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أعلن املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب 
الكويتي أول أم��س الفائزين ب��ال��دورة ال11 
ملعرض الشباب التشكيلي املقام ضمن مهرجان 

القرين الثقافي ال 26.
وقال األمني العام املساعد لقطاع الفنون في 
املجلس الدكتور ب��در الدويش ل� )كونا( على 
هامش افتتاح املعرض املقام في قاعة معجب 
الدوسري مبركز عبدالعزيز حسني الثقافي إن 
10 شباب حازوا لقب الدورة احلالية للمعرض 

من أصل 58 شاركوا ب 82 عمال فنيا.
وأشاد الدويش باألعمال الفائزة التي تستحق 
هذا التكرمي مبينا أنها اختيرت من جلنة محايدة 
في حني يعتبر املعرض من أهم املعارض الفنية 
املعنية بفئة الشباب، إذ يوفر فرصة حقيقية 
للتعريف بهم وتشجيع مواهبهم وفتح قنوات 

لتسويق أعمالهم الفنية.
وذك���ر أن امل��ع��رض ال���ذي يشترط مشاركة 
الشباب أقل من 30 عاما يوفر منصة إعالمية 
كبيرة إلب��راز مواهبهم ويساهم في بث روح 
التنافس بينهم عبر اختيار أفضل 10 أعمال 

وتقدمي جوائز مادية ومعنوية.

من جانبها قالت مديرة إدارة الفنون التشكيلية 
باملجلس ض��ي��اء البحر ل)ك��ون��ا( إن اإلدارة 
اختارت جلنة حتكيم تضم ثالثة أعضاء ليكون 
اختيار األعمال الفائزة عن جدارة واستحقاق.
وأض��اف��ت البحر أن مشاركة الشباب ف��ي هذا 
املعرض تتميز عن مثيالتها في السنوات السابقة 

آملة ازدياد املشاركات في الدورات القادمة.
وأك��دت حرص املجلس الوطني للثقافة على 
دعم فئة الشباب من خالل املعارض وتشجيعهم 
على امل��ش��ارك��ة وإب���راز مواهبهم ال��ت��ي تتسم 

باجلرأة واملغامرة واخليال.
وتولى الدويش تكرمي الفائزين باجلوائز 
وه���م ع��ل��ي دار وش���وق ب��ه��زاد وس����ارة شير 
وعبدالرحمن احلملي وفاطمة الفضلي وزينب 
محمد وإسراء محمد وعائشة الراشد وعلي أمير 

ونورة املشعان.
ويأتي املعرض في إط��ار اجلهود الثقافية 
التشكيلية الكبيرة التي يبذلها املجلس الوطني 
للثقافة لدعم الفنانني الشباب وتأكيد حضورهم 
ودورهم الواعد واملتحقق على الساحة التشكيلية 

الكويتية وفتح الطريق أمامهم لتنمية مواهبهم.

قالت الهيئة العامة ملكافحة الفساد الكويتية 
)ن��زاه��ة( أم��س اخلميس: إن ت��راج��ع درج��ة 
الكويت في مؤشر مدركات الفساد الصادر عن 
منظمة الشفافية الدولية يعود إلى عدة أسباب 
أب��رزه��ا تأخر ص��دور جملة من التشريعات 

القانونية.
ج���اء ذل���ك ف��ي ب��ي��ان صحفي ل���)ن��زاه��ة( 
مبناسبة ص��دور مؤشر مدركات الفساد عن 
املنظمة، الذي يصدر سنوياً منذ عام 1995 من 

قبل املنظمة ومركزها برلني. 
وعزت )نزاهة( تراجع درجة الكويت إلى 
ع��دة أسباب أب��رزه��ا تأخر ص��دور جملة من 
التشريعات القانونية التي تصب في صالح 
حتسني موقف الكويت ف��ي مؤشر مدركات 
الفساد م��ن بينها ق��ان��ون ت��ع��ارض املصالح 
وقانون حق االط��الع وتنظيم احلصول على 
املعلومات وقانون تنظيم تعيني القياديني 

وقانون تنظيم متويل احلمالت االنتخابية. 
وأضافت أن من تلك األسباب »تواتر أخبار 
العديد م��ن قضايا الفساد وت��داول��ه��ا، التي 
أثرت في مستوى الثقة بني املجتمع والدولة 
مما يشيع االنطباع إل��ى ع��دم إنفاذ القانون 
في تطبيق األحكام على الفاسدين واسترداد 

األم�����وال« وذل���ك ح��س��ب ت��وص��ي��ات منظمة 
الشفافية الدولية. 

