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محمد السنعوسي متحدثا في امللتقى

السنعوسي:  6 آالف موظف
في »اإلعالم« املبدعون منهم قلة

عبداهلل الراكان

أكد وزير اإلعالم األسبق محمد السنعوسي ان املجتمع 
الكويتي في السابق كان أكثر سماحة من الوقت احلالي، 
حيث ان الصراعات لم تكن موجودة سابقا، الفتا إلى ان 
هناك أمراضا كثيرة انتش���رت في مجتمعنا خالل اآلونة 

األخيرة منها احلقد والكراهية والطائفية.
جاء ذلك خالل حديثه في امللتقى الثقافي الرابع الذي 
تنظمه مدرسة ليلى القرشية حتت عنوان »شخصية من 
ب���الدي« صباح أمس في املدرس���ة بالتعاون مع جمعية 
اليرموك ومختارية املنطق���ة، وحضرها مختار اليرموك 
عبدالعزيز املشاري ورئيس مجلس إدارة جمعية اليرموك 
التعاونية فيصل األنصاري. وقال السنعوسي إن الثقافة 
في الكويت كانت متواضعة إلى نصف الس���بعينيات من 
القرن املاضي وبعدها بدأت في تلك املرحلة االنفتاح على 
العالم العربي وخصوصا جمهورية مصر العربية، حيث 
إن العناص���ر التي جاءت منها خاصة املعلمني واملعلمات 
أدخلت علينا بعض الثقافات حتى اختلف وضع الثقافة 
لدينا، مشيرا إلى أنه بعد هذه املرحلة قامت الدولة برعاية 
املسارح واألنشطة الثقافية، الفتا الى أنه ال ميكن للثقافة 
واإلعالم أو األنش���طة األخرى االس���تمرار من دون دعم 
الدولة أو احلكومة، مش���يرا إل���ى أن الكويت بلد صغير 
وعدد املبدعني فيه محدود والعطاء واإلمكانيات هي فقط 
مناسبات وأنشطة بسيطة مطالبا الدولة باالهتمام باملبدعني 

وتبنيهم من الصغر ألهميته.
وأشار السنعوسي إلى أن تلفزيون الكويت يعمل في 
أكثر من 6000 شخص، واملبدعون فيه يعدون على األصبع، 
مضيفا ان الواسطة واحملسوبيات أسهمت في هذا الوضع 
الذي وصل إليه تلفزيون الكويت، ولفت إلى ان الفس���اد 
املستش���ري في البلد يجب علينا املساهمة في محاربته، 
مشيرا إلى أنه عندما تولى حقيبة وزارة اإلعالم وجد أكثر 
من 300 شخص موظفني في وزارات أخرى باإلضافة إلى 
اإلعالم م���ن دون أي دوام، وكانت هناك عالوات تصرف 
ل���� 90 موظفا على الكاميرا وكان لدينا آنذاك 10 كاميرات، 
مضيفا انه قام بفصل املوظفني الذين يتقاضون الرواتب 
من دون وجه حق حتى شنت الهجمات املتتالية من نواب 

األمة السابقني واالتهامات الكثيرة.
وأضاف ان اإلعالم اخلاص في انحدار كبير ألن السوق 
مح���دود واإلعالنات مح���دودة وبالتالي ف���إن الكثير من 
املؤسسات اإلعالمية اخلاصة ال تريد أن تصرف املال ألن 
السوق ال يحتمل، مضيفا أنه ال يوجد في العالم كله إعالم 
محايد. وأشاد السنعوسي بدور مختار اليرموك وجمعية 
اليرموك في دعم األنشطة املدرسية مشيرا إلى الدور الكبير 
الذي يقومون به في تنمية املنطقة قائال: الكثير يحس���د 
أهل اليرموك على إخالص املسؤولني في املنطقة حلرصهم 
الكبير على جتميلها وتنمية املجتمع فيها على السلوكيات 

والثقافة التي تبدأ من الطلبة في سن مبكرة.

مدرسة ماريا القبطية حصدت 
جائزة األوسكار في »التربية الفنية«

هالة عمران

أقام توجيه قسم التربية الفنية في منطقة حولي 
التعليمية حفل أوس���كار التربية الفنية الرابع حتت 
رعاية مجموعة بوشهري، على مسرح عبدالعزيز حسني 
الثقافي مبنطقة مش���رف صباح أم���س، وكان عنوان 
احلف���ل لهذا العام »الفن عط���اء والعطاء فن«، حضر 
احلفل مدير إدارة األنشطة مبنطقة حولي التعليمية 
منصور الديحاني، وحصة املطوع املوجهة األولى في 
منطقة اجلهراء التعليمية، وعلي العوض املوجه األول 
للتربية الفنية مبنطقة حولي التعليمية، وراعية احلفل 
زينب بوش���هري، إضافة إلى ع���دد كبير من املعلمني 

واملعلمات.
شهد احلفل العديد من الفقرات التي من خاللها مت 
عرض لوحات املدارس املشاركة في هذا املهرجان الفني، 
وحصدت مدرس���ة ماريا القبطية جائ���زة األوسكار 
باملركز األول، عن فيلم »شكرا«، ف���يما حصدت مدرسة 
أم سلمة اجلائزة الثانية عن في���لم »األيادي اخلفية« 
وخباب االبتدائية- بنني امل��ركز الثالث عن فيلم »عيون 
العطاء«، وحصدت م���درسة عمره وبنت سعود على 
املركز الرابع عن في����لم رموز العطاء، والفيلم اخلامس 
الفائز بجائزة ل��جنة التحكيم ملدرسة فضل بن العباس 

عن فيلم عصاه الشايب.
ومن جانبه قال موجه التربية الفنية علي العوض إن 
احلفل بقيادة توجيه التربية الفنية، ولفت إن محصلة 
حفالت األوسكار 250 فيلما تعليميا، مشيرا إلى أهمية 
توظيف الفن في خدمة املجتمع، فجاء عنوان حفلنا هذا 
العام حتت عنوان »الفن عطاء والعطاء فن، «مبينا ان 
هذا املهرجان يطرح فكرة مهة من خالل خمسة أفالم.

وفي السياق نفس���ه عبرت راعية زينب بوشهري 
عن س���عادتها في ان البداية كانت منذ اربع سنوات، 
مش���يرة الى ان كل عام يكون اإلب���داع اكثر من خالل 
هؤالء الشباب املميزين، مؤكدة ان من يتمتعون باحلس 
الفني يتميزون بالذوق واألخالق، ومثل هذه املشاركات 
تخل���ق نوعا من احلس الفن���ي، وأضافت والدي كان 
مدرس تربية فنية وفنانا ونحات، خلق فينا حب الفن 
واإلبداع، وأشارت الى ان حفل األوسكار لترسيخ القيم 
من خالل الوسيلة التعليمية، من خالل قصص حتمل 

الفكر والعبرة.

جائزة األوسكار األولى ملدرسة ثانوية ماريا القبطية بنات 


