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هيئة القّصر توزع 10% أرباحًا 
وتعتمد التقرير السنوي ألعمالها

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القصر أخيرا اجتماعا 
بحث خالله عددا من املوضوعات املدرجة على جدول األعمال.

واعتمد املجلس توزيع أرباح بنسبة 10% على أرصدة حسابات 
القصر ل���دى الهيئة عن عام 2009، واعتمد املجلس كذلك التقرير 
الس���نوي ال� 70 ألعمال الهيئة عن العام 2009 واحلساب اخلتامي 

للقصر وعدة مواضيع خاصة بأعمال الهيئة.
ومبناسبة مرور 27 عاما على صدور قانون إنشاء الهيئة رقم 
1983/67 صرح املدير العام علي العليمي بأن نسبة األرباح املوزعة 
على أرصدة حسابات القصر تأتي كواحدة من أعلى النسب احملققة 
على أرصدة احلس���ابات املتحركة على الصعيد احمللي في الفترة 
احلالية كنتيجة للخطة والسياسة االستثمارية التي اعتمدها مجلس 

ادارة الهيئة وفقا ملبادئ الشريعة اإلسالمية السمحة.
وأضاف قائ���ال ان األزمة املالية العاملية أث���رت على كثير من 
املؤسسات في السوق االستثماري إال ان الهيئة وبفضل سياستها 
املتحفظة والتي تنتهج نهجا شرعيا يعتمد نظاما ينأى عن مخاطر 
التقلبات العاملية استطاعت ان تتجنب آثار هذه األزمة وقد أقر مجلس 
إدارة الهيئة توزيع هذه النس���بة على أبنائنا القصر واملشمولني 

بالرعاية وفاء والتزاما مبسؤولياتنا جتاههم.
وتط���رق العليمي الى ان من اإلجن���ازات التي متت في اآلونة 
األخيرة االنته���اء من املخططات النهائية ملش���روع مبنى الهيئة 
اجلديد من قب���ل اجلهات املختصة كما مت اعتماد املبالغ اإلضافية 
 smart building الالزم���ة من وزارة املالية وانه قد مت تطبيق نظام
في تصميمه وكذلك مت اعتماد مش���روع أف���رع الهيئة في كل من 
محافظتي اجلهراء واألحمدي من قبل البلدية، وذلك تيسيرا على 

جمهورها ورفعا ملعاناتهم.

هيئة الملتقى اإلعالمي تواصل استعداداتها للدورة السابعة

الخميس: االندماج حاجة ماسة 
في ظل الثورة التكنولوجية

تستضيف الكويت في الفترة 
من 25 وحتى 27 اجلاري الدورة 
الس���ابعة من أعم���ال امللتقى 
اإلعالمي العربي والذي سيقام 
حتت رعاية سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد، 
وباشرت اللجنة التنفيذية في 
هيئة امللتقى اإلعالمي العربي 
برئاس���ة أمينها العام ماضي 
اخلميس االستعدادات من أجل 
استضافة هذا احلدث اإلعالمي 
الضخم الذي سيشهد حضور 
كوكبة من رواد اإلعالم العربي 
من كل حدب وصوب، كما أجرت 

اللجنة اتصاالت على أعلى مستوى للتنسيق مع اجلهات املعنية 
خاصة ان هذه الدورة ستشهد تكرمي وحضور شخصيات رفيعة 

املستوى على املستويني الرسمي واخلاص.
ومما يزيد من أهمية وقيمة هذه الدورة ما ستناقشه من قضايا 
تتصل بالشعار العام للدورة »اإلعالم.. التكنولوجيا واالتصال« 
خاصة ان هذه املسألة بالتحديد ليست مجرد قضية سيتم مناقشتها 
فقط وامنا أصبحت هذه املسألة على درجة من األهمية بحيث جعلت 
اإلعالم العربي بكل قطاعاته مطالبا باالندماج والتفاعل املباش���ر 

اجلاد واملثمر مع مفردات العصر اإلعالمي اجلديد.
ومن أجل ذلك فقد أعدت اللجنة التنفيذية بالهيئة جدول أعمال 
يشمل العديد من القضايا املتصلة بهذا الشعار، حيث تسعى هيئة 
امللتق���ى اإلعالمي العربي من خالل هذه الدورة الى تأصيل العمل 
عل���ى االندماج في بوتقة التكنولوجي���ا اإلعالمية اجلديدة والتي 
باتت سمة من س���مات الدول املتقدمة إعالميا ودرجة من درجات 
قياس تقدمها وتطورها. وفي هذا الصدد صرح األمني العام لهيئة 
امللتقى اإلعالمي العربي ماضي اخلميس بأن احلاجة أصبحت ماسة 
لالندماج واملس���اهمة مع العالم املتطور مضيفا »ال ميكن ان نظل 
هكذا مبعزل عن الثورة التكنولوجية التي جتتاح العالم والسيما 
اإلعالم ونحن فخورون بكل خط���وة يتم اتخاذها في هذا الصدد 
س���واء من قبل احلكومات أو املؤسس���ات الرسمية أو اخلاصة أو 

حتى على مستوى األفراد«.
واض���اف اخلميس »في هذه الدورة عمدنا الى تكرمي من بذلوا 
جهودا من أجل دفع وتقوية هذا االجتاه الذي يسير باإلعالم العربي 
نحو التق���دم والتطور وذلك من أج���ل التركيز على هذه اجلهود 
والرؤى ومن أجل تقدمي النماذج التي يجب ان يتم اتخاذها كنماذج 
إيجابي���ة يجب ان يحذو اجلميع حذوها وان ينتهج العاملون في 
املجال اإلعالمي ف���ي عاملنا العربي نهجهم أو االقتراب منه كل في 

مكانه واختصاصه«.

