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الصالح: مؤتمر رأس المال الفكري ينطلق 18 الجاري 

وزير الثقافة اإلماراتي يزور معرض »ملتقى الفنون اإلسالمية«
كان الفنان االيراني قبل اكثر من ألفي عام 
يرس���م كل ما يتخيله ف���ي ذاكرته، فكان 
عندما يرسم حبال كان يتخيل األبعاد في 
كل ما يراه ويرسمه بدقة متناهية، واشار 
اغاميري الى ان الفنان االيراني كان يعتمد 
في رس���وماته على الروح وليس اجلسد 
باعتبار ان الروح نفخة إلهية فلو خرجت 

من اجلسد فإن اجلسد يصبح بال قيمة.
وبني اغاميري ان الرسام االيراني يحاول 
في رسوماته االهتمام بالتذهيب والزخرفة، 
فهو يرس���م روح الزهرة وجمالها وهناك 
رسام ايراني اس���مه يوسف النقاش كان 
كفيفا إال انه كان يرس���م الورود والزهور 
أفضل من الفنان املبص���ر، ذلك ألنه كان 
يرسم بقلبه وهذا األسلوب يالمس شغاف 

القلب ألنه نابع من القلب.
وأكد اغاميري ان هذا االس���لوب ليس 
جديدا على االيراني���ني فهو كان موجودا 
ألكثر من ألفي عام، حيث كان الفنان اإليراني 
ينحت اإلنسان على احلجر وهو موجود 
حتى وقتنا هذا في جنوب ش���يراز وفي 
مناطق مختلفة من اجلمهورية اإليرانية.

من جان���ب آخر، واصل ملتقى الفنون 
اإلسالمية الرابع الذي تقيمه وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية أنشطته بورشة عمل 
للفنان اإليراني د.علي رضا اغاميري وكانت 
الورشة بعنوان: التذهيب ورسم امليناتور، 
وبني اغاميري في ورشة العمل ان هذا الفن 
ملهم من الفلسفة االيرانية القدمية، حيث 

خارج الكويت، وتس���تمر أنشطة امللتقى 
حتى 15 اجلاري وتشمل أنشطة متنوعة في 
مجال اخلزف والسيراميك واخلط العربي 
والزخرفة اإلسالمية وفن الرسم على املاء 
)فن اإلبرو( وأنشطة فنية مخصصة لألطفال 
ويس���تقبل املعرض زواره ف���ي الفترتني 

الصباحية واملسائية في املسجد الكبير.

أسامة أبوالسعود
ق���ام وزير الثقافة والش���باب وتنمية 
املجتمع بدول���ة اإلمارات العربية املتحدة 
الشقيقة عبدالرحمن العويس بزيارة الى 
ملتقى الكويت الدولي للفنون اإلسالمية 

املقام في املسجد الكبير.
وتأتي هذه الزيارة تأكيدا للمكانة التي 
يحظى بها هذا احلدث الذي ينظمه مركز 
الكويت للفنون اإلسالمية في املسجد الكبير 

سواء على املستوى احمللي او اإلقليمي.
وق���د حضر الوزي���ر العويس والوفد 
املرافق له ورشة العمل التي قدمها اخلطاط 
جليل رسولي من إيران ثم قام بجولة في 
املعرض اس���تمع فيها الى تقدمي الفنانني 
ش���رحا ألعمالهم كما التقى املشاركني في 
هذا امللتقى من الفنانني الكويتيني في مجال 
الفنون اإلس���المية وأثنى على ما بذلوه 
من جه���د وما حققوه من جن���اح في هذا 

املجال.
يذكر ان الدورة الرابعة من ملتقى الكويت 
الدولي للفنون اإلس���المية قد شهد إقباال 
واس���عا من اجلمهور الكرمي وزيارات من 

»إشراقات للحياة«.. باكورة أعمال 
عبدالكريم الحربي األدبية

قام الكاتب الكويتي عبدالكرمي عبداهلل احلربي بتدشني باكورة 
إنتاجه لكتابه بعنوان »إش���راقات.. للحي���اة« خواطر وتأمالت 
إنس���انية وتعريفا بالكاتب هو من مواليد الكويت وحاصل على 
ش���هادة البكالوريوس في اللغة العربية وآدابها ويشغل وظيفة 
رئيس قسم اإلعالم في وزارة األوقاف وهو كاتب صحافي نشرت 

