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وزارة الشباب تمد جسور التعاون مع املؤسسات الفرنسية

بوشهري« :عدسة» حاضنة لإلبداع املرئي

حمد غامن النجار
كتب صباح الموسى

أقامت ادارة االنتاج االبداعي «عدسة» في
وزارة الدولة لشؤون الشباب بالتعاون مع
السفارة الفرنسية في الكويت لقاء تنويريا
م� ��ع م ��دي ��ر ج ��ام �ع ��ة الف ��ام� �ي ��س ال �ف��رن �س �ي��ة
لصناعة األف��ام م��ارك بيكوالس بحضور
ممثل ع��ن ال�س�ف��ارة الفرنسية ف��ي الكويت
ف��ران �س��وا ب ��روس ��ار ،وع � ��دد م ��ن امل �خ��رج��ن
ال�س�ي�ن�م��ائ�ي��ن ال �ش �ب��اب وب �ع��ض امل�ه�ت�م��ن
بهذا الجانب .
وخ � ��ال ال� �ن ��دوة أك� ��د م��دي��ر أدارة االن �ت��اج
االبداعي « عدسة « في وزارة الدولة لشؤون
الشباب عبدالله بوشهري ان «عدسة « هي
ادارة االن �ت��اج االب��داع��ي -ف��ي وزارة ال��دول��ة
ل �ش �ئ��ون ال� �ش� �ب ��اب ،ه ��ي ح��اض �ن��ة ل�ل�ف�ن��ون
املرئية واملسموعة تؤمن الفرص للمبدعن
وتهدف الى تطوير وتأهيل ودعم مجتمع
الفنون واالب��داع في دولة الكويت ،والعمل
على توفير بيئة صحية ينمو من خالها
مجتمع االنتاج الفني لدى الشباب ويرتقي

جانب من امل ؤومتر ال�صحايف
حسب معايير عاملية ويخلق فرصا للعمل
وصناعات متوازية ملواهب شبابية وطنية
م��ن خ��ال توجيهات وزي��ر االع ��ام ووزي��ر
ال ��دول ��ة ل� �ش ��ؤون ال �ش �ي��اب ال �ش �ي��خ س�ل�م��ان
ص �ب��اح ال �س��ال��م ال �ح �م��ود ال �ص �ب��اح ،وك��ذل��ك
ب�ت��وج�ي�ه��ات وك �ي��ل وزارة ال ��دول ��ة ل�ش��ؤون
الشباب الشيخة الزين الصباح.
وبن بو شهري سعي وزارة الدولة لشؤون
ال�ش�ب��اب م��ن خ��ال (ع��دس��ة) ،املساهمة في
ان �ش��اء م�ن�ص��ة أف �ض��ل للمجتمع االب��داع��ي
وخ� �ل ��ق دورة ث �ق��اف �ي��ة م �ع �ن �ي��ة ب� ��االب� ��داع
واالن �ت ��اج وال �ن �ش��ر وال �ع��رض واالس �ت �ه��اك
ال�ث�ق��اف��ي ال�ش�ب��اب��ي وت�ع��زي��ز ث�ق��اف��ة االب ��داع
وال � �ح� ��س ال �ف �ن ��ي ال �ج �م ��ال ��ي ب� ��ن ال �ش �ب��اب
خ � � ��ال ت� �ع ��زي ��ز ث� �ق ��اف ��ة االب � � � � ��داع وال� �ح ��س
ال �ف �ن��ي وال �ج �م��ال��ي ب��ن ال �ش �ب��اب ال�ك��وي�ت��ي
ولتحفيز الشباب على خلق ،ومصدر الهام
واملساهمة في الثقافة االبداعية من خال
الحوار وتمكينهم النتاج مجموعة واسعة
من املشاريع في الكويت.
وق��ال بو شهري ان اللقاء يعتبر االول ما

