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توفيق العيد

تكرمي أحد الفائزين

جمعية العمرية والرابية التعاونية
اإعـــــــــــالن

مت بحم��د اهلل تع��اىل عق��د اجتماع اجلمعي��ة العمومي��ة العادية الراب��ع والثالثون جلمعي��ة العمرية 

والرابية التعاونية م�صاء يوم الثالثاء املوافق 2010/9/28م وقد مت امل�ص��ادق��ة على التقريري�ن الإداري 

وامل��ايل لل�صن��ة املالية املنتهية  2010/2009م كم��ا اأجريت النتخابات التكميلية ملجل���س الإدارة يف اليوم 

التايل )الأربعاء( املوافق 2010/9/29م حيث اأ�صفرت نتائج النتخابات عن فوز كل من ال�صادة:
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ال�صيد/
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ال�صيد/

ال�صيد/

ال�صيد/

ال�صيد/

ال�صيد/

ال�صيد/

ال�صيد/

ال�صيد/

ال�صيد/

ال�صيد/

خ���ال���د ح��ل��ي��وي رج����ا ال��ب��غ��ي��ل��ي

الر�صيدي م��ب��ارك  مطلق  ع��ب��داهلل 

ع��اي�����س ���ص��ع��د ع��اي�����س اجل�����ص��ار

ال��وط��ري عبيد  ه��اج��د  ي��و���ص��ف 

اخل�صاب م�صحي  طحي�صل  مبارك 

ال�صهري ن��ا���ص��ر  ف���الح  م�����ص��اري 

خ���ال���د ف����الح ع���د����س ال��ن��م��ران

امل��ط��ري حم��م��د  جطلي  ن��اي��ف   

ي��و���ص��ف ���ص��ع��د خ��ال��د ال��ر���ص��ي��دي

ع��اي�����س ���ص��ع��د ع��اي�����س اجل�����ص��ار

ال��وط��ري عبيد  ه��اج��د  ي��و���ص��ف 

اخل�صاب م�صحي  طحي�صل  مبارك 

الر�صيدي مبارك  مطلق  عبداهلل 

رئي�س جمل�س الإدارة

نائب رئي�س جمل�س الإدارة 

اأمني ال�سر

اأمني ال�سندوق

ممثل اجلمعية لدى الحتاد 

رئي�س جلنة امل�شرتيات

ع�شو جمل�س الإدارة

ع�شو جمل�س الإدارة

ع�شو جمل�س الإدارة

املركز الأول وقد ح�صل على 798 �صوتًا

املركز الثاين وقد ح�صل على 787 �صوتًا

املركز الثالث وقد ح�صل على 786 �صوتًا

املركز الرابع وقد ح�صل على 754 �صوتًا

وق��د مت ت�صكي��ل جمل���س الإدارة وتوزي��ع املنا�صب الإداري��ة يف جل�صته الت��ي عقدت الأربع��اء املوافق 

2010/9/29م وقد اأ�صبح ت�صكيل جمل�س الإدارة على النحو التايل:

وق��د اختتم  ال�صادة رئي�س واأع�صاء جمل���س الإدارة جل�صتهم بتهنئة الإخوة الفائزين يف النتخابات 

متمن��ني لهم  التوفي��ق وال�صداد ، وجمل�س الإدارة يتق��دم بجزيل ال�صكر لل�ص��ادة امل�صاهمني الكرام على 

ثقتهم ويتعهد ببذل املزيد من اجلهد وحتمل الأمانة ملا فيه م�صلحة اجلمعية وامل�صاهمني.