له عدة مقاالت وحوارات في الصحف واملجاالت.
وذكر املؤلف عبدالكرمي احلربي أنه استوحى فكرة كتابه من 
حبه للناس وطريقة تعامله معهم بش���فافية صادقة، فبدأ بزرع 
بذرة كتابه ال���ذي انتهى من تأليفه وطباعته بعد جهد دام ثالث 
س���نوات »فوجدت نفس���ي أكتب ما يجول في خاطري من خالل 
قراءت���ي لكثير من الكتب واملؤلفات املتعددة ملختلف الكتاب من 
بلدان وثقافات وحضارات مختلفة فاقتبست من حدائق معرفتها 
ما يتوافق مع ما أرى من رؤية واضحة وش���فافة ملعاني احلياة 
اجلميل���ة التي تدعو لبث روح التواص���ل واحملبة الصادقة بني 
الناس وصفاء الروح للصداقة اخلالصة من الشوائب التي تشوب 

بعض املجتمعات«.
ويتحدث احلربي في كتابه عن خواطر جتمع احملبة واألخوة 
وصفاء الذهن والبحث الصادق عن منظور احلياة في الس���عادة 
فهي عنصر مندمج لهوية اإلنسان املعاصر الباحث عن الشفافية 
في التعامل فيقول: قرأت لكثير من الفالسفة وعلماء النفس الذين 
رس���موا حدود السعادة داخل شبكة عواطف اجتماعية كاالخوة 
واحلب والتعاطف مع اآلخرين. فاإلنسان حينما يسير على منهج 
فلسفي خاص به سيشعر بالتغيير في حياته، كما قال الفيلسوف 
والكبير البرويير: ابتس���م ليكن وجهك بساما وكالمك لينا تكن 
أحب الناس فما أحوجنا إلى البس���مة وطالقة الوجه حتى تصل 

لقلوب اآلخرين.
وبوجود عدد كبير من الكتاب والباحثني اإلعالميني والفنانني 
التشكيليني ذكر د.عادل الدمخي رئيس جمعية مقومات حقوق 
اإلنسان ان املؤلف اهتم بجانب أساسي من االنسان وهو اجلانب 
الروحي الذي يبعث فيه حب احلياة والتفاؤل، وبرأيي الشخصي 
ان هذا اعتبره فنا من خالل صياغته بأفكار جميلة واس���تنباطه 
بعض الكلمات من الفالس���فة الذين اشتهروا بروعة التعبير عن 
فن التعامل مع احلي���اة. وما أعجبني في الكتاب بدايته بصبغة 
اسالمية بحديث الرسول الكرمي ژ: »أال إن في اجلسد مضغة إذا 
صلحت صلح اجلس���د كله وإذا فسدت فسد اجلسد كله أال وهي 

القلب« وهو دليل على متسك املؤلف بتعاليم ديننا احلنيف.

به والرغبة األكيدة في البقاء في هذه 
املنظمة، كما يناقش دور التدريب 
ف����ي خلق هذا ال����والء. اما احملور 
الراب����ع واألخير فقال الصالح انه 
يهتم بقياس العائد على االستثمار 
في رأس املال الفكري، ويستعرض 
املداخل املستخدمة للقياس وكيفية 
تطبيق كل مدخل منها، ويناقش 
مجموعة املعايير التي تبني مدى 
جاهزية املؤسسة لتطبيق عملية 
العائد على االستثمار، ومدي الرغبة 
في حتقيق الريادة، باإلضافة إلى 
عرض فوائد تطبيق قياس العائد 
على االستثمار ومعوقات التطبيق 
ومتطلبات مواجهتها، وأخيرا دور 
املديرينفي تفعيل نتائج العملية 
التدريبي����ة واالرتق����اء مبهاراتهم 
ليكونوا علي درجة عالية من الكفاءة 
واإلمل����ام بالنواحي الفنية للعمل. 
واختتم الصالح تصريحه قائال: 
إن احملافظة على رأس املال الفكري 
في أي مؤسس����ة له أهمية بالغة 
ألنه يشكل ثورة كبيرة في السعي 
نحو اإلبداع والتجديد، وهي ميزة 
تنافسية بني مختلف املؤسسات، كما 
أن احلصول عليها يضع على عاتق 
تلك املؤسسات أعباء إضافية من 
خالل التدريب واالستقطاب واإلنفاق 
مما يتطلب العمل للمحافظة عليها 

داخل املؤسسة. 