ب ��ن وزارة ال �ش �ب��اب وج��ام �ع��ة ال ف��ام�ي��س،
وحلقة وصل وتعريف بجامعة ال فاميس
وما تقوم به وزارة الدولة لشؤون الشباب
خ��ال السنتن املاضيتن منذ التأسيس
وتعريف عن مهام ادارة االن�ت��اج االبداعي
ب��ال��وزارة  .م��ؤك��دا ان وزارة ال�ش�ب��اب  :تمد
جسور التعاون الفنية والثقافية في مجال
االب��داع الشبابي مع املؤسسات الفرنسية
م ��ن خ� ��ال امل �ل �ح �ق �ي��ة ال �ث �ق��اف �ي��ة ال�ف��رن�س�ي��ة
وسفارة فرنسا في دولة الكويت ومن احد
هذه املؤسسات مدرسة ال فاميس لصناعة
االف ��ام وه��ي مؤسسة جامعية عريقة من
اوائ � ��ل ال �ج��ام �ع��ات ال�س�ي�ن�م��ائ�ي��ة االورب �ي ��ة
واحد اهمها في العالم تعتمد في اسلوبها
على فلسفة العمل امليداني من خال اشراك
مخرجن وسينمائين عاملين في التدريب
امل �ي��دان��ي ل�ل�ش�ب��اب ،وه ��ي ت�ج��رب��ة ميدانية
وت��وف �ي��ر ال� �ف ��رص ل��اح �ت �ك��اك امل �ب��اش��ر مع
النجوم السينمائين في فرنسا.
واس �ت �ع��رض اح ��د ال �ش �ب��اب ال�س�ي�ن�م��ائ�ي��ن
ت �ج��رب �ت��ه م ��ن ال � �ع ��ام امل ��اض ��ي ح �م��د غ��ان��م

(ت�صوير اأحمد النوبي)
ال �ن �ج ��ار ف ��ي س ��ن ال � � �  18ق ��دم ��ت ع �ل��ى أول
بعثة م��ن دول ��ة ال�ك��وي��ت ل��دراس��ة السينما
ف��ي ف��رن�س��ا وك �ن��ا ث��اث��ة ط�ل�ب��ة م��ن ال�ك��وي��ت
وواح � � � ��د م � ��ن ال� �ي� �م ��ن وخ� �م� �س ��ة م � ��ن دول � ��ة
االم��ارات والتحقت في مؤسسة ال فاميس
وهي مدرسة حكومية كبيرة تابعة لوزارة
الثقافة واالعام الفرنسية من شأنها خلق
م �ب��دع��ن س�ي�ن�م��ائ�ي��ن م��ن خ ��ال ال �ت��دري��ب
امل �ت �خ �ص��ص ،ع �ل��ى ي ��د اس� ��ات� ��ذة ،ف ��ي ه��ذه
امل�ج��االت الفنية تعتمد ف��ي اسلوبها على
ف�ل�س�ف��ة ال �ع �م��ل امل �ي��دان��ي م��ن خ ��ال اش ��راك
مخرجن وسينمائين عاملين في التدريب
امل �ي��دان��ي ل�ل�ش�ب��اب ،وه ��ي ت�ج��رب��ة ميدانية
وت ��وف ��ر ال � �ف ��رص ل��اح �ت �ك��اك امل� �ب ��اش ��ر م��ع
النجوم السينمائين ف��ي فرنسا  ,وكانت
ال ��دراس ��ة مل ��دة خ�م�س��ة اس��اب �ي��ع ط ��وال اي��ام
االسبوع تبدأ من الساعة التاسعة صباحا
الى الحادية عشرة مساء.
وأش ��اد ال�ن�ج��ار ب��اح�ت�ض��ان وزارة الشباب
ه ��ذه ال�ن��وع�ي��ة وامل � �ب� ��ادرات ال �ت��ي اح �ن��ا في
امس الحاجة لها كشباب .
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« »AUKتقيم املعرض السنوي الثاني
للهندسة الكهربائية وهندسة الحاسوب
كتبت نهى أحمد حنيفة