واهلل ويل التوفيق

بالتزكية

بالتزكية

بالتزكية

بالتزكية

بالتزكية

جمل�س الإدارة

سلمان: »الفنون التشكيلية« ستشهد
أنشطة متنوعة في الموسم المقبل

العيد: شبابنا مازال متمسكًا
بحفظ كتاب اهلل رغم مغريات العصر

»الزراعة« تبدأ الموسم الثقافي
للتنمية الزراعية األسبوع المقبل

أعلنت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة 
الس���مكية امس ان املوس���م الثقافي للمحاضرات 
العلمية والبرامج اإلرشادية بشأن التنمية الزراعية 
في البالد سيبدأ االسبوع املقبل. وقال مدير ادارة 
اإلرش���اد الزراعي في الهيئة غامن السند في بيان 
صحافي ان من بني احملاضرات التي سيتم تنظيمها 
محاضرة علمية بشأن »استراتيجية تنمية الثروة 

الس���مكية في الكويت« وذلك يوم الثالثاء املقبل. 
وأوضح أن تلك احملاضرات تهدف الى اس���تفادة 
املواطن���ني واملزارعني ومربي الث���روة احليوانية 
والداجنة وموظفي الهيئة واملتخصصني في مجال 
التنمي���ة الزراعية في الكويت. واضاف ان الهيئة 
ستنظم ايضا برنامجا ارشاديا بعنوان »تأسيس 

وتربية قطعان األغنام« في الشهر املقبل.

الريس: حريصون على تنمية الوازع الديني
والقيم األخالقية لدى منتسبي الجيش

بهذه املناس���بة جائزة س���مو 
االمير ومهرجان الكويت لالبداع 
التش���كيلي في دورته الرابعة 
مبناس���بة عيد جلوس سموه 
الذي يتزامن مع العيد الوطني 
وعيد التحرير في شهر فبراير 
املقب���ل برعاية وزير ش���ؤون 
الديوان االميري الرئيس الفخري 
للجمعية الشيخ ناصر صباح 
ال���ى مهرجان  االحمد، اضافة 
الفن���ون الصغي���رة وصالون 
الكويت ومهرجان مرور خمسني 

عاما على االستقالل.
وقال س���لمان ان اجلمعية 
تس���تعد للمش���اركة في اقامة 
معارض عربية وأوربية منها 
فرنسا وأملانيا وتركيا والقاهرة 
وفينس���يا واوكراني���ا خالل 
املوس���م املقبل بهدف التطوير 
والتجديد ومد جسور التواصل 
بني املاض���ي واحلاضر تأكيدا 
لالنتماء واعت���زازا بالتراث ال 
بنقله املباش���ر وإمنا حتويره 

الى شكل معاصر.
وبني ان ذلك ال يعني تقليد 
الغرب والنس���ج على منواله 
»وإمنا احلضور والوعي بلحظتنا 
احلضاري���ة بكل مكتس���باتها 
التقنية والتكنولوجية واالبداعية 
ووعي منجزات اآلخرين وتفهمها 
واس���تيعابها فما من حضارة 
وجدت اال بعد ان اس���توعبت 

حضارات اآلخرين«.

متس����ك الشباب بحفظ كتاب اهلل 
بعيدا عن مغريات العصر.

كما نقل العيد الى املش����اركني 
حتيات مدير ع����ام الهيئة د.فؤاد 
الفالح، ونائبه لش����ؤون الشباب 
جاسم يعقوب متنياتهم للجميع 

بالتوفيق والنجاح.
وأشار العيد الى انه مت تأجيل 
حفل اخلتام وإعالن النتائج حتى 
6 أكتوبر بدال من املوعد الس����ابق 
وهو نهاية س����بتمبر نظرا لكثرة 
أعداد املش����اركني. وتق����دم العيد 
بخالص الشكر والتقدير لوزارة 
اإلعالم، ووزارة األوقاف، وجميع 
وسائل اإلعالم على اهتمامهم البالغ 
باملسابقة. وأكد ان مسابقات القرآن 
الكرمي تسهم في االهتمام بكتاب 
اهلل العزيز وغرس القيم اإلسالمية 
احلميدة في نفوس أبناء املسلمني 
التمسك بحفظ  وتشجيعهم على 

القرآن الكرمي وتالوته.