العمل املختلفة.
وعن احمل����ور الثالث: ذكر انه 
يتعلق بربط إدارة املعرفة برأس املال 
الفكري لتحقيق التميز واستثمار 
معطياته وتطبيقها مباشرة لكسب 

الريادة والتفوق.
أما العنصر الرابع فيتعلق بإدارة 
املعرفة كمدخل لبناء مؤسس����ات 
املس����تقبل وحتديد النوعية التي 
تسهم في إحداث نقلة نوعية في 
كل مجاالت العمل ومن ثم حتويل 
األنشطة إلى إسهامات ايجابية تعمل 

على تطوير الكيان املؤسسي.
ثم حتدث الصالح عن احملور 
الثاني في املؤمتر فذكر أنه يتعلق 
باإلدارة العصرية لرأس املال الفكري 

ويحتوي على عدة بنود منها مراحل 
بناء وتصميم إستراتيجية املوارد 
البشرية كأحد روافد إستراتيجية 
املؤسسة ومواجهة حتديات القرن 
احلادي والعش����رين مث����ل تأثير 
التكنولوجيا وتوسع املجتمعات 

وارتفاع مستويات املعيشة.
كذل����ك ويتعلق ه����ذا احملور 
بتخطيط املوارد البشرية فيركز 
على حتليل احتياجات املنظمة من 
معرفة ومهارة واالجتاهات املطلوبة 
منها وطرق حتسني قيمة املخزون 

البشري فيها.
كما يركز على تقييم العملية 
التدريبية كمدخل حديث في تقييم 
االس����تثمار البش����ري. ويناقش 
البند األخير مستقبل إدارة املوارد 
البشرية في ظل العوملة وضرورة 
حتقيق التكامل الداخلي واخلارجي، 
ومصادر احلصول عل����ى األفراد 
وسياسات التعيني واستقطاب قوة 
عمل ذات مهارات عالية املستوى 

وخبرات وقدرات منفردة.
واش����ار الى أن احملور الثالث: 
يناقش ثقافة املؤسسات ونشرها 
وما تتضمنه من مفاهيم وأعراف 
وقوان����ني تؤث����ر في س����لوكيات 
العاملني، باإلضافة إلى تنمية الوالء 
املؤسسي للموارد البشرية ومدى 
اقتناع األفراد بالدور الذي يقومون 

وحتوي����ل املعلوم����ات واخلبرات 
واملهارات التي ميتلكها األفراد إلى 
منظومة جماعية متثل األمة، حيث 
تكون االس����اس الذي يبنى عليه 
اإلبداع الف����ردي واجلماعي الالزم 
لصنع التقدم في ش����تى مجاالت 

احلياة.
وذكر الصال����ح أنه مت حتديد 
أربعة محاور سيناقشها املؤمتر: 

 احملور األول: رأس املال الفكري 
وعالقته بإدارة املعرفة ويتضمن 
عدة عناص����ر منها اس����تعراض 
املفاهيم األساس����ية ل����رأس املال 
الفكري وأهميت����ه باعتباره أكثر 
املوجودات قيمة في القرن احلالي 
في ظل االقتصاد املعرفي، ونظم 
قياسه التي أصبحت ابرز املؤشرات 
التي تعكس تطور الفكر اإلداري.