ودع���ت إل���ى س��رع��ة االن��ت��ه��اء م��ن بعض 
التشريعات ومنها قانون اجل��زاء بغية جعل 
الرشوة للموظفني العموميني جرما جنائيا 
ب��اإلض��اف��ة إل��ى جت��رمي ال��رش��وة ف��ي القطاع 
اخل���اص وم��د ن��ط��اق امل��س��ؤول��ي��ة اجلنائية 
لتشمل األشخاص االعتباريني وذلك مواكبة 
لالتفاقيات وامل��ع��اه��دات ال��دول��ي��ة املتعلقة 

بتطوير التدابير الالزمة للوقاية من الفساد.  
 وتطرقت إل��ى ما حققته الكويت في عام 
2019 من حتسن في عدة مؤشرات تؤثر في 
مؤشر مدركات الفساد يسترشد بها اخلبراء 
ف��ي تقييمهم منها م��ؤش��ر سهولة ممارسة 
األعمال الصادر عن البنك الدولي إضافة إلى 
حتسن مركزها في مؤشر التنافسية العاملي 
الصادر عن منتدى االقتصاد الدولي.   ودعت 
ال��ى استمرار اجلهود اجل��ادة في ه��ذا املجال 
لضمان حتسن مستدام ملا حققته دولة الكويت 
عبر التعاون املستمر مع جميع اجلهات املعنية 
في تنفيذ استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة 

ومكافحة الفساد.  
 وأضافت )نزاهة( أنها باشرت في تنفيذ 

تلك االستراتيجية مع شركائها في القطاع 
العام واخل��اص واملجتمع املدني مبينة انها 
تعمل على املساهمة بشكل كبير في حتسني 
موقع الكويت على كل امل��ؤش��رات الدولية.   

وأوضحت ان مؤشر منظمة الشفافية يحدد 
مستوى تفشي الفساد في القطاع العام بشقيه 
السياسي واإلداري معتمدا على مدركات أو 
انطباعات انتشار الفساد من خ��الل مقياس 

م��رك��ب الس��ت��ط��الع��ات رأي رج���ال األع��م��ال 
والتنفيذيني االشرافيني في القطاع اخلاص 

وتقييم اخلبراء األجانب واحملليني.   
وأضافت ان املؤشر يعتمد على 13 مصدرا 
للمعلومات ت��ص��در م��ن م��ؤس��س��ات عاملية 
متخصصة ومستقلة ويرصد كل منهم نتيجة 
كل دولة في جوانب محددة من الفساد والتي 
تنحصر في 11 وجه من أوجه الفساد.   وبينت 
ان قياس دليل مدركات الفساد للكويت اعتمد 
على ست مصادر ودرجتها عبارة عن متوسط 
حسابي لدرجتها ف��ي تلك امل��ص��ادر الست.   
وأش��ارت ال��ى تقرير مؤشر مدركات الفساد 
للعام 2019 ملنظمة الشفافية الدولية والذي 
انخفضت فيه ال��ك��وي��ت درج���ة واح���دة عن 
درجتها في عام 2018 لتحتل املرتبة 85 من 
اصل 180 دولة لتتأخر سبع مراتب عن عام 

 .2018
 وبينت هنا أن درجة 100 تعكس خلو من 
الفساد موضحة ان ترتيب الدولة بني باقي 
دول العالم يكون على أساس تسلسلي وليس 

بالضرورة مبقدار تقدم أو تأخر درجتها.  
 وذكرت أنه يتبني من قراءة نتائج الكويت 
وفقا لنتائج املصادر الست إلى تراجعها ثمان 

درج��ات في مصدر استطالع رأي التنفيذيني 
ال��ص��ادر ع��ن منتدى االق��ت��ص��اد ال��دول��ي كما 
تراجعت درج��ة مصدر التنوع الدميقراطي 
خمس درجات وهو املصدر الذي يقيس أبعاد 
متعددة ومركبة للفساد احلكومي والتشريعي 

والقضائي.  
 ولفتت إلى أنه لم يطرأ أي تغيير على درجة 
الكويت في كل من مصدر دليل املخاطر الدولية 
وتصنيفات مخاطر ال��دول وخدمة مخاطر 

الدول.
كما بينت أن نتيجة الكويت حققت ارتفاعا 
ملحوظا في مصدر دليل )بيرتلمسان( للتحول 
ال���ذي يقيس محاكمة أو معاقبة أصحاب 
املناصب العامة من الفاسدين واملتجاوزين 
على القانون بصرامة وفقا للقوانني وكذلك 
مدى جناح احلكومة في احتواء الفساد ووجود 

أدوات فاعلة تضمن االستقامة.
وبينت )نزاهة( أن منظمة الشفافية ال تقدم 
حتليال خاصا لنتيجة الكويت ول��ذل��ك فإن 
تراجع درج��ة الكويت يعود إلى عدة أسباب 
أب��رزه��ا تأخر ص��دور جملة من التشريعات 
القانونية التي تصب في صالح حتسني موقف 

الكويت في مؤشر مدركات الفساد.