الفريق الركن الشيخ أحمد اخلالد 
في املشاركة مبثل هذه األنشطة 
واملس���ابقات اخلارجية ألبنائه 
العس���كريني التي تعود بالنفع 
وتنمية ال���وازع الديني والقيم 
األخالقية النبيلة لدى املشاركني 
وكسب املعرفة وتبادل اخلبرات 
وتشجيعهم للتفوق ورفع اسم 

الكويت في احملافل الدولية.

اجلمعي���ة  ب���أن  وأف���اد 
ستستضيف العديد من املعارض 
احمللية والعاملية منها معارض 
فنانني من البحرين والسعودية 
ومنغوليا والبوسنة الى جانب 
معارض مش���تركة تقام ألول 
مرة يس���اهم فيه���ا املبدعون 
الكويتيون منهم فواز الدويش 
ومنى الدويسان وزينب حياتي 
ومعارض ش���خصية لكل من 
العون  س���ليمان حيدر وفداء 
ورشا الرومي وأميرة اشكناني 
وغيرهم، حيث يقدم كل فنان 
رؤيته اخلاصة وأسلوبه املتميز 

عن اآلخرين.
واضاف ان اجلمعية تستعد 
كذلك إلقامة انش���طة متنوعة 
مبناس���بة مرور خمسني عاما 
عل���ى االس���تقالل واهم حدث 

األول للفئ����ة الرابعة 600 دينار. 
أفاد العيد بأن عدد املشاركني بلغ 
2500 مشارك )إناث وذكور(، كما 
ان املسابقة خاصة بالكويتيني، كما 
أعرب العيد عن بالغ سعادته لتفاعل 
الشباب واألصداء العريضة من قبل 
الشباب من اجلنسني، مما يدل على 

هذا وقد أعرب مدير التوجيه 
املعنوي والعالقات العامة العميد 
الريس عن  الركن عبدالعزي���ز 
اعتزازه باملش���اركة مبثل هذه 
املسابقات وذلك خالل حفل التكرمي 
الذي أقيم صباح أمس مبديرية 
التوجيه املعن���وي والعالقات 
العامة، مشيدا بدعم وتوجيهات 
رئي���س األركان العامة للجيش 

أعل���ن رئي���س اجلمعي���ة 
الكويتية للفنون التش���كيلية 
ان  الفنان عبدالرسول سلمان 
الس���احة التش���كيلية احمللية 
ستشهد نشاطا واسعا للجمعية 
في موسمها اجلديد الذي ستبدأ 

أنشطته في 10 اكتوبر املقبل.
وأضاف سلمان في تصريح 
خاص ل� )كونا( ان االنش���طة 
ستتنوع ما بني االنشطة احمللية 
العربية والدولية  واملشاركات 
أبرزها »بينالي اخلرافي الدولي 
الرابع«  العربي املعاصر  للفن 
الذي تبدأ أنشطته في 29 نوفمبر 

املقبل.
وأوضح أن بينالي اخلرافي 
أكثر  الدولي سيشهد مشاركة 
من 50 فنانا من 18 دولة عربية 
هي البحرين وقطر والسعودية 
واالمارات وعمان وفلس���طني 
وس���ورية ولبن���ان واالردن 
والعراق ومصر وليبيا وتونس 
واجلزائر واملغرب والسودان 
والصومال الى جانب مجموعة 

من فناني الكويت.
وذكر س���لمان ان انش���طة 
جمعي���ة الفنون التش���كيلية 
تؤكد استراتيجية اجلمعية على 
صعيد اهمية التجديد والتطوير 
في االشكال واالمناط واملجاالت 
الفنية إلثراء الرؤية البصرية 
وفتح آفاق وروافد جديدة للعمل 

الفني.