أم����ا العنصر الثان����ي: فيدور 
حول اس����تراتيجيات نقل املعرفة 
واحلفاظ عل����ى األصول الفكرية، 
وهي تعني األدوات واآلليات التي 
يتم من خاللها نقل املعرفة وتوثيقها 
من املوارد البشرية بحيث تصبح 
مكتوبة ومقروءة ومطبقة ومتاحة 
جلميع األف����راد، فضال عن توفير 
آليات للحف����اظ على مصادر هذه 
املعرفة من خالل الدورات التدريبية 
أو التحفيز املادي واملعنوي أو نظام 
تشجيع االبتكار واإلبداع في مجاالت 

أسامة أبو السعود
أعلن الوكيل املس����اعد لقطاع 
التخطيط والتطوي����ر في وزارة 
األوقاف والشؤون اإلسالمية إبراهيم 
الصالح انعقاد مؤمتر تطوير رأس 
املال الفكري والذي يبدأ انشطته 
في 18 اجلاري برعاية سمو رئيس 

الوزراء الشيخ ناصر احملمد.
وق����ال الصالح ف����ي تصريح 
صحافي ام����س إن االهتمام برأس 
الفكري ض����رورة حضارية  املال 
تفرضها جميع التطورات العلمية 
واملعرفي����ة والتكنولوجية التي 
يش����هدها العالم، والتي تؤثر في 
جميع جوانب احلياة االقتصادية 
والسياسية واالجتماعية والثقافية 
والتربوية، كم����ا أن التركيز علي 
هذا العنصر في مجتمعنا اإلسالمي 
إمنا هو نابع من االهمية واملكانة 
التي منحها اهلل سبحانه وتعالى 
لإلنسان في هذا الكون ومبا منحه 
من القدرات العقلية التي يستطيع 
م����ن خاللها إقامة حياة كرمية في 

ضوء النهج اإللهي. 
واكد الصالح أن املؤمتر سيناقش 
العديد من احملاور واملوضوعات 
التي تتط����رق إلي كيفي����ة إدارة 
املعرفة واإلجراءات التي تس����اعد 
في احلصول عليه����ا واختيارها 
وتنظيمها واستخدامها ونشرها، 

أكد أن »األوقاف« تسعى إلى صياغة توجهات تدعم التنمية المستقبلية 

إبراهيم الصالح

حمود الرومي

جانب من جولة وزير الثقافة اإلماراتي

احلربي يوقع إحدى نسخ كتابه

بنك الكويت الدولي يقدم رعايته ألطفال التوحد

»الكويت الدولي« يتبرع لمركز الكويت للتوحد

قدم بنك الكوي���ت الدولي تبرعا ملركز 
الكويت للتوحد وذلك لدعم انشطة املركز، 
ويأتي هذا التبرع ف���ي اطار جهود البنك 
للقيام مبسؤولياته االجتماعية واملساهمة 
في كل ما من شأنه دفع عجلة تطوير املجتمع 
الكويتي وازدهاره، وقد تس���لمت مديرة 
مركز الكويت للتوحد د.س���ميرة السعد 
ش���يك التبرع خالل الزيارة التي قام بها 

وفد البنك للمركز.
وصرحت مس���اعد املدير العام لالدارة 
املصرفية لالفراد ضياء العصفور بأن بنك 
الكويت الدولي ال يدخر جهدا للمساهمة في 
مس���اندة ودعم رسالة الدولة جتاه خدمة 
ورعاية املؤسسات االجتماعية، معربة عن 
املها ان تتحقق االهداف التي جاء من ورائها 
التبرع في دعم املركز، مش���يدة باجلهود 
املبذولة من قبل العاملني في مركز التوحد 

جتاه االطفال املصابني بهذا املرض.
واكدت العصفور على اهمية ان يكون 

لكل القطاعات في الدولة، خصوصا القطاع 
اخلاص، دور مهم وحيوي في دعم البرامج 
واالنشطة االجتماعية واالنسانية في الدولة، 
خاصة ما يتعلق بذوي االحتياجات اخلاصة 
من االطفال، متمنية استمرار التواصل بني 
بنك الكويت الدولي وادارة مركز التوحد 
من اجل التعاون ومد يد العون ومساعدة 
العاملني فيه لتحقيق االهداف والطموحات 
املستقبلية وتوفير االحتياجات اخلاصة 

بهم.
من جانبها، اشادت د.السعد مببادرة بنك 
الكويت الدولي جتاه دعم قضايا االطفال 
مما يعزز نهج الش���راكة االجتماعية التي 
يتبعه���ا البنك ومس���اهماته االجتماعية 
املتعددة، متمني���ة ان تكون هذه املبادرة 
مث���اال حيويا يحتذى من مختلف اجلهات 
العامل���ة في القطاع اخل���اص، وهذا يبني 
اهمية دور مؤسس���ات املجتمع املدني في 

رعاية وخدمة االطفال.

