
تعتمد التشكيلية عليمة بومعزة، في تشكيل 
لوحاتها الفنّية، على أدوات عمل حتُصل عليها 

من املطبخ.
وكشفت الفنانة املنحدرة من والي��ة سطيف 
ش��رق اجل��زائ��ر، ف��ي تصريح ل��وك��ال��ة األن��ب��اء 
العمانية، أّن جلوءها إلى استعمال هذه الوسائل 
واألدوات، كان بسبب عدم مقدرتها على اخلروج 

من البيت للحصول على أدوات الرسم.
وبدأت رحلة بومعزة مع الرسم منذ الصغر، 
إذ اع��ت��ادت على ال��رس��م ف��وق اجل���دران وعلى 
كراريس الدراسة، وكانت مولعة برسم أبطال 
مسلسات األف���ام الكرتونية والشخصيات 
التاريخية التي صنعت أمجاد ث��ورة التحرير 

باجلزائر.
ثم توقفت ه��ذه الفنانة عن مواصلة طريق 
الرسم، لكن سرعان ما عاودت البحث عن حتقيق 
أحامها وإثبات موهبتها، وهو األمر الذي شّكل 

لها دافعا لشّق طريقها نحو النجاح.
وت��رى الفنانة أن السر ال��ذي يدفعها نحو 
استخدام الرسم بالقهوة السائلة، يكمن في 
محاولة جتسيد األفكار املخّزنة في مخّيلتها، 
وحتويلها إلى أعمال إبداعّية مشبعة باألحاسيس 
واللّمسات الفنّية. وال يتوقف الهاجس اإلبداعّي 
وروح التجديد لدى هذه الفنانة عند هذا احلّد، 
بل يتعّدى ذلك بكثير، حيث ال تترّدد بومعزة في 

استخدام البقوليات اجلافة،
مثل احل��م��ص، والفاصولياء، وال��ع��دس، 
في تشكيل أعمالها الفنّية، كما تلجأُ أحياناً 
إل��ى استعمال أحجار أو قواقع جتمُعها من 
شواطئ البحر، أو تستعني، في إجناز بعض 
األعمال، بأغصان األشجار، ومقتنيات أخرى، 
قد ال ُيعيُرها الناس اهتماماً، لكّنها تتحّول 
ب��ني أناملها إل��ى ل��وح��ات وأش��ك��ال تعبيرية 
ذات دالالت مفعمة باحليوية. ويظهر من 
خال بعض أعمال بومعزة، تأُثّرها بعدد من 
التشكيليني اجلزائريني والعامليني، مثل محمد 
راس���م، كما ُتعجبها طريقة بابلو بيكاسو 
في التعبير عن نفسه وأسلوبه الفريد في 
التجريد، وليوناردو دافنشي، ال��ذي يتمّيز 
رها  بغموضه وواقعية فّنه؛ فضا عن تأُثّ
بفنانني آخرين مثل فان غوغ، وكلود مونيه، 

وهنري ماتيس، والرسام اإليطالي الشهير 
تيتيان.

وم���ن األم����ور ال��ت��ي ت��دف��ع ب��وم��ع��زة إل��ى 
االستمرار ُقُدما في هذه املغامرة التجريبية، 
عدم وجود فنانني جزائريني يستخدمون مثل 
هذه األدوات والوسائل في العمل الفّني. وهي 
ترى أّن لكّل فنان رسالة يعمل على أن يوصلها 
إلى اجلمهور، وهي بدورها حتمل رسالة، من 
خال أعمالها، مؤّداها أّن الفن كالكون، ال حدود 
ل��ه، واإلب���داع ميكن أن يوجد ف��ي أّي ش��يء؛ 
ومثلما استطاعت هي أن تستخرجه من حفنة 
بقوليات جافة وأشياء عدمية القيمة، مُيكن 
لغيرها أن يستخلصه من أّي شيء يقع بني 
يديه، شريطة أن تتوّفر لديه امللكة اإلبداعية 

والنزوع نحو مفردات اجلمال والفن. 
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ثقب األوزون سيغلق
 في منتصف أبريل اجلاري

أعلن خبراء في وكالة الفضاء األوروبية، أن ثقب 
األوزون الضخم فوق القطب الشمالي الذي نتج عن 
انخفاض درج��ات احل��رارة في طبقة الستراتوسفير 

سيغلق في أواسط أبريل.
ووف��ق��اً للباحث دييغو لويا من املركز األملاني 
للطيران والفضاء، بدأ عمود األوزون فوق القطب 
الشمالي بالتقلص إلى املستوى الطبيعي الذي يعادل 
2.2 وحدة دوبسون، وذلك منذ 14 مارس. ونتوقع أن 
ينغلق هذا الثقب متاماً في أوساط شهر أبريل اجلاري.

وتبلغ مساحة ثقب األوزون فوق القطب الشمالي، 
حسب موقع »روسيا اليوم« نحو مليون كيلومتر 
مربع. ويعتقد علماء مركز الفضاء األوروبي أن سبب 
نشوء هذا الثقب هو ظروف جوية غير طبيعية مبا فيها 
درجات احلرارة املنخفضة جداً في الستراتوسفير، ما 

أدى إلى انخفاض حاد في مستوى األوزون.