ليلى الشافعي
اختتمت الهيئة العامة للشباب 
والرياضة أنشطة املسابقة احمللية 
السادسة عشرة حلفظ القرآن الكرمي، 
والتي تنظمها الهيئة بالتعاون مع 
وزارة األوقاف ممثلة بإدارة شؤون 
القرآن الكرمي مبسجد زبن يوسف 
الزب����ن بضاحية عبداهلل املبارك. 
وقد صرح توفيق العيد مدير إدارة 
شؤون اإلعالم والنشر بأن املسابقة 
اش����تملت على 4 مستويات األول 
من 6 الى 9 سنوات، والثاني من 
10 ال����ى 13 س����نة، والثالث من 14 
الى 18 س����نة، والرابع من 19 الى 
25 سنة. كما مت رصد العديد من 
اجلوائز، حي����ث يحصل صاحب 
املركز األول على مبلغ 300 دينار 
للمس����توى األول والفائز باملركز 
األول للمستوى الثاني 400 دينار، 
والفائز باملركز األول للمس����توى 
الثالث 500 دينار، وصاحب املركز 

ضمن إطار التعاون املتبادل 
بني وزارة الدفاع ممثلة مبديرية 
التوجيه املعن���وي والعالقات 
العامة ووزارة األوقاف والشؤون 
اإلسالمية، أقامت مديرية التوجيه 
املعن���وي والعالق���ات العام���ة 
التصفيات النهائية للعسكريني 
القرآن  املتس���ابقني في حف���ظ 
وجتويده، وذلك للمشاركة بجائزة 
الدولية حلفظ  األمير س���لطان 

القرآن وجتويده للعسكريني.
حيث متت ه���ذه التصفيات 
الش���ؤون  حتت إش���راف ركن 
التاب���ع ملديري���ة  اإلس���المية 
التوجيه املعن���وي والعالقات 
العامة وجلنة مختصة من إدارة 
شؤون القرآن وجتويده بوزارة 
األوقاف والش���ؤون اإلسالمية، 
علما بأنه قد شارك بالتصفيات 
عدد كبير من الضباط وضباط 
الصف منتس���بي وزارة الدفاع، 
حيث أس���فرت هذه التصفيات 
عن تأه���ل عدد من املش���اركني 
والذين سيتم إحلاقهم ببرنامج 
تأهيلي ملدة 3 أشهر بإدارة شؤون 
القرآن وجتويده بوزارة األوقاف 

والشؤون اإلسالمية.

تبدأ 10 الجاري

2500 مشارك من الجنسين في مسابقة القرآن الكريم

خالل التصفيات النهائية للعسكريين المتسابقين في حفظ القرآن

الديوان وافق على زيادة 100 دينار 
للمحاسبين في »الصحة«

الدويري: منع قبول تحويل الطلبة المبتعثين لبعض الجامعات الخاصة

»المحاسبة« اختتم برنامجي المراجعة البيئية 
وأساليب الرقابة المدعومة بالحاسب اآللي

حنان عبدالمعبود
واف���ق دي���وان اخلدمة 
املدني���ة على طل���ب وزارة 
الصحة اخلاص بزيادة رواتب 
احملاسبني اإلداريني من غير 
الكويتيني، حيث جاء في كتاب 
الديوان املوجه الى الصحة 
موافقته على زيادة احملاسبني 
مببل���غ 100 دينار، اس���وة 
باملوافقة الس���ابقة لباحثني 
الصحة القانونيني من غير 
الكويتي���ني. ويأت���ي طلب 
الصحة في رفع كتب الزيادة 
ملوظفيها غير الكويتيني ضمن 

سياستها الرامية لوقف نزيف االستقاالت في صفوف موظفيها 
غير الكويتيني تزامنا مع سياسة الرضى الوظيفي التي انتهجتها 
الصحة، في إقرار الزيادات املالية للموظفني الكويتيني سواء من 

خالل الكوادر املالية أو زيادات البدالت.
من جهة اخرى أكد وكيل وزارة الصحة املساعد لشؤون اخلدمات 
الطبية املساندة ورئيس جلنة االبتعاث واإلجازات الدراسية د.قيس 
الدوي���ري، ان اللجنة منعت قبول حتويل الطلبة املبتعثني الى 
بعض اجلامعات اخلاصة املعترف بها من التعليم العالي وذلك 
ألسباب فنية، وقال: ان اللجنة وبعد مراجعة شاملة مع اجلهات 
املعنية في الوزارة وجدت ان برنامج بعض تلك اجلامعات غير 
مكتملة مما يؤدي الى مخرجات غير صاحلة للعمل وال تتوافق 

مع متطلبات واحتياجات الوزارة.