للمساهمة في دعم رسالة الدولة نحو خدمة المؤسسات االجتماعية

 الرومي: نسعى ليكون 2010
عام  »األسرة المستقرة« في الكويت

البادي: يجب االحتكام لسيادة القانون
صرح رئيس جمعية الدكتور الكويتية )حتت 
اإلش����هار( د.نواف محمد البادي بأن اجلمعية 
تؤيد ما جاء في خطاب صاحب السمو األمير 
الش����يخ صباح األحمد من التمس����ك بالوحدة 
الوطنية والتحذير التام من العبث بالنسيج 
الوطني، ونبذ كل أنواع الفنت وألوان العصبية 
والطائفية، وأهمية االحتكام لسيادة القانون 

وسلطته.
وتأكد ان هذا اخلطاب السامي إمنا جاء من 
منطلق املسؤولية الكبيرة التي هي ملقاة على 
عاتقه والتي عب����ر عنها بهذا التوجيه األبوي 
الكرمي، بحيث يعكس إحس����اس الوالد بهموم 
أبنائه، ووقوفه على آالمهم التي قد ش����خص 
� من خ����الل خطابه � أوجاعه����م، ووضع لها 
احلل����ول الناجعة التي يج����ب ان تتحول الى 

واقع ملموس يعود على الكويت وأهلها باألمن 
والرخاء واالستقرار.

وقد عبر سموه عن مشاعر أهل الكويت الذين 
يحرصون على وحدته وأمنه واستقراره، وانه 
مس����ؤولية اجلميع أفرادا ومؤسسات وحكاما 

ومحكومني.
وقد جاء اخلطاب السامي في وقته املناسب 
ليكون مبثابة وأد للفتنة التي يؤججها البعض 
بدعاوى التمييز العنصري او العصبية الطائفية 
املقيتة التي استخدمت في ترويجها وإشاعتها 

بعض وسائل اإلعالم.
لذا تعيد وتؤكد جمعية الدكتور الكويتية 
تأييدها الكامل ملا جاء في خطاب صاحب السمو، 
وتدعو اهلل ان يحفظ الكويت وشعبها وأميرها 

وسمو ولي العهد من كل شر ومكروه.

وأدواره����ا لتعزيز اس����تقرار 
االس����رة بتصحيح مس����ارها 
واحلفاظ عليه����ا من االخطار 
التي تهدد عناصرها، وذلك من 
خالل تقدمي مناذج أسرية ناجحة 
وابرازها للمجتمع لتكون رموزا 
تدفع نح����و املزيد من التكامل 
والتماسك االسري، ومواجهة 
االنحرافات التي يكون التفكك 
العامل احلاسم فيها،  االسري 
وتعميق مفهوم االسرة وأهميتها 

وفقا للرؤية الشرعية.
وأشار الرومي الى ان برامج 
وانشطة احلملة ستشمل جميع 
الكويت وس����تتضمن  مناطق 
انش����طة ثقافية وورش عمل 
وبرامج تدريبية حول أس����س 
تكوين االسرة السليمة، وبيان 
الوظائف واالدوار داخل االسرة 
املالمح وآليات تفعيل االستقرار، 
وكيفي����ة تعمي����ق العالق����ات 
االس����رية ملواجه����ة مش����كلة 
االغتراب االسري وانحرافات 
االبناء من خالل وسائل علمية 
متخصصة بإش����راف تربوي، 
التي  املفاهيم  وتعميق بعض 
قد تغيب عن البعض مثل حق 
اآلباء  اآلباء وحق  االبناء على 
على االبن����اء، وكيفية التعامل 

مع املراهقني.
ف����ي ختام  الرومي  ودع����ا 
تصريحه اجلهات واملؤسسات 
االهلية والرسمية واجلمعيات 
االهلية واخليري����ة ووزارات 
الش����ؤون االجتماعية والعمل 
واالوقاف والتربية والتعليم 
واالعالم للمساهمة في إجناح 
حملة »أسرة مستقرة«، والتي 
الع����ام 2010،  تس����تمر طوال 
وتختتم أنش����طتها بصياغة 
وثيقة »االس����رة املس����تقرة« 
ودعوة االسر التخاذها منهجا 
في عالقتها وأساسا الستقرارها 

مع مختلف مكوناتها.