ع �ق��دت ال �ج��ام �ع��ة األم��ري �ك �ي��ة
ف��ي الكويت معرض هندسة
الكهرباء والحاسوب الثاني
 2014ل �ع��رض أه ��م م�ش��اري��ع
ال �ت �خ��رج ب �ه��ذي��ن ال �ق �س �م��ن،
ح � � �ي� � ��ث ت � � �ن� � ��اف� � ��س ال � � �ط� � ��اب
وال �خ��ري �ج��ون ع�ل��ى ج��ائ��زت��ي
«أح�س��ن م�ش��روع» و«اختيار
ال� � � �ط � � ��اب» .ت �ش �ك �ل ��ت ل �ج �ن��ة
ال�ح�ك��ام ل�ل�ج��ائ��زة األول ��ى من
م �ج �م��وع��ة م ��ن ال� �خ� �ب ��راء ف��ي
م �ج��ال��ي ه �ن��دس��ة ال �ك �ه��رب��اء
وه�ن��دس��ة ال�ح��اس��وب ،بينما
ت ��م ال �ت �ص��وي��ت االل �ك �ت��رون��ي
م��ن قبل ال�ط��اب الحاضرين
على الفريق الفائز بالجائزة
الثانية .وق��د افتتح املعرض
ك� ��ل م� ��ن األس� � �ت � ��اذ ال ��دك� �ت ��ور
نزار حمزة ،رئيس الجامعة،
وال� ��دك � �ت� ��ورة روض � � ��ة ع � ��واد،
عميدة كلية اآلداب والعلوم،
والدكتور عصام دماج ،رئيس
ق �س��م ال �ه �ن��دس��ة ال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة
وه �ن��دس��ة ال �ح��اس��وب ،حيث
قاموا بتكريم الفرق الفائزة
والفرق املشاركة باملعرض.
وق� � � � ��د ت � �ض � �م� ��ن امل � � � �ع� � � ��رض -
ال � ��ذي ي�ن�ظ�م��ه ق �س��م ه�ن��دس��ة
الكهرباء وهندسة الحاسوب
بالجامعة ،بالتعاون مع الفرع
ال�ط��اب��ي لجمعية مهندسي
ال� �ك� �ه ��رب ��اء واالل� �ك� �ت ��رون� �ي ��ات
ب � ��ال� � �ج � ��ام� � �ع � ��ة األم � ��ري� � �ك� � �ي � ��ة
بالكويت ( -)IEEESBعروضا
توضيحية ولوحات األبحاث
ومناقشات علمية بن الطاب
والتي قامت بتقييمها لجنة
التحكيم املؤلفة من د .أشرف

د .نزار حمزة متو�صطا ً د .رو�صة عواد ود .ع�صام دماج

تكرمي اإحدى الطالبات الفائزات
زاهر ،أستاذ مشارك بهندسة
ال� � �ح � ��اس � ��وب ود .دي �ت �ل �ي��ف
ه � ��وم� � �ي � ��ز ،أس � � �ت� � ��اذ م �س ��اع ��د
ف ��ي ال �ه �ن��دس��ة ال �ك �ه��رب��ائ �ي��ة،
ود .س � � �ي � ��د اس � �م� ��اع � �ي � �ل� ��ي،
أس� �ت ��اذ م �س��اع��د ب��ال�ه�ن��دس��ة
الكهربائية.
وع �ل��ى ه��ام��ش م��ع امل �ع��رض،
اق�ي�م��ت ن ��دوة ض�م��ن سلسلة
م � � � �ن � � � �ت � � ��دي � � ��ات ال � � �ه � � �ن� � ��دس� � ��ة

ال� � �ك� � �ه � ��رب � ��ائ� � �ي � ��ة وه � �ن� ��دس� ��ة
ال� � � �ح � � ��اس � � ��وب  .2014وق � ��د
أل� �ق ��ى ال � �ن� ��دوة ال� �ت ��ي ح�م�ل��ت
ع� � �ن � ��وان« :أن� �ظ� �م ��ة ال �ت �ح �ك��م:
التاريخ واملمارسات الحالية
واالت � �ج ��اه ��ات امل�س�ت�ق�ب�ل�ي��ة»
الدكتور أشرف زاه��ر ،أستاذ
م�ش��ارك بهندسة الحاسوب
ف��ي ال�ج��ام�ع��ة األم��ري�ك�ي��ة في
الكويت.