دعت إلى سرعة االنتهاء من إقرارها

»نزاهة«: تراجع الكويت في مؤشر مدركات الفساد ألسباب عدة أبرزها تأخر التشريعات القانونية

الفائزين  يعلن  للثقافة   الوطني  املجلس 
مبعرض الشباب التشكيلي

تنوعت بني بناء مساجد ومساعدة مرضى وتوزيع وسائل الكسب احلالل

2019 »زكاة كيفان«: إجنازات رائدة داخل الكويت وخارجها خالل 
 قال رئيس زكاة كيفان التابعة جلمعية 
النجاة اخليرية الشيخ عود اخلميس : إنه 
بدعم وت��ع��اون أه��ل اخليرحققت اللجنة 
إجنازات مميزة خالل العام املاضي 2019 

داخل وخارج الكويت.
وأوضح اخلميس أن هذه اإلجنازات منها 
ما هو داخل الكويت مثل توزيع مساعدات 
شهرية ومقطوعة لألسر احملتاجة، وكفالة 
األيتام وإقامة األنشطة الترفيهية،وتوزيع 
احل��ق��ي��ب��ة امل��درس��ي��ة  ل��ل��ط��الب، وحل��وم 

األضاحي. وغيرها من األنشطة األخرى.
وفيما يتعلق بجهود اللجنة خ��ارج 
ال��ك��وي��ت ق��ال اخل��م��ي��س: قمنا ببناء 24 
مسجداً في الهند وباكستان وبنجالديش 
وت��ش��اد، وترميم 40 مسجدا ف��ي العديد 
م��ن ال��دول،ون��ط��م��ح م��ن خ��الل ب��ن��اء هذه 
املساجد أن تكون م��ن��ارات دع��وي��ة حيث 
نرفق باملسجد مكتبة إسالمية ، ونقيم به 
حلقات حتفيظ القرآن الكرمي، ومحاضرات 
ولقاءات توعوية وتربوية ، ووالئم إفطار 

الصائم.
وب��ني اخلميس أن زك���اة كيفان قامت 
بحفر ع��دد 255 ب��ئ��راً ف��ي ك��ل م��ن تشاد 
والنيجر والهند وبنجالديش وسيالن 
وفرت من خاللها املياه الصاحلة للشرب 
آلالف املستفيدين، كما قامت ببناء 7 منازل 
للفقراء واأليتام في كل من اململكة األردنية 
الهاشمية وبنجالديش ، وتوفر هذه املنازل 
األمن واألم��ان للعوائل، واحلياة الكرمية 

اآلدمية.
 مضيفا: قمنا باملساهمة في عالج مرضى 
السرطان ف��ي ك��ل م��ن  بنجالديش ودول 
اللجوء السوري واستفاد من العالج أكثر 
من 1500 مريض،كما نحرص على زيارة 

املرضى وتقدمي تبرعات أهل الكويت لهم.
  وت��اب��ع: ق��ام��ت زك���اة كيفان بتوزيع 
وسائل الكسب احلالل كالركشة واحملالت 
الوقفية ومكائن اخلياطة والبقرة احللوب 
وأكشاك اخلير ومزارع الدواجن، وغيرها 
من الوسائل األخرى التي نهدف من خاللها 
نقل األسر من العوز واحلاجة إلى العمل 

والعطاء واالنتاج.
وت��ق��دم اخلميس بشكر أه��ل الكويت 
داعمي زكاة كيفان، كما دعا من يرغب في 
التبرع للتواصل هاتفياً أو زي���ارة املقر 

مبنطقة كيفان بجوار السوق املركزي . 
وأك��د أن اللجنة ستضاعف جهودها 
اإلنسانية داخل الكويت وخارجها من أجل 
تخفيف معاناة املستفيدين وتوفير حياة 

كرمية لهم.