أعلن رئيس جمعية االصالح 
الرومي عن  االجتماعي حمود 
اعتماد اجلمعية حملة موسعة 
جلعل عام 2010 عام االس����رة 
في الكويت حتت شعار »أسرة 
مستقرة«، سيتم خاللها توظيف 
كل االنشطة ومناشط املؤسسات 
التابع����ة جلمعي����ة االصالح 
بالتع����اون مع جهات حكومية 
وجمعيات نفع عام ومؤسسات 
املدني وبعض رجال  املجتمع 
االعمال، وسيتم الكشف عنها 
خالل االيام املقبلة في مؤمتر 

صحافي موسع.
وقال الرومي: ان حملة »أسرة 
مستقرة« تسعى لتعزيز جملة 
من القيم واملفاهيم املجتمعية 
لدعم استقرار االسرة الكويتية 
الت����ي تعتب����ر ن����واة االجناز 
والتنمي����ة الش����املة والهدف 
االساسي جلميع اخلطط، ألن 
سالمتها من س����المة املجتمع 
والوطن، والعمل نحو العودة 
حلضانة االسرة وذلك بالعمل 
على جتميع اجلهود نحو نشر 
ثقافة التربية والتأهيل ألفراد 
االس����رة الكويتي����ة بتوضيح 
آليات حتقيقها  االدوار وخلق 
ملواجه����ة التحديات املعاصرة 

واملستقبلية.
وح����ول دواع����ي تبن����ي 
»االصالح« لتلك احلملة، اشار 
الروم����ي الى ان االس����رة في 
الكويت تعيش حتديات الهوية 
واالغتراب االس����ري وضمور 
الواجبة  الوع����ي باحلق����وق 
جتاه مكوناتها »االس����رة« الى 
حد التالشي احيانا، مشيرا الى 
التوعية االجتماعية  ان جلنة 
باالصالح قامت باالطالع على 
العديد من الدراسات حول واقع 
اكدت  الكويتية، حيث  االسرة 
الكويتية تتعرض  ان االسرة 
لصعوبات تعترض استقرارها 

وتهدد ادوارها املستقبلية نحو 
ارتأت  الوطن، وم����ن ثم  بناء 
االصالح ان االس����هام بتعزيز 
استقرار االسرة الكويتية الذي 
ينعكس حتما على بناء املجتمع 

ومنائه.
واك����د الروم����ي ان الواقع 
االجتماعي لالسرة يتطلب وقفة 
جادة من جميع مؤسسات الدولة 
لتأثير ذلك الواقع على استقرار 
التي باتت  الكويتية  االس����رة 
مهددة بفع����ل حالة »االغتراب 
االسري«، بجانب الغياب الالفت 
لبع����ض اآلب����اء واالمهات عن 
البيوت، وشيوع ظواهر سلبية 
كالتدخني واجلنوس والبويات 
وارتفاع مع����دالت املخدرات، 
بجانب اخللل في ميزانية االسرة 
التي أدت لدخول 85% في دائرة 
االقتراض وما ينتج عنها من 
ارباكات في احلالة االقتصادية 

وانعكاساتها االجتماعية.
وأوض����ح الروم����ي ان باب 
املش����اركة ف����ي تل����ك احلملة 
املجتمعي����ة مفت����وح للجميع 
التواصل  وفق اس����تراتيجية 
الت����ي تعتمدها  االجتماع����ي 
جمعية االصالح والعمل على 
تفعيل دور املؤسسات والهيئات 
ومنظم����ات املجتمع املدني في 
العمل على تفعيل مناش����طها 

»اإلصالح« تجري التحضيرات إلطالق حملتها المجتمعية


