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)قاسم باشا(الرئيس جاسم اخلرافي وعبدالرسول سلمان يتوسطان الوفود املشاركة في البينالي

جولة داخل املعرضجانب من اجلولة

اخلرافي وعبدالرسول سلمان مع عدد من السفراء

الرئيس اخلرافي وسلمان وبلعيش يفتتحون املعرض تكرمي أحد الفائزين

اخلرافي وعبدالرسول سلمان يتوسطان الفائزين وجلنة التحكيم

اخلرافي متحدثا للصحافيني

الخرافي: تجّمع العرب ووجودهم كمجموعة واحدة يعطيهم القوة لمواجهة العالم

رندى مرعي
أعرب رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي عن أمله 
في ان يرى التقارب العربيـ  العربي في الكثير من 
املواضيع وليس فقط في مجال الفنون التشكيلية، 
وذلك ألن جتمع العرب ووجودهم كمجموعة واحدة 
ال شــــك يعطيهم القوة التــــي يحتاجونها ملواجهة 
العالم الذي أصبح اآلن قرية صغيرة وفيما يتعلق 
مبجال الفن التشكيلي فإن أمنية كل عربي هي ان 

يكون هناك بيت تشكيلي موحد.
كالم اخلرافي جاء خالل رعايته افتتاح بينالي 
اخلرافي الدولي الرابــــع للفن العربي املعاصر في 
اجلمعية الكويتية للفنون التشكيلية بحضور عدد 
من الســــفراء وأعضاء جلنة التحكيم واملشاركني، 
حيث أعرب عن ســــعادته الزدياد عدد املشــــاركني 
الكويتيني وغير الكويتيني دورة عن دورة إذ ان مثل 
هذا اللقاء الذي يجمع هذه املجموعة اخليرة سيتيح 
املجال للتعارف والتنسيق فيما بينهم وتبادل الفكر 
والرأي واخلبرة ويفسح املجال للمنافسة الشريفة 
بينهم ويســــهم في صقل الفن التشكيلي املعاصر 
وتوظيفه في خدمة اإلنسان العربي وفرصة ملزيد 

من اإلجناز العربي.
مــــن جانبه، أعرب رئيــــس اجلمعية الكويتية 
للفنون التشــــكيلية عبدالرسول سلمان عن فخر 
اجلمعية باستقبال نخبة من مبدعي الفن التشكيلي 
الذين متثل جتاربهم البصرية تنوعا ثريا ومتفردا 
ونادرا للمشاركة في بينالي اخلرافي الدولي الرابع 

والذين بلغ عددهم 90 مشــــاركا من الدول العربية 
الى جانب الفنانني الكويتيني.

وتابع: ان رعاية اجلمعية إلقامة هذا النشــــاط 
الفنــــي فكرة رائدة قدمتها اجلمعية منذ عام 2004 
تبناها رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي وتعتبر 
تواصال ألول بينالي عربي تأسس في الكويت عام 
1969 والقى دافعا مشــــتركا وتفاعــــال والذي جاء 
استجابة للتحوالت التي تفرضها املرحلة تعاطيا 
مع منظومات املتغيرات التي تتصل بحيوية الفنون 
احلديثة، ويأتي هذا البينالي إجنازا جديدا وخطوة 

واسعة لإلبداع العربي.
وأضاف سلمان ان التوجهات الكرمية للرئيس 
جاسم اخلرافي تؤكد دائما على تقدمي جميع أشكال 
الدعم للحركة التشــــكيلية في الكويت وتشجيع 
املبدعني العرب على املزيد من العطاء من اجل إمناء 
الفن التشكيلي والتأكيد على النهضة الثقافية التي 

تشهدها البالد في ظل قيادتها احلكيمة.
وخالل احلفل مت تسليم »جائزة محمد عبداحملسن 
اخلرافي« التي كانت بالتساوي بني كل من الفنانني: 
زمان جاســــمـ  السعودية، خالد الشطيـ  الكويت، 
عبداهلل العتيبي ـ الكويت، د.خالد سرور ـ مصر، 
أحمد ابوزينةـ  سورية، كما مت تكرمي عدد من الفنانني 
التشــــكيليني العرب لدورهم الريادي في بث روح 
التنافس في اللوحة العربية وهم: يوســــف احمد 
ـ قطر، حســــني جمعان ـ السودان، مختار دكسن ـ 

الكويت، محمد بن يعقوب ـ املغرب.

خالل افتتاحه بينالي الخرافي الدولي الرابع في جمعية الفنون التشكيلية


