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في ورشة فنية أقامها متحف الفن الحديث

عالية الفارسي: لوحاتي بال عناوين ألني ال أحب أن أقّيد المشاهد بفكرة محددة

ندى أبو نصر
أقام متحف الفن احلديث ورش���ة فنية للفنانة التش���كيلية 

العمانية عالية الفارسي.
جاء ذلك عل���ى هامش معرض الربيع برعاية وحضور االمني 
العام للمجلس الوطني للثقافة والفن���ون واالداب بدر الرفاعي 
ومدير املهرجان هاش���م الرفاعي وحش���د من الفنانني ومتذوقي 

الفن التشكيلي.
وتضمنت الورشة الفنية سردا للسيرة الفنية للفنانة التشكيلية 
عالية الفارس���ي التي تكلمت عن بدايتها التي كانت من املرحلة 

االبتدائية وعن الدعم الذي تلقته من املدرس���ات وعن مشاركتها 
في املعارض املدرسية.

وزادت الفارس���ي بأن لوالده���ا دورا كبيرا في دعمها وتوفير 
جميع املواد والكتب الثقافية.

واضافت أنها بعد املرحلة الدراسية انتسبت الى جمعية الفنون 
التش���كيلية وكانت لها مشاركات سنوية، كما اظهرت للحضور 
صندوقا يحتوي على اقمش���ة عمانية تراثي���ة واحجار عمانية 
واخلنجر العماني وارادت بهذا ان تتكلم عن قيمة وتكلفة الشيء 
وكيف تستطيع ان تدخل الى رسوماتها ملسة عن التراث العماني 

وكيف تس���تخدم التكنيك في حتويل االشياء البسيطة التي في 
البيئة الى شي ذي قيمة، واوضحت ان لوحاتها بال عناوين النها 

ال حتب ان تقيد املشاهد بفكرة معينة.
وتكلمت عن بدايتها التي تناولت الطبيعة من خالل رسوماتها 
ومن ثم بدأ اهتمامها بالتراث العماني واستخدام اكثر من اسلوب 
في نقل الت���راث العماني الى بالد عديدة من خالل معارضها في 
اخل���ارج كما كان لها اهتمامات بزي املرأة العمانية، و انها بينت 
من خالل رسوماتها الزي التقليدي الذي كانت ومازالت ملتزمة 

به املرأة العمانية.

وتناولت في حديثها االسلوب الذي اتبعته في رسوماتها في 
استخدام الرول والفرشاة ومن ثم انتقالها الى استخدام الكوالج 

وادخال املواد البسيطة كالورق املقوى الى لوحاتها.
واضافت الفارسي أنها تتعمد ان تكتب على لوحاتها بشكل غير 
واضح لكي يستطيع املشاهد ان يفهم كتاباتها من خالل التدقيق 

وقراءة اللوحة بجميع ابعادها.
واوضحت انها تعتبر الفن رسالة عاملية الن الفنان يستخدم 
في لوحاته العديد من املواد املختلفة من بالد كثيرة كما انه ينقل 

تراث بالده الى الكثير من البالد التي يقيم فيها معارض.

الفنانة التشكيلية عالية الفارسي تتحدث عن لوحاتهاالفنانة مها املنصور )اسامة البطراوي(جانب من احلضور يتقدمهم بدر الرفاعي

تقام األربعاء المقبل بمشاركة ثمانية نواب

ندوة جماهيرية لجمعية المعلمين لتمهين التعليم 
واعتباره مهنة شاقة والوقوف ضد إطالة الدوام المدرسي

اعلنت جمعية املعلمني عزمها تنظيم ندوة 
جماهيرية االربعاء املقبل حتت عنوان »املعلم.. 
نعم للتمهني واملزاولة.. وال لإلطالة« بهدف 
تصعيد حملتها للمطالبة باعتبار مهنة التعليم 
من املهن الشاقة والقرار قانون مزاولة املهنة 
»قانون حماية املعلم« الى جانب الوقوف ضد 

اي مشروع اطالة الدوام املدرسي.
ويشارك في الندوة التي ستقام الساعة 
6.30 مساء في مقر اجلمعية بالدسمة ثمانية 
نواب د.فيصل املسلم، ومسلم البراك، وحسني 
مزيد، ود.جمعان احلربش، ومحمد هايف، 
ود.حسن جوهر، ود.محمد احلويلة، وخالد 
العدوة الى جانب مش���اركة رئيس جمعية 
املعلمني عايض السهلي وعضو مجلس االدارة 

ورئيس جلنة مشروع »ميثاق مع املعلم« عبدالرحمن اجلاسر 
الذي وجه الدعوة بدوره جلموع املعلمني واملعلمات واالسرة 
التربوية حلضور الندوة مشيرا الى ان احلضور اجلماهيري 
سيكون له تأثيره املباش���ر في تعزيز موقف اجلمعية، ومن 
اج���ل بيان املواقف على حقيقته���ا، ومن اجل وضع املبادرات 
واخلطط واملش���اريع املطروحة في ميزانه���ا الصحيح ومبا 
يتواف���ق مع املعطيات واالحتياج���ات واالعباء املتزايدة التي 

يتحملها املعلم.