ماضي اخلميس

أمين المجلس الوطني للثقافة والفنون افتتح المعرض بمشاركة 60 فنانًا وفنانة

لجنة تحكيم معرض الربيع التشكيلي الثالث أعلنت أسماء الفائزين بجائزتها

افتتح األمني العام للمجلس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب بدر الرفاعي مساء اول من أمس 
معرض الربيع التشكيلي الثالث مبشاركة 60 
فنانا وفنانة قدموا أكثر من 100 عمل تشكيلي. 
وق����ال الرفاعي على هام����ش االفتتاح ان هذا 
املهرجان الذي بدأ في خمسينيات القرن املاضي 
وضع لبناته األولى الرواد املؤسس����ون أمثال 
املرحوم الشيخ عبداهلل اجلابر مدير املعارف 

في ذلك الوقت.
وأضاف ان املرحوم الشيخ عبداهلل اجلابر 

وضع اللبنات األساسية للتعليم في الكويت 
وملعظم أنواع الفنون واصفا اياه »براعي النهضة 

الفنية والثقافية في الكويت«.
وأشار الى أن املجلس وجد احياء هذا املهرجان 
الذي بدأ في عام 1959 بصبغة جديدة وبنفس 
االسم تيمنا باملهرجان االول »الذي ساهم في 
ظهور فنانني كبار أمثال الفنان ايوب حس����ني 
ومجموع����ة من الفنانني اآلخري����ن«. وبني أن 
املهرجان هذا العام ش����هد اختالط العديد من 
االجيال من املخضرمني والشباب، مضيفا أنه 

ملس الروح الشبابية وروح الربيع في اللوحات 
املعروض����ة »التي تدعو الى التفاؤل من خالل 

األلوان الربيعية املستخدمة«.
وأوضح أن معظم الفائزين بجوائز املسابقة 
من الش����باب، مضيفا أنه دليل على ان اجليل 
احلديث »متعلم وليس معتمدا فقط على امللكة 

واخلبرة وإمنا تأسس علمي و أكادميي«.
وأعلن����ت جلنة التحكيم أس����ماء الفائزين 
بجائزة معرض الربيع التش����كيلي لهذا العام 
وهم: احمد جوهر وخالد الشطي وسعد البلوشي 

وعبداهلل احلوطي وعبداحلميد اسماعيل وفهد 
املس����باح وهبة الكندري وجابر احمد مختار 
وعبدالوهاب العوضي. وتخلل املعرض تكرمي 
اعضاء جلنة حتكيم جائزة املعرض وهم: د.جناة 
مكي من االمارات وموسى عمر من عمان وهنادي 
الرويش من قطر وعبدالرسول سلمان وسعود 
الفرج من الكويت. من جانبه، قال فهد املسباح 
احد الفنانني التشكيليني الفائزين في املسابقة 
انه شارك في ثالثة أعمال عبارة عن مجسمات 
حديد مع كروم اسماها )نظرات( عبر من خاللها 

عن انعكاس النظرة بني ش����خصني عن طريق 
االحاسيس واملشاعر وتبادل الفكر عن طريق 

النظرة.
وذكر املسباح انه يولف اخلامة حسب الفكرة 
التي يريد نحتها مستخدما أنواعا من اخلامات 
كاحلجر واخلشب والصب البرونزي، مضيفا أن 
الوقت الذي يستغرقه في العمل املتواصل على 

اخلامة يتراوح بني اسبوعني وثالثة اسابيع.
وأوضح أن الفن التشكيلي املعاصر مفتوح 
للجميع وال يقيد الفنان مبدرسة بعينها، مضيفا 

ان للفنان احلرية ان يختار املدرسة التي تخرج 
العمل بشكله املناسب. وبني ان هذه املهرجانات 
جتمع الفنانني وتدعوه����م الى التواصل فيما 
بينهم وتعطيهم دفعة الى االمام لكسب خبرات 

جديدة تساعدهم في اعمالهم الفنية.
ب����دوره قال الفنان التش����كيلي جابر أحمد 
الذي ش����ارك وفاز في لوحته »عالم آخر« من 
نوع االكريليك ان الفن التجريدي الذي يتناوله 
في لوحاته يعطي للمشاهد مساحة من احلرية 

ليعبر عن اللوحة ويقرأها ويعيش فيها.

أمني املجلس الوطني للثقافة والفنون متوسطا الفائزين بجائزة معرض الربيع التشكيلي الثالث بدر الرفاعي يتابع شرحا عن إحدى اللوحات املشاركة