»كورونا« يرجئ إعالن الفائزين بجائزة بوليتزر
أعلنت جلنة جائزة بوليتزر أول أمس تأجيل 
إعان الفائزين هذا العام بسبب جائحة فيروس 

كورونا املستجد)كوفيد 19-(.
وس��وف يتم اإلع��ان عن الفائزين بجوائز 
الصحافة والكتب واألعمال الدرامية واملوسيقية 
عبر بث مباشر في 4 مايو، بعد أسبوعني من 

املوعد املقرر أصاً.
وقالت دانا كانيدي، مديرة جائزة بوليتزر 
في بيان، إن »مجلس بوليتزر يضم العديد 
من الصحفيني رفيعي املستوى، الذين هم في 
اخلطوط األمامية في إباغ  اجلمهور عن وباء 

فيروس كورونا الذي يتطور بسرعة«.
وأض��اف��ت »ن��ظ��ًرا ألنهم ي��رك��زون على هذه 
املهمة احلاسمة، فإن هذا التأجيل سيوفر وقًتا 
إضافًيا إلجراء تقييم شامل للمرشحني النهائيني 

لبوليتزر 2020«. جائزة بوليتزر

لوحاتها    تشكيل  في  املطبخ  من  أدوات  تستخدم  جزائرية  فنانة 
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 في الصـميم
نتيجة الشحن السياسي في العقد املاضي 
فتحت احلكومة الباب على مصراعيه ملؤيديها 
في التكسب من الفيز واإلقامات فمألوا البلد من 
العمالة السائبة وأكلوا حقوق الفقراء وحتول 
الشعب الكويتي إلى أقلية.. أزمة كورونا كشفت 

مشاكل مزمنة حتتاج إلى معاجلات جذرية .. 
رب ضارة نافعة.
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AbuBumshell@ احـــمــد حمود الــفــز يـــر

ال تخافوان ابدا متي ما شفتوا ذاك الوزير وفريقة يلبسون هذا اللباس هنا 
اقول خافوا الن بكالمه يقول ينقل سريعا وال تعلم كيف وطيب حضرتك ليش 
ما تلبس ، قلتها الف مره وانت تخالط يوميا هؤالء املرضي متي ما لبست هذا 

راح اخاف انا ، والني مو مقتنع باملرض باملره انا ابرك لي

Talal_Alkashte@ طالل الك�صتي

#جتار االقامات سبب االزمة احلقيقية التي تعيشها الكويت والتي اثقلت 
كاهل االجهزة االمنية واصبحت عبئا على االجهزة الطبية....

_aalfahad_@ الكاتب احمد الفهد

عزيزتي الزوجة .. الزوج يصلح األعطال  املطلوبة في منزل الزوجية وفق 
جدول زمني في ذهنه .. فال حتنني عليه يصلح اللمبة احملترقة من ثالث سنني 

.. وشكرا

DrAlshoreka@ د. عبداللـه ال�رشيكة

اخفاء السلع واملواد الغذائية واحتكارها بغية ارتفاع اسعارها الذي يفعله 
بعض التجار -هداهم الله- أمر محرم وشنيع ، وفيه اضرار مبصالح البالد 

والعباد.. فاتقوا الله في الناس وفي بلدكم.

DrAlsenan@ د عبداللطيف ال�صنان

#كورونا أوجدت لنا مجموعة من املغردين الذين نذروا أنفسهم رادًعا 
وطنيا وإعالميًا محترًفا يدافع عن الكويت وحكومتها فيما اتخذته من إجراءات 
حلماية املواطنيني واملقيمني الشرفاء ورادًعا ضد كل منكر حسنة ينكر فضل 

الكويت عليه بعد الله

bandar368@ د بندر املطري

رغم زيادة عدد اإلصابات عندنا ) وهذا متوقع ( اال ان الكويتيني واغلب 
املقيمني ملتزمني باحلجر املنزلي وهذا شي يطمن

كملوا على نفس النهج ... التزام البيت واحلرص احلرص احلرص عند 
اخلروج وان شاءالله تزول االزمة قريبا

maralazemi@ د.مرزوق عواد العازمي

 )Pneumococcal vaccine( هل تعلم بأن تطعيم اإللتهاب الرئوي
وال��ذي يعطى لألطفال في عمر ٦،٤،٢ أشهر وجرعة منشطة في عمر 18 
شهور يحمي بإذن الله وساعد في التقليل من حاالت السحايا واإللتهاب 
الرئوي البكتيري اخلطيرة عند األطفال ، لذلك مهم جدا االلتزام بالتطعيمات 

ألطفالك

aalmonayyes@ د.اأحمد املني�س

معلومات مهمة جديدة عن فيروس الكورونا أبرزها ان العدوى ال تنتقل 
عبر مالمسة االسطح الصلبة.
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لوحة من أحجار وقواقع من شواطئ البحر

الفنانة التشكيلية عليمة بومعزة تعرض إحدى لوحاتها