وذكر اجلاس���ر ان الن���دوة اجلماهيرية 
تأتي في سياق خطة مجلس ادارة اجلمعية 
لتصعيد املوقف حول ثالث قضايا تربوية 
هامة جدا لها تأثيرها املباش���ر على اوضاع 
املعلمني واملعلمات ومكانتهم وعلى اخلطط 

التربوية بشكل عام.
واضاف ان هناك نوعا من الضبابية فيما 
يتعلق مبشروع متهني مهنة التعليم واعتبارها 
من املهن الش���اقة وما جاء من تفس���يرات 
مزعومة بأن من شأن هذا املشروع ان تكون 
له انعكاسات في شأن التقاعد املبكر وارتفاع 
نسب التسرب، وسيكون له انعكاس ايضا 
على ميزانية مؤسسة التأمينات االجتماعية 

وحتميلها اعباء اضافية.
وذكر اجلاس���ر ان اجلمعية ومن خالل الندوة اجلماهيرية 
ترغب ف���ي ان تضع النقاط على احلروف في كش���ف جميع 
املالبسات املعنية بقضية مشاريعها ومطالبها العادلة وفي ان 
متارس الس���لطة التشريعية دورها نحو ذلك، كما انها ترغب 
في ان يكون الهل امليدان من جموع املعلمني واملعلمات دورهم 
املباشر واحليوي، خاصة ان هناك سلسلة من اخلطوات التي 
س���يتم اتخاذها على مراحل في شأن هذه املشاريع وتتطلب 

املشاركة الواسعة واجلادة واملؤثرة.

عبدالرحمن اجلاسر

اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات ينظم غدًا ندوة »ال لبيع وخصخصة القطاع النفطي«

المجالد: جموع العمال والنقابات ترفض قانون الخصخصة 
ألنه يشكل تهديداً خطيراً لالستقرار الوظيفي

الكويتي. واستغرب املجالد حال 
خصخصة الشركات احلكومية 
الناجحة والتي ت����حقق إيرادات 
كبيرة لل����دولة فما هو الداعي 

للخصخصة؟
 واشار الى ان اخلصخصة 
ليست ش���أنا اقتصاديا بحتا 
ب���دت كذل���ك، وإمنا هي  وان 
مس���ألة بالغ���ة التعقي���د لها 
أبعادها وآثاره���ا االقتصادية 
واالجتماعي���ة والدس���تورية 
ومن الوهم افتراض ان جتارب 
اخلصخصة كانت ناجحة، بل ان 
بعض التجارب كانت مأساوية 
وذات عواقب وخيمة. وخ����تم 
أمني سر ن����قابة ال���عاملني في 
الش�������ركة الكويت����ية لنفط 
اخل����ليج ت����صريحه بأنه اآلن 
ج����اء دور أعضاء مجلس األمة 
أبنائهم  للدفاع والوق����وف مع 
واخوانهم وبلدهم للحفاظ على 
ثروات هذا البلد ويجب عليهم 
رفض قانون اخلصخصة ملا فيه 
من ضرر وآثار سلبية على أبناء 
هذا البلد ما يعرض مصالح البالد 

كلها للضياع.

اخلصخص���ة في الكويت غير 
املفهوم املتعارف عليه في العالم 
ان  أجمع واجلميع يتفق على 
الكويت تعتمد في دخلها على 

النفط فقط.
رفض���ه  املج���الد  وأك���د 
خلصخصة القط���اع النفطي، 
مضيف���ا ان القط���اع النفطي 
كامال البد من خضوعه إلشراف 
الدولة عليه ألننا  وس���يطرة 
نخش���ى ان تذه���ب مدخرات 
البلد الى أيادي أشخاص حيتان 
متنفذين ميلكون األموال فقط، 
من خالل س���يطرة ش���ركات 
متع���ددة اجلنس���ية على هذا 