اختتم ديوان احملاس���بة برنامجني تدريبيني، األول بعنوان 
»املراجعة البيئية« والثاني بعنوان »أس���اليب الرقابة املدعومة 
باحلاسب اآللي CAATs« ويأتي ذلك ضمن إطار اخلطة التدريبية 

لعام 2011/2010.
استهدف البرنامج األول تعريف املشاركني مبفهوم وأهداف 
وأنواع املراجع البيئية واإلس���هامات والتوصيات الصادرة من 
املنظمات الدولية بشأن املراجعة البيئية، ومدى إمكانية استفادة 
ديوان احملاسبة من تطبيقها. وتناول إطار املراجعة البيئية في 
األجهزة العليا للرقابة ومعايير تأهيل مراجعي البيئة، كما تطرق 
الى مفهوم وأهداف مراجعة قضايا البيئة، واألضرار الناجتة عن 
املشكالت البيئية مثل األضرار املتعلقة بالصحة العامة التي من 
نتيجتها حدوث خسائر في الناجت االقتصادي، وأضرار تصيب 
الغطاء النباتي واحليواني، وأضرار تصيب املوارد وتتسبب عنها 

خسائر مالية نتيجة تدمير للموارد من خالل استنزافها.
واستعرض البرنامج املعيار الدولي رقم 1010، وذلك في شأن 
تطبيق أفضل املمارسات ملراعاة األمور البيئية عند تدقيق البيانات 
املالية ومعايير تأهيل مراجعي البيئة، كما تطرق الى تزايد االهتمام 
باملراجعة البيئية ومنهجيتها في ظل إصدار املنظمات الدولية، 
وأهمية اإلفصاح عن السياسات البيئية املتبعة، كذلك ناقش أهم 
التطبيقات العملية مثل احلالة العملية لقياس آثار تلوث الهواء 
وحتديد مج���ال الفحص لبعض املهام الرقابية التي يباش���رها 

الديوان واالستفادة من اإلصدارات املهنية في التدقيق.
أما البرنام���ج الثاني والذي حمل عنوان »أس���اليب الرقابة 
املدعومة باحلاسب اآللي »CAATs« فاستهدف تعريف املشاركني 
بأدوات الرقابة املدعومة باحلاس���ب اآللي واالعتبارات الواجبة 
الستخدام هذه األدوات، باالضافة الى تنمية مهاراتهم في القيام 
بأعمال الرقابة والتدقيق باستخدام التقنيات احلديثة باحلاسب 
اآللي طبقا للمعايير الرقابية وتوصيات منظمة »األنتوساي«.

وتناول أهمية املراجعة في بيئة نظم املعلومات اإللكترونية 
وخصائصها واعتبارات استخدام أساليب الرقابة املدعومة باحلاسب 
اآللي CAATs، باالضافة الى خطوات تطبيق هذه األدوات في ديوان 

احملاسبة واالعتبارات املطلوبة لها.
وأوضح البرنامج أس���اليب الرقابة املدعومة باحلاسب اآللي 
والتركيز على استخدام أدواتها في التدقيق وحتليل البيانات، 
باالضافة الى التعرف على طريقة الوصول الى البيانات واالعتبارات 
املتعلق���ة باختيار البيانات والوثائ���ق املطلوبة والتعرف على 

برنامج IDEA بشكل عام ومجاالت استخدامه.
واس���تعرض أنواع الرقابة املدعومة بأجهزة احلاسب اآللي 
والتي من ش���أنها التمييز بني CAATs املوجهة نحو التحقق من 
صحة البرنامج واملوجهة نحو حتليل البيانات، واالستخدامات 
الش���ائعة ل� CAATs من كال النوعني، الى جانب بعض القضايا 

الرئيسية ذات الصلة بتحليل البيانات.

