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ينطلق  29الجاري ويعرض  103أفالم من  43دولة وفيلم االفتتاح «المعيل» األفغاني

يكرم مسيرة
«أجيال السينمائي اخلامس» ّ
الراحل عبداحلسني عبدالرضا بعروض «صنع في الكويت»
الشــباب ضمــن برنامــج
عــروض خاصــة «صنــع
في الكويت» التي ســتضم
مجموعة مختارة من األفالم
القصيرة املميزة.
يذكر أن الدورة اخلامسة
مــن املهرجــان ســتعرض
مجموعة أفــام عددها 103
أفــام من  43بلدا تعبر عن
قوة وتأثير األفالم في تغيير
املفاهيــم وإلهــام الشــباب
وإثــارة النقاشــات الهادفة
حــول العديد مــن القضايا
التي نعيشــها اليوم ،حيث

مفرح الشمري

@Mefrehs
يكــرم مهرجــان أجيال
الســينمائي فــي دورتــه
اخلامســة التي ســتنطلق
 29اجلــاري الفنــان الكبير
الراحــل عبد احلســن عبد
الرضا وذلك تقديرا لعطاءاته
الفنيــة ومســيرته املهنية
احلافلة وذلك من خالل ليلة
مميزة تقيمها إدارة املهرجان
والتي سيشــارك فيها عدد
من املخرجني الســينمائيني

الراحل الكبير عبداحلسني عبدالرضا

تفتتــح الــدورة بالعــرض
األول في الشــرق األوســط
لفيلم «املعيــل» للمخرجة
نورا تومي واملنتجة املنفذة
أنچلينــا چولي ،وهو فيلم
أفغاني حتريكي مستوحى
من الرواية الشهيرة للكاتبة
ديبورا أليس ،ويدور حول
عزمية وإصرار فتاة صغيرة
تبلغ من العمر  11عاما تلجأ
إلى أساليب مبتكرة للعمل
وإعانة والدتها وشــقيقتها
بعد تعرض والدها لالعتقال
التعسفي.

انطلقا في قاعة الفنون بحضور أمين عام المجلس الوطني والسفير اإليطالي

إبداع إيطالي في معرضي صور الصقور والسحر املرسوم
لميس بالل

واصل «األسبوع الثقافي
اإليطالي» فعالياته بافتتاح
معرضني يــوم أمس األول،
همــا معــرض «الصــور
للصقور» لســلينا جلفاني
في قاعــة الفنون ،ومعرض
اللوحات التشكيلية للفنان
كارلــو كــوردوا فــي قاعــة
العدواني في ضاحية عبداهلل
السالم ،بحضور األمني العام
للمجلس الوطنــي للثقافة
والفنــون واآلداب م.علــي
اليوحة ،والسفير اإليطالي
لــدى الكويــت جيوســيبي
ســكونياميليو ،وجمع من
أبنــاء اجلاليــة اإليطاليــة
واملتذوقني للفــن اإليطالي.
وقال السفير سكونياميليو،
خالل افتتاح املعرضني ضمن
فعاليات األســبوع الثقافي
اإليطالي الذي يقام بالتعاون
بني املجلس الوطني والسفارة
اإليطاليــة ،إن املعرضــن
يضمان أعماال إبداعية جميلة
متنوعة أخذت جانبني وهما
التصوير والتشكيل ،الفتا إلى
أن معرض التصوير لسلينا

ض (شانافاس قاسم)
م.علي اليوحة والسفير جيوسيبي سكونياميليو يفتتحان املعر 

سكونياميليو:
الصقور حتظى
باهتمام خاص
في إيطاليا منذ
أمد طويل

جلفانــي يبــن أن الصقور
حتظــى باهتمام خاص منذ
أمد طويل في إيطاليا ،مضيفا
أن األعمــال املوجودة تظهر
مدى احترافية العدســة في
التقــاط الصقــور من خالل
تنــوع األماكن واألشــكال،
وتعبــر بلغــة الكاميرا عن
مضامــن رفيعة املســتوى
توثــق هذه املواقــف وهذه
الطــرق احلديثة في التقاط
الصــورة ومنها لغة بديعة
تقترب من اللوحة التشكيلية
فــي مضمونهــا التعبيــري
واإلسقاطي والفني.
أما معرض األنثولوجي

