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الوطني للثقافة  أكد املجلس 
والفن����ون واآلداب أهمي����ة ابراز 
طاقات البراعم والشباب الناشئة 
وتوظي����ف طاقاته����م اخلالق����ة 
التي تبش����ر باخلير ملس����تقبل 
احلركة التش����كيلية في الكويت 

وتطويرها.
وقال امني عام املجلس باالنابة 
علي اليوحة في حفل اقيم الليلة 
قبل املاضية لتكرمي املش����اركني 
بال����دورات الصيفية في معرض 
الناش����ئة التش����كيلي الرابع ان 
البراعم  املعرض يبرز طاق����ات 
ومواهبهم مؤكدا دعم املجلس لهم 

وتشجيعهم على االنتاج في مختلف مجاالت الثقافة ودعم املبدعني من 
اجل تنمية وتطوير انتاجهم واالرتقاء بهم الى آفاق جديدة.

وعبر اليوحة عن سعادته بتكرمي البراعم والشباب والناشئة ضمن 
انشطة مهرجان صيفي ثقافي 2009 مؤكدا أهمية دعم وتشجيع املواهب 
البراعم في مجال الرسم واملوسيقى والتمثيل وغيرها من ألوان الفنون 
اإلبداعية. واضاف ان املعرض اقيم على هامشه دورات في االكريليك 
والتصوير الزيتي والرسم على الزجاج واحلرير والرسم بالرصاص 
واخلط العربي وصحافي املستقبل. وذكر ان املهرجان الذي بدأ في 5 
يوليو املاضي شهد انشطة ثقافية وفنية اضافة الى عرض مسرحيتني 
وامسيات شعرية اضافة الى اقامة اربعة معارض الصدارات املجلس. 
وقال ان من سياسة املجلس ونهجه تعزيز التنمية الثقافية املستدامة 
ببعديها االنساني والفني ويتمثل ذلك في احلرص على استمرار تواصل 

العملية الثقافية على مدار العام وفي كل األوقات.
ودعا اليوحة أولياء األمور الى تشجيع ابنائهم على املشاركة في 
األنشطة الصيفية التي يقيمها املجلس بشكل مستمر معربا عن أمله 
في ان تكون هذه تلك األنشطة الثقافية والفنية املتنوعة التي يحرص 

املجلس على تقدميها فرصة لتقدمي مواهب كويتية للمستقبل.
ويهدف املجلس من اقامة مهرجان )صيف ثقافي( في الس����نوات 
املاضية الى تنمية قدرات األطفال والناشئة والشباب ما بني 6 و18 سنة 
وحثهم على تقدمي األفضل دائما وش����غل أوقات الفراغ خالل العطلة 

الصيفية مبا هو مفيد ونافع.

أسيل التركيت

تنظمها شركتا إكسون موبيل وكويت إنرجي

»الكويتية المتحدة إلدارة المرافق« ترعى مسابقة معرض الكويت العلمي الثانية
أعلنت مسابقة معرض الكويت العلمي، أكبر مسابقة في العلوم والرياضيات 
جتمع أكثر من 150 مدرس����ة في الكويت، عن انضمام الشركة الكويتية املتحدة 
إلدارة املرافق )KUFM( إحدى ش����ركات ش����ركة العقارات املتحدة كراع بالتيني 
للمسابقة، متعهدة بتشجيع ودعم الشباب ليقدموا مشاريعهم املتميزة واملبتكرة 

خلوض املسابقة هذا العام في مادتي الرياضيات والعلوم.
وينظم مسابقة معرض الكويت العلمي مؤسسو الفكرة، كل من شركة إكسون 
موبيل الكويت احملدودة لالستكش����اف واإلنتاج وشركة كويت انرجي، التزاما 
بتشجيع املواهب الشابة وجذب اهتمامهم وإثارة حماسهم في إطار تنافسي جتاه 

العلوم والرياضيات وإلهامهم في طريقهم ليصبحوا علماء الغد البارزين.

وقالت املدير التنفيذي ملسابقة معرض الكويت العلمي أسيل التركيت: يسرنا 
انضمام شركة الكويتية املتحدة إلدارة املرافق )KUFM( كراع بالتيني للمسابقة 

حيث ان رعايتها لهذه املبادرة هي مصدر تشجيع ودعم للمزيد من الطالب.
ومن جانبه، قال نائب الرئيس التنفيذي احمد الكندري: انه ملن دواعي سرورنا 
ان ننتهز هذه الفرصة لرعاية مسابقة معرض الكويت العلمي الثانية، وكوننا 
شركة خدمات عقارية فإننا ملتزمون بدعم الطالب من عمر مبكر إللهامهم مبتابعة 
حي����اة مهنية متخصصة بالرياضيات والعلوم كالهندس����ة في جميع مجاالتها 

لتستفيد الكويت من تخصصاتهم وكذلك القطاع احلكومي والقطاع اخلاص.
اجلدير بالذكر ان مسابقة معرض الكويت العلمي الثانية التي تنظمها شركة 

إكس����ون موبيل الكويت احملدودة لالستكشاف واإلنتاج وشركة كويت إنرجي 
جتمع فيها 150 مدرس����ة خاصة وعامة في الكويت، ما يجعلها اكبر مس����ابقة 
علمية للطالب تؤس����س في الكويت، ومن املقرر ان تنطلق مس����ابقة معرض 
الكويت العلمي 28 س����بتمبر املقبل بزيارة للم����دارس واملختبرات العلمية في 
ح����ني يقوم الطالب باإلعداد لتقدمي مش����اريعهم التي س����يخوضون فيها غمار 
املس����ابقة في الفترة املمتدة من سبتمبر 2009 الى مارس 2010، وميكن جلميع 
طلبة الثانوية املشاركة في مسابقة معرض الكويت العلمي بعد تعبئة منوذج 
طلب املشاركة الذي س����يكون متاحا على املوقع االلكتروني اخلاص باملسابقة 

في شهر سبتمبر املقبل.

المجلس الوطني للثقافة: إبراز طاقات 
الشباب وتشجيعهم على اإلنتاج

علي اليوحة
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