بدر الرفاعي

بدر الرفاعي: رقابة »اإلعالم« استبعدت من معرض الكتاب
كل ما من شأنه إثارة الفتن الطائفية والمس بالدين أو بثقافتنا

أك����د األمني العام للمجل����س الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب بدر الرفاعي ان 
املجلس ماض في تنفيذ مشاريعه وخططه 
اإلمنائية الرامية الى تطوير واجناز مالحقه 

ومرافقه األدبية والفنية.
وقال الرفاعي في لقاء مع »كونا« ان 
معرض الكتاب الس����نوي ال����ذي تقيمه 
الكويت هو نشاط مهم للمجلس يحرص 
على تنظيمه باملستوى الذي يليق بهذه 
التظاهرة الثقافي����ة مضيفا ان املجلس 
يعمل على تطوير اقس����ام املعرض التي 
اعتاد عليها اجلمه����ور وإضافة ما أمكن 

من جديد ومفيد.
وذكر ان املعرض سيشمل الى جانب 
معروضات دور الكتب والنشر قاعة كاملة 
لألطفال أقيمت منذ ثالث سنوات، مضيفا 
ان اجلدي����د هو عرض أعمال تش����كيلية 
ألطفال مشاركني إضافة الى قاعة عرض 
للراغبني من الفنانني التشكيليني في بيع 

اعمالهم.

وأض����اف الرفاعي ان ذلك يعد جتربة 
جديدة الى جانب أنش����طة املوس����يقى 
والبرام����ج الثقافية للمجلس من ندوات 

وأمسيات شعرية.
وعما أثير أخيرا من عزل بعض الكتب 
عن املعرض اك����د ان العزل ال يقصد به 
كتاب معينون وامنا جاء قرار العزل بناء 
على قرارات من الرقابة في وزارة اإلعالم 
بابعاد كل ما من شأنه إثارة فنت طائفية 
او مس بالدين او ثقافة مجتمع محافظ 

مثل املجتمع الكويتي.
وأوضح الرفاع����ي ان ما يتعرض له 
املجلس من حمالت من بعض وس����ائل 
اإلعالم واتهامه بأن 70% من كتب املعرض 
هي كتب طبخ وخرافات ومواضيع غير 
جادة، يرد عليه بدعوة املجلس لألشخاص 
لالطالع عل����ى قوائم الكتب التي تصلنا 
من املشاركني وشحنات الكتب التي تصل 
املجلس ومشاهدة ما اذا كانت قد تعرضت 
للعزل او التمييز إضافة الى االطالع على 

دليل الكت����ب املعروضة الذي يوزع قبل 
ايام من املعرض.

وعن اتهام الرقابة بالتش����دد قال ان 
الرقابة جهة مستقلة عن املجلس الوطني 
وتابعة لوزارة اإلعالم ولديها معاييرها 
وقراراتها اخلاصة بها كما انه ليس للمجلس 

صالحيات في التدخل بشؤونها.
وأضاف الرفاعي ان عمل الرقابة يلقى 
قبوال ورفضا من جهات متعددة لكن الهدف 
واحد من استبعاد بعض الكتب مبينا ان 
اخلوف على القارئ العادي هو الغاية الن 
مواجهة احملظورات كالعنصرية والطائفية 
والقيم غير احلضارية من دون أس����اس 
ثقافي ومتني يرتكز عليه هذا القارئ في 
التمييز بني اجليد والرديء قد تؤدي الى 

حدوث ما ال حتمد عقباه.
وعن جديد املجلس من برامج وخطط 
مستقبلية قال األمني العام للمجلس ان 
االصدارات ش����هدت عودة مجلة املسرح 
العاملي بعد ان توقفت لفترة طويلة وعادت 

