوبات في احلياة وتفوقت وبعدها 
االبناء تقسموا الى مجموعات وابتدأو ياخذون خبرات من 
هذه الدورات التي تنمي قدراتهم العلمية والعمليه واكتشفوا 
مايستطيعون عمله في سوق العمل او في مجال التطوع وبعده 
انتقلوا الى املرحلة الثالثه التي هي مرحلة التحدي وبدأ كل 
فريق يفكر بعمل ينجزه بحيث انه يكون عمل تطوعي او عمل 

منه مردود بحيث انه يخلد من خاله ذكرى الشهيد .
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أكدت الشيخة الدكتورة سعاد الصباح 
أهمية تسليط الضوء على إبداعات الفنانني 
الكويتيني والعرب الثراء وتطوير احلركة 
الفنية والتشكيلية في الكويت التي شهدت 
نضجا ملحوظا جت���اوز ح��اج��ز ال��زم��ان 

واملكان.
ج��اء ذل��ك ف��ي تصريح للشيخة سعاد 
الصباح ل� )كونا( أول أم��س على هامش 
اف��ت��ت��اح معرضي )اخل���ط ال��ع��رب��ي( أحد 
فعاليات )ملتقى سعاد الصباح للخط 
العربي( و)اب��داع��ات املغتربني..الدكتور 
عبد الغني العاني( وتكرمي املشاركني في 

امللتقى.
وقالت الشيخة سعاد الصباح إن احلركة 
الفنية التشكيلية بشكل عام وفنون اخلط 
العربي شهدت ت��ط��ورات فنية استمدت 

هويتها من البيئة احمللية والعربية.
وأوضحت أن الكلمات تبدأ من جتميل 
احلرف وحتسني اخلط مشيرة إلى أنه في 
هذا املعرض جاء الفنانون العرب ليجتمعوا 
الح��ي��اء لغة ال��ض��اد بعد أن تطور اخلط 
العربي من مجرد كتابة الى حروف ناطقة 

ولوحات فنية تشكيلية باللون والصورة.
ودع���ت ال��ى ض���رورة االه��ت��م��ام باخلط 
العربي واخلطاطني من خال تشجيعهم 
على اق��ام��ة امل��ع��ارض املتخصصة ف��ي فن 
اخلط العربي الذي يعد من أجمل خطوط 
لغات العالم حيث يتميز بجمال هندسي 
وزخرفي ميثل الهوية العربية واالسامية 

مع ابراز اهمية هذا الفن الراقي.
من جانبه قال رئيس اجلمعية الكويتية 
للفنون التشكيلية عبد ال��رس��ول سلمان 
في تصريح مماثل ل�)كونا( إن للدكتورة 
سعاد الصباح دورا متميزا في دعم ورعاية 
املعارض وامللتقيات والبيناليات املتنوعة 
التي تقيمها اجلمعية على مدار العام ومنها 
احتضان 20 خطاطا عربيا يعرضون 100 

لوحة بواقع خمس لوحات لكل خطاط.
وأش��ار سلمان الى أن لكل خط اسلوبه 
واجتاهاته سواء الكوفي او النسخ والرقعة 
وال��دي��وان��ي وال��ف��ارس��ي ب��االض��اف��ة ال��ى 

اخلطوط التي تتميز بالزخرفة االسامية.
ولفت إلى أهمية هذه اخلطوط وارتباطها 
باحلضارة االسامية وال��ت��راث العربي 
مبينا أن اجلمعية ركزت على اقامة املعرض 
في ظل الفترة احلرجة التي تعيشها االمة 

العربية سياسيا وثقافيا.
وأوض���ح أن ال��ه��دف ه��و احل��ف��اظ على 
التراث واحل��ض��ارة العربية االصيلة من 
خال هذا الفن الذي ارتبط بالقرآن الكرمي 

مؤكدا حرص اجلمعية على إقامة مثل هذه 
املعارض لفنون اخلط السيما بعد أن تطور 

وحتول الى لوحات فنية تشكيلية.
وفيما يخص معرض الفنان العاني ذكر 
أن اجلمعية حرصت على اقامة املعرض 
تكرميا له حيث يضم مناذج عديدة لتجربته 
املمتدة الك��ث��ر م��ن ستة ع��ق��ود للمعلقات 
وقصائد الشعر العربي القدمي واحلديث 

فضا عن مجموعته الشعرية.
وأفاد بأن العاني أحد ورثة مدرسة بغداد 
ومن كبار معلمي فن اخلط املعاصرين حول 
العالم ومن اخلطاطني القلة الذين انتقلوا 
بفن اخل��ط البياني والتزيني ال��ى اخلط 
اجلمالي ال��ذي ميزج الكتابة مع الصورة 
وه��ي وح��دة تعبيرية قامت عليها فنون 

الشرق منذ السومريني.
م��ن ناحيته ق��ال رئيس مركز الكويت 
للفنون االسامية فريد العلي في تصريح 
مماثل ل�)كونا( إن املعرض يضم لوحات 
فنية جميلة للخط العربي خاصة ونحن 
نستعد لاحتفال بيوم اللغة العربية في 18 
ديسمبر اجلاري داعيا الى ضرورة تكثيف 
مثل هذه املعارض التي تستحضر عظمة 

اللغة واخلط العربي.