الشريان احليوي.
وأش���ار الى ان حل مشاكل 
لي���س  النفط���ي  القط���اع 
باخلصخصة وامن���ا بالتفات 
املس���ؤولني ملتابع���ة قضايا 
القط���اع النفط���ي وإصالحها 
ويجب أال تكون الش���ماعة في 
خصخصة القطاع النفطي انه 
متعثر باإلضاف���ة الى ان هذا 
املش���روع البد ان يأخذ حصة 
في النقاش على مستوى الشارع 

الثروة الطبيعية واملرافق العامة 
التي أوجبت ان يكون كل إلزام 
باستثمار موردا بقانون ولزمن 

محدد.
وأضاف املجالد ان الكويت 
دولة غنية تعتمد بشكل كلي 
على النف���ط مما يجعلنا نفكر 
كثيرا ونتراجع بشأن تخصيص 
القطاع النفطي، وان اخلصخصة 
في الكويت ليست خصخصة 
مبعنى الكلمة فهي نقل ملكية 
الى ملكية أخرى، وان مفهوم 

مشددا على ضرورة احلضور 
واملشاركة اجلماهيرية والنيابية 
دعما للكويت وثرواتها النفطية 
القادمة  وملس���تقبل أجيالن���ا 
النفطي  القطاع  والعاملني في 
والتصدي لبيع ش���ريان البلد 

واالقتصاد الوطني.
واس���ت����طرد املجالد بأن 
املالي���ة واالقتصادية  اللجنة 
املكلف���ة بوض�������ع قان���ون 
اخلصخص���ة قد جتاهلت آراء 
العامل���ني ونقاباتهم  جم���وع 
الت���ي متثل����هم، ول���م تراع 
أح���كام الدس���تور املت����صلة 
ف����ي  ال���واردة  باخلصخصة 
عدة مواد مثل املادة 16 املقررة 
للوظيفة االجت����ماعية لرأس 
امل���ال وامل���ادة 21 التي قررت 
الطبيعة جميعها  ث���روات  أن 
وم�����وارده���ا ك�����افة م��لك 
الدولة تقوم عل���ى ح�����فظها 
وحس���ن اس���تغاللها مبراعاة 
مقتضيات أمن الدولة واقتصادها 

الوطني.
 كما خالفت املادة 152 التي 
نظمت أسس االس���تثمار في 

ن����قابة  أم���ني س���ر  أك���د 
ال���عامل���ني ف���ي الش�������ركة 
الكويت����ي���ة لنفط اخل����ليج 
طالل امل���ج���الد رفض النقابة 
العم���ال وال��نقابات  وجموع 
قان���ون اخلصخص���ة املزمع 
مناقشته ملا له من آثار وخ���يمة 
عل���ى ح��ق���وق ومكتس���بات 
الكويتي والعمال  الش������عب 
عل���ى وجه اخلص���وص وما 
يشكله من تهديد الستقرارهم 
الوظيفي وملا ينشأ عنه من خلل 
في جميع النواحي االجتماعية 

واالقتصادية واألمنية.
وأشار الى ان إقرار مثل هذا 
القانون يكون قدم على طبق من 
ذهب للمستفيدين واحليتان 
املتنفذين للوصول لغايتهم من 
االستيالء على ثروات ومرافق 

دولتنا. 
وأبدى املجالد دعمه الكامل 
لن���دوة احتاد عم���ال البترول 
وصناعة البتروكيماويات حتت 
عن���وان »ال لبيع وخصخصة 
القطاع النفطي« املزمع عقدها 
مس���اء غ���د مببن���ى االحتاد، 

طالل املجالد

الصقر: »رابطة الجوار« معروضة للحوار  
ورؤية جديدة لحل الخالفات العربية

القاهرة � كونا: قال رئيس 
مجل���س العالق���ات العربية 
والدولي���ة محم���د الصقر ان 
املجلس عق���د اجتماعا طارئا 
مبقر األمان���ة العامة جلامعة 
الدول العربية ملناقشة الوضع 
في العراق خصوصا موضوع 

االنتخابات.
وأشار الصقر في تصريح 
للصحافي���ني الى ان املجلس 
الذي مت اش���هاره في الكويت 
الشهر املاضي حضره األمني 
العام للجامعة عمرو موسى 
ووزير اخلارجي���ة املصري 

السابق أحمد ماهر ورئيس الوزراء اللبناني السابق 
فؤاد السنيورة اضافة الى عدد من الشخصيات 

السياسية العربية البارزة.
وأضاف »ناقشنا كذلك خالل االجتماع مقترح 
األم���ني العام للجامعة العربية بإنش���اء منظمة 
اجلوار العربي التي أقرها مؤمتر القمة العربية 
في مدينة سرت أواخر الشهر املاضي مؤكدا تأييد 