بتوس����ع لتضم الى جانب املس����رحيات 
دراسات حتليلية ونقدية تعتبر مرجعا 
للمتخصص����ني في هذا املجال الى جانب 
اصدارات أخرى تضم ابداعات أكادمييني 
كويتيني تقدم احيانا كهدايا ملحقة بكتب 

واصدارات مثل »عالم املعرفة«.
وذكر الرفاع����ي ان االصدارات تطبع 
ايضا بلغة برايل للمكفوفني وهو اجناز 
يعني تعميم القراءة للجميع لالستفادة 
من هذه االصدارات التي زاد الطلب عليها 
حتى وصل عدد نس����خ »عالم املعرفة« 
الى 34 ألف نس����خة موزعة على الوطن 

العربي.
وأكد ان املجلس يهتم بعقد املؤمترات 
على مستوى عال من الرعاية االكادميية 
واللج����ان املتخصص����ة الت����ي اعتن����ت 
بتقدمي مواضيع لم يس����بق تناولها مثل 
الدميوقراطية في املس����رح والس����لطة 
واملس����رح واالستبداد واملس����رح وكلها 
متت مناقشتها ومعاجلتها من قبل ذوي 

االختصاص.
وأضاف ان هن����اك إقباال وحرصا من 
املتخصصني على حضور هذه املؤمترات 
فقد بلغ عدد املشاركني في مهرجان القرين 
40 شخصية من مختلف الدول العربية 
قدروا اجلهود الت����ي يبذلها املجلس في 
تنظيم املهرج����ان. وعن املتاحف أوضح 
الرفاع����ي ان املتاحف ل����م تكن موجودة 
قبل ثماني س����نوات واالن اصبح لدينا 
خمسة متاحف هي متحف الشهداء ومتحف 
التراث الشعبي واملتحف البحري ومتحف 
الفن احلدي����ث واملتحف الوطني اضافة 
الى املدرسة الش����رقية للبنات ولألوالد 
واملستشفى األميركاني وبيت بن غيث، 
مضيفا ان العمل جار على ترميم ديوان 
وبيت خزع����ل وغير ذلك م����ن األعمال 
االعتيادية كصيانة وترميم بوابات سور 
الكويت واستراحة احمد اجلابر وكشك 

مبارك.
وحول أزمة املسارح اشار الى مسرح 

الساملية الذي ألح املجلس الوطني على 
الدولة إلنش����ائه وإعداده الستقبال اكبر 
عدد من اجلمهور وكان من ابرز نشاطات 

املجلس في هذا املجال.
وأضاف ان املجلس يعمل على إمتام 
مشروع دار االوبرا الكويتية بعد ان بدأت 
املرحلة األولى من إنشائها واتخاذ ساحة 
العلم مقرا لها وكذلك أربعة مراكز ثقافية 
في اربع محافظات على ان يضم كل مركز 
مس����رحا وقاعة محاضرات كما ان هناك 
تعاونا مع مؤسس����ة الرعاية الس����كنية 
لتوفي����ر مجمعات ثقافية ف����ي املناطق 

احلديثة والبعيدة.
وعن خطة التنمية كش����ف عن العمل 
على انش����اء 4 فرق مس����رحية وطنية 
تتحمل الدولة ميزانياتها تختص باألطفال 
والطليعي والغنائي والشعبي الكوميدي، 
متوقعا االنتهاء منها خالل نحو سنتني 
كحد أقصى وان حتت����ل دورا رياديا في 

احلركة املسرحية في الكويت.

األمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب أكد أن قرار العزل ال يقصد به كتّاب معينون

م�ن يدع�ي أن 70% من كتب المع�رض هي كتب طب�خ وخرافات ندعوه لالط�الع على ش�حنات الكتب التي تص�ل إلى المجلس

مواجه�ة المحظورات كالعنصري�ة والطائفية دون أس�اس ثقافي متين للقارئ ق�د تؤدي إلى حدوث م�ا ال تحمد عقباه

عبدالرسول سلمان
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