عدد من احلضور في معرض الفنان كارلو كوردوا

«السحر املرســوم» للفنان
كارلــو كــوردوا فقد ضم ما
يقارب  30لوحة ،بعضها ذات
أحجام مدهشــة تنتمي إلى
عصور تصويرية مختلفة،
ومت جتمعيها لتروى وتعبر
عن التطور اإلبداعي للرسام.
وتركز اللوحات على موضوع
املناظــر الطبيعة واخلالبة
التي من خاللها مينح كوردوا
تفســيرا أصيــا وعصري،
فتصبح الطبيعة املجســدة
على لوحات كــوردوا مكان
الســحر :غابــات ســاحرة،
وبحيرات عاكســة ،ومعالم
معلقة ومعابد من الشــجر

تظهر الواقع مع بعد شــبه
سريالي للصورة.
وفي أعمال كوردوا الفنية
يتعايش اإلحساس والشعور
امليتافيزيقي مع زخم حسي
ينبــع من الكثافــة اللونية
لأللوان املستخدمة فطريقة
توزيع الضــوء والظالل أو
القتمــة فــي اللوحــة تبدو
قادرة على رسم تلك احلدود
الرائعة بــن العالم واحللم
وبني الواقع واخليال .وتعد
أعمال كوردوا قطعه أصيلة
من الشعر ومدخل للجمال،
قــادرة علــى استكشــاف
واالحتفال بسر الوجود.

مجموعات من املشاركني في سباق  RunKuwaitالذي أقيم برعاية «زين»

الشركة تواصل مساهماتها في المجاالت الخيرية واإلنسانية

«زين» ترعى ماراثون  RunKuwaitاخليري

أعلنت زين الشركة الرائدة
في تقدمي خدمــات االتصاالت
املتنقلة في الكويت عن رعايتها
ملاراثــون  RunKuwaitاخليري
السنوي بنسخته السابعة ،وهي
الفعالية الصحية التي نظمتها
مجموعــة فوزيــة الســلطان
الصحيــة لصالــح األطفال من
ذوي االحتياجات اخلاصة في
الكويت .وأوضحت الشركة في
بيان صحافي أن رعايتها لهذه
املبادرة اخليريــة االجتماعية
جاءت حتت مظلة استراتيجيتها
للمســؤولية االجتماعيــة
واالســتدامة جتــاه القطاعات
اخليرية واإلنسانية والصحية،
حيث حترص الشركة على دعم
البرامج واملشاريع التي تخدم
األهداف النبيلة ،وذلك من خالل
الشراكة مع اجلهات واملؤسسات
التي خصصت جهدها لألعمال
اإلنسانية ومنها مجموعة فوزية
السلطان الصحية ،حيث تعمل
الشــركة جاهدة على مساندة
العديد مــن املبادرات اخليرية
واإلنســانية باعتبارهــا كيانا
اقتصاديا مؤثرا في الدولة.
وبينت «زين» أن ماراثون
 RunKuwaitالــذي أقيــم فــي
املركز العلمي قد شهد حضورا
كبيرا من جميع األعمار فاق الـ
 2000مشــارك ،ومت جمع أكثر
من  40ألف دينار من التبرعات
التي ســيذهب ريعهــا لتقدمي
خدمــات الرعايــة لألطفال من
ذوي االحتياجات اخلاصة في
مركــز تقييم وتأهيــل األطفال

التخصصي غير الربحي التابع
ملجموعــة فوزيــة الســلطان
الصحية ،والذي يقدم خدمات
طبيــة وتأهيليــة متخصصة
لألطفال تتضمن العالج الطبيعي
واضطرابات النطق والتواصل
واخلدمات االستشارية النفسية
والسلوكية.
وحرصت الشركة من خالل
رعايتها للماراثون على تشجيع
أفــراد املجتمــع علــى االرتقاء
بأسلوب حياتهم واتخاذ منط
احلياة الصحي من خالل نشر
مفهوم ممارسة الرياضة بشكل
مستمر ،باإلضافة إلى تسليط
الضوء علــى مختلف القضايا
الصحية ،وخاصة فيما يتعلق
باتخاذ الرياضة كوسيلة لتفادي
األمــراض الصدريــة وأمراض
القلب والسكري وغيرها.
واختتمــت «زين» بالتأكيد
على أنها مستمرة في تخصيص
مســاهماتها االجتماعية جتاه
القضايا اإلنسانية لتعكس بذلك

القيم اجلميلة لعالمتها التجارية
(زين عالم جميل) ،مشيرة إلى
أنها ستكرس املزيد من جهودها
في الفترة املقبلة بهدف ترسيخ
التزاماتها في مجاالت املسؤولية
االجتماعية واالستدامة.

املاراثون جمع
 ٤٠ألف دينار من
التبرعات ملصلحة
خدمات الرعاية
لألطفال

جموع غفيرة من املشاركني خالل االستعداد لبدء السباق