قالت مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطني 
الثقافية الكويتية إنها أجنزت معجمها الشعري 
الثالث معجم )البابطني لشعراء العربية في 

عصر الدول واالمارات(.   
وأوضح رئيس املؤسسة عبدالعزيز البابطني 
في تصريح صحفي أن  املعجم يضم 25 مجلدا 
تشمل نحو عشرة االف شاعر من الفترة املمتدة 

بني عامي 1258 و1800 للميالد.  
 وأوضح البابطني ان هذا املعجم يغطي فترة 
زمنية على درج��ة م��ن االهمية التاريخية اذ 
شهدت تلك الفترة حتوالت كبيرة على مختلف 
االصعدة الساسية واالجتماعية والثقافية األمر 
ال��ذي انعكس على طبيعة الشعر والتطورات 

الشعرية.  
 وأشار إلى أن هذا املعجم هو امتداد للمعجمني 
السابقني اللذين اصدرتهما املؤسسة اذ غطى 
املعجم األول الفترة احلديثة فجاء بعنوان 
)معجم البابطني للشعراء العرب املعاصرين( 
واملعجم الثاني غطى قرنني كاملني بعنوان 
)معجم البابطني لشعراء العربية في القرنني 

التاسع عشر والعشرين(.

وأف��اد أن هذه املعاجم تهدف ألن تكون عونا 
للباحثني وال��دارس��ني واملهتمني بالشعر وفي 
الوقت ذاته هي صفحات توثيقية تخلد الشعراء 

وحتفظ نتاجهم عبر األزمان.

»ال���ب���اب���ط���ني« أجن������زت م��ع��ج��م »ال���ب���اب���ط���ني 
لشعراء عصر الدول واإلمارات«

غالف املعجم

الهيئة العامة ملكافحة الفساد الكويتية

اخلميس يتفقد مشاريع اللجنة في سيالن

توزيع مساعدات أهل الكويت للمرضى
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البغيلي: نعمل على صقل مهارات الطلبة والطالبات 

املعهد املوسيقي أقام حفاًل على أنغام عازف البيانو األوكراني إيفان خمارا
أق���ام امل��ع��ه��د ال��ع��ال��ي للفنون 
املوسيقية حفال موسيقيا على 
أنغام مقطوعات معاصرة لعازف 
البيانو األوك��ران��ي��إي��ف��ان خمارا، 
وذل��ك على خشبة مسرح الفنان 
الكبير الراحل أحمد باقر، ضمن 
فعاليات املوسم الثقافي للمعهد 

املوسيقي.
وحضر احلفل حشد جماهيري 
يتقدمه عدد من السفراء لدى دولة 
الكويت بينهم السفير األوكراني 
د.أل��ك��س��ن��در ب��االن��وت��س��ا، وسفير 
ك��وري��ا اجل��ن��وب��ي��ة ه��ون��غ يونغ 
جي، وسفيرة جمهورية قرغيزيا 
ادام��ق��ول��وف��ا، وأع���ض���اء السلك 
الدبلوماسي وشخصيات أكادميية 
مثل د. خليفة الهاجري، ود. خلود 
الرشيدي، ود. فيصل العربيد، ود. 
إبراهيم العازمي، وأعضاء هيئة 

التدرس ورؤساء األقسام العلمية.
وق����ال ع��م��ي��د امل��ع��ه��د ال��ع��ال��ي 
ل��ل��ف��ن��ون امل��وس��ي��ق��ي��ة د. رش��ي��د 
ال��ب��غ��ي��ل��ي أن احل��ف��ل املوسيقي 
للعازف األوك��ران��ي��إي��ف��ان خمارا 
ضمن فعاليات أسبوع أوكرانيا في 

الكويت، الفتا إلى أن احلفل سبقه 
إقامة معرض للفنانني التشكيليني 
األوكرانيني، ومعرض ص��ور عن 
أوك��ران��ي��ا.  وأض���اف أن السفير 
األوكراني ألقى كلمة بهذه املناسبة 
ثمن خاللها تقوية روابط العالقات 
بني البلدين الصديقني أوكرانيا 
وبلد اإلنسانية دولة الكويت، ومد 
جسور التعاون احلضاري وقيم 
احملبة والسالم، وأن املوسيقى هي 

لغة الشعوب.
وذك����ر ال��ب��غ��ي��ل��ي أن ال��ع��ازف 
األوكراني إيفان خمارا قدم خالل 
احل��ف��ل م��ق��ط��وع��ات م��ت��ن��وع��ة من 
األنغام املوسيقية املعاصرة في 
آل��ة البيانو، وال���ذي تفاعل معه 
احلضور حتى النهاية، وهو يعتبر 
من عازفي البيانو البارزين في 
أوكرانيا، الفتا إلى حرص املعهد 
املوسيقي على احتضان مثل تلك 
النوعية من الفعاليات املوسيقة 
العاملية، وهو جاء إميانا بأهمية 
التعاون م��ع العازفني العامليني 
ب��غ��ي��ة ص��ق��ل م���ه���ارات الطلبة 

مقطوعة موسيقية للعازف األوكرانيوالطالبات، وإكسابهم اخلبرة.     البغيلي والعازف األوكراني خالل جولة في معرض املعهد املوسيقي