ولفت العلي ال��ى أن املعرض يضم 20 
خطاطا م��ن 13 دول��ة عربية حيث تنوع 
اخلطوط ومتازجها مع التشكيات لبناء 
لوحة تشكيلية جمالية لها معالم وصوت 
وص��ورة وح��س نستشعر جمالياتها من 
خ��ال ت��ن��وع اخل��ط��وط فيها بشكل مبهر 

ومبدع.
بدوره من جانبه أعرب اخلطاط الدكتور 
عبد الغني العاني ل���)ك��ون��ا( ع��ن شكره 
وت��ق��دي��ره للكويت وللجمعية الكويتية 
للفنون التشكيلية ول��ل��دك��ت��ورة سعاد 
الصباح على هذه الدعوة الكرميية واقامة 
ه��ذا املعرض ال��ذي يضم ج��زءا بسيطا من 

اعماله الفنية.
وقال العاني إنه ميتلك اكثر من 15 الف 
لوحة تزين حوائط واركان منزله في مدينة 
باريس ما بني شعري وخطي مشيرا الى 
أن اخلط العربي يعطي البعد الثالث بعد 

بعدي القراءة والكتابة.
وبني أنه يتابع احلركة التشكيلية في 
الكويت التي تشهد نهضة وتطورا ملحوظا 
تعكس االصالة والهوية الكويتية والعربية 
م��ؤك��دا أن اه��ل ال��ك��وي��ت لديهم اب��داع��ات 

متجددة.

دعت إلى ضرورة االهتمام باخلط العربي 
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 »2  احتفل  بتخريج كوكبة جديدة  من أبنائه في أكادميية »املبدعني 

فاطمة األمير: مكتب الشهيد يسعى إلى تطوير 
املهارات اإلبداعية لدى أبناء الشهداء

فاطمة األمير تتقدم احلضور خال السام الوطني

»الطوارئ اخلليجي« يختتم في الكويت ورشة 
عمل حول التهديد الكيميائي والبيولوجي

اختتمت أمس اخلميس ورشة عمل حول )أسس 
التهديد الكيميائي والبيولوجي( والتي أقامها مركز 
مجلس التعاون إلدارة حاالت الطوارئ بالتعاون مع 
مبادرة مراكز التميز التابعة لاحتاد األوروبي واألمم 
املتحدة.   وقال رئيس املركز باالنابة نواف الافي في 
تصريح صحفي ان الورشة تأتي ضمن رؤية خادم 
احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز والتي 
اقرها املجلس االعلى ملجلس التعاون في قمة 2015 
والتي شددت على ضرورة تعميق العاقات وتعزيز 
سبل التعاون في شتى املجاالت مع املجتمع الدولي 

مبا يصب في مصلحة دول مجلس التعاون.  
 واضاف الافي انه سعيا من املركز لتحقيق احد 

اهم االهداف التي انشئ من اجلها وهي رفع القدرات 
اخلليجية ملجابهة املخاطر باالستعداد والتصدي لها 
يقوم املركز حاليا بالتجهيز لعدة ورش للعام 2019 

بالتعاون مع منظمات اقليمية ودولية.
واضح ان هذه الورش سوف تشتمل على مخاطر 
اخرى في سجل املخاطر االقليمي لدول املجلس منها 
االمن السيبراني واملخاطر الصحية والتغير املناخي 
ومترين عملي تنفيذا خلطة ال��ط��وارئ لاستعداد 
والتصدي للمخاطر النووية واالشعاعية.   وكانت 
الورشة ب��دأت اعمالها االثنني املاضي بحضور 45 
مشاركا من دول مجلس التعاون اضافة الى مشاركني 

من فرقة املشاة ال34 للجيش األمريكي.

الصباح تكرم شادي اخلليجالدكتورة سعاد الصباح وحفيدتها وعبدالرسول سلمان 

جانب من اللوحات املعروضة

لقطة جماعية للمشاركني في ورشة العمل


