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الدعيج وسليمان بحثا مسودة مشروع 
اتفاقية تعاون بين »كونا« و»ننا«

بي����روت � كونا: اجتمع رئي����س مجلس االدارة 
مدي����ر عام وكالة االنباء الكويتية )كونا( الش����يخ 
مب����ارك الدعيج امس مع مدي����رة الوكالة الوطنية 
اللبنانية لالعالم )ننا( لور س����ليمان واستعرض 
معه����ا افاق التعاون االعالم����ي بني الوكالتني خالل 

املرحلة املقبلة.
وطرح الشيخ مبارك الدعيج على سليمان مسودة 
مشروع اتفاقية تعاون بني »كونا« و»ننا« في مجال 
تبادل اخلبرات في قطاعي التحرير والتصوير سيتم 

التوقيع عليها في الكويت.
وفي هذا الصدد وجه الشيخ مبارك الدعيج دعوة 
الى س����ليمان لزيارة الكويت للتوقيع على اتفاقية 
التعاون. وشكل االجتماع مناسبة للبحث في الشؤون 
االعالمية بني البلدين. وقدم الشيخ مبارك لسليمان 
درعا تذكارية في اطار تعزي����ز العالقات املتبادلة 

بني الوكالتني. 

وحضر االجتماع رئيس قسم العالقات الدولية 
في »كونا« عصام الرويح ومدير مكتب »كونا« في 

بيروت علي الناصر.
وشارك الش����يخ مبارك الدعيج امس االول في 
افتتاح معهد التدريب االعالمي التابع الحتاد وكاالت 
االنباء العربية)فانا( حيث اكد دعم الكويت لالعالم 
العربي ولالحتاد. ونقل الشيخ مبارك لوزير االعالم 
اللبنان����ي د.طارق متري على هامش افتتاح املعهد 
املذكور حتيات وزير النفط ووزير االعالم الشيخ احمد 
العبداهلل. وكان متري ورئيس احتاد »فانا« رئيس 
وكالة االنباء االردنية )بترا( رمضان الرواشدة قد 
اشادا امس االول في تصريحني ل�»كونا> بالدعم الذي 

تلقاه االحتاد من وكالة االنباء الكويتية )كونا(.
وقدم الشيخ مبارك أجهزة حديثة باسم »كونا« 
ملعهد التدريب االعالمي خلدمة الدورات التدريبية 

التي يقيمها املعهد ملتدربي وكاالت االنباء.

الشيخ مبارك الدعيج يقدم هدية تذكارية إلى لور سليمان

»الفنون التشكيلية«.. أنشطة مميزة 
خالل الموسم الفني 2010/2009

تواصل اجلمعية الكويتية للفنون التش����كيلية منذ تأسيسها عام 
1967 تقدمي انشطتها الفنية داخل الكويت وفي اخلارج على الصعيد 
العربي واالسالمي والعاملي، وكان آخر االنشطة اخلارجية للجمعية 
معرضها للفن الكويتي املعاصر في متحف ارميتاج في كرملن قازان 
في قاعة اخلزينة مبنطقة تتارستان في روسيا االحتادية برعاية زيال 
والييفا رئيسة الوزراء ووزيرة االعالم بروسيا االحتادية وبحضور 
الوفد الكويتي برئاسة عبدالرسول سلمان رئيس اجلمعية وعضوية 
كل من: س����ليمان حيدر، مي النوري، هاشم الش����ماع، احمد جوهر، 
اسعد بوناش����ي، فريدة البقصمي، احمد دش����تي، عبداهلل العتيبي، 

خالد الشطي.
كما انتقل هذا املعرض بعد ذلك الى جمهورية باشكردستان واقيم 
برعاية اجولدينا اولفا نائبة وزيرة الثقافة والسياسة التوعية األولى 
جلمهورية باشكردس����تان بقاعة جاليري اوفا الفني مبدينة اوفا، هذا 
وقد منح الفنان عبدالرسول سلمان العضوية الفخرية الحتاد روسيا 
االحتادية جله����وده الكبيرة في دعم التقارب الفن����ي بني الكويتيني 

والفنانني في الدولتني الشقيقتني.
وتفتت����ح اجلمعية كعادتها في كل موس����م بانش����طة مكثفة على 
مس����توى اقامة املعارض الش����خصية واجلماعية باالضافة الى اقامة 

الندوات وعرض االفالم الثقافية.
واهم هذه االنشطة مهرجان الكويت لالبداع التشكيلي حيث يتم 
فيه توزيع ارفع جائزة تش����كيلية للمبدعني الكويتيني باسم صاحب 
الس����مو االمير في دورتها الرابعة التي اعد لها الطاقة الفنية املتدفقة 
وزير ش����ؤون الديوان االميري والرئيس الفخري للجمعية الكويتية 
للفنون التشكيلية الشيخ ناصر صباح االحمد مساهما في وضع حجر 
االس����اس لهذا املهرجان والذي يتزامن مع احتفاالتنا مبناسبة العيد 
الوطني وعيد التحرير ويحمل الكثير من املعاني الوطنية اميانا منه 
بقيمته واستشرافا ملستقبل التشكيل لكي تضيف هذه الدورة اختيارا 
نوعيا في االساليب واالجتاهات املعاصرة بالكويت اهتماما ملحوظا 
بفن الرسم والنحت الكويتي محافظة ومجددة لهذه الفنون واالشتراك 

مفتوح جلميع التشكيليني الكويتيني.
وتفتتح اجلمعية موسمها الفني في اول نوفمبر 2009 باقامة معرض 
شخصي للفنان مختار دكسن واقامة معرض العمال الفنان املرحوم 
عيسى محمد مع اصدار كتاب العماله وذلك مبناسبة مرور عام على 
وفاته كما تقيم اجلمعية معارض لعدد كبير من الفنانني منهم ابراهيم 
البلوشي، عبداهلل الزيد، شروق امني، اميرة اشكناني، عبدالرضا باقر 
ومعرض استعادي عن حياة واعمال الفنان املرحوم عبداهلل القصار، 

وكذلك معارض وورش اخرى للمبدعني خالل املوسم 2010.

الشيخ مبارك الدعيج مشاركا في افتتاح معهد التدريب اإلعالمي