املجلس للمقترح ودعمه«.
وبنينّ الصقر ان »رابطة اجلوار معروضة للحوار 
ألنها سوف تضم 700 مليون نسمة وهنا تكمن 
أهمية احل���وار بني هذا العدد الكبير«، مش���يرا 
الى انه »ل���م يتم االتصال بالدول العربية حتى 
اآلن وس���وف يتم االتصال بهم خالل الشهرين 

القادمني«.
ولفت الى ان املجلس ناقش أيضا سبل دعم 
القضايا العربية، خصوصا مع مؤسسات األبحاث 

واملجالس التشريعية في العالم اخلارجي.
وأوضح الصقر انه سيتم االتصال باألطراف 

العراقية ملعرفة حقيقة األوضاع 
هناك مؤكدا على أهمية تشكيل 
حكومة في العراق بسرعة وان 
تك���ون األوض���اع هادئة ويتم 

االبتعاد عن أعمال العنف.
وأكد ان���ه مت بحث العالقات 
العراق ودول اجلوار ومع  بني 
العالم الغربي، حيث كشف عن 
فكرة زيارة وفد برملاني عربي 
ملجموعة من الدول الغربية لدعم 
العربية وفي مقدمتها  القضايا 

القضية الفلسطينية.
وأشار الى ان هناك قرارا قد 
اتخذ بأن يذهب وفد من املجلس 
الى واش���نطن وغيرها لدع���م املواقف العربية 
على الس���احة األميركية مبين���ا »نحن نعلم ان 
اإلسرائيليني واليهود بالذات متواجدون في كل 
العواصم العاملية على مستوى مؤسسات املجتمع 

املدني وليس فقط احلكومات«.
وقال الصقر »ان الع���رب موجودون لكنهم 
يذهبون الى واشنطن وغيرها كحكومات وهذا غير 
كاف في الوقت الذي توجد فيه مؤسسات مجتمع 
مدني وهي لها تأثير كبير على الساحة األميركية 
كمراكز األبحاث والصحف وغيرها، لذلك نحن 
ف���ي مجلس العالقات العربية � الدولية نريد ان 
نغطي اجلانب الشعبي أو غير احلكومي ونتصل 
باجلان���ب املؤثر في هذه الدول مثل الكونغرس 

األميركي أو غيره«.
وأك���د الصقر انه مت بحث موضوع اخلالفات 
العربية � العربية واملصاحلة الفلسطينية، الفتا 
الى ان رؤية املجلس سوف تتبلور خالل األشهر 

القادمة.

»الخارجية« تهيب بالمواطنين إلى عدم السفر لتايلند وقرغيزستان
أكدت مصادر ديبلوماسية في سفارتنا 
لدى بانكوك أن الرعايا الكويتيني في تايلند 
بخير، الفت���ة الى ان االضطرابات احلاصلة 
هناك تقع في الشوارع الرئيسية بالعاصمة، 
داعية املواطنني الى التأني في الس���فر إلى 
تايلند إن لم تكن هناك حاجة ماس���ة لذلك، 
ولفتت املصادر إل���ى أن حركة الطيران في 

مطار بانكوك تسير بشكل جيد.

القنصلية  االدارة  أه���اب���ت  من جهتها، 
بوزارة اخلارجية الكويت����ية امس باملواطنني 
إلى عدم الس���فر الى مملكة تايل����ند نظرا 

للظروف السياسية التي متر بها. 
ج���اء ذلك ف���ي بيان صادر ع���ن االدارة 
القنصلية لفتت فيه الى ان التحذيرات تأتي 

من منطلق حرصها على سالمة املواطنني.
كما طلبت االدارة ف����ي بيانها من املواطنني 

عدم الس���فر الى جم����هورية قرغيزستان 
بس���بب تردي االوضاع الس����ياسية ف��يها 
مما يسبب خطورة على املواطنني الراغبني 
في السفر الى هناك. واك����دت حرص الوزارة 
على س���المة مواطنيها ورعاي����اها بجميع 
دول العالم داعي���ة اجلم�����يع الى االلتزام 
بالتحذي���رات الى حني ه���دوء االوضاع في 

هاتني الدولتني.

الحجي وسفير تونس بحثا العالقات الثنائية
استقبل محافظ الفروانية 
الفري���ق عبداحلميد احلجي 
مبكتب���ه مببن���ى احملافظة 
السفير مصطفى باهية سفير 
جمهورية تونس الش���قيقة 
مبناسبة تس���لم مهام عمله 
س���فيرا جديدا لب���الده لدى 

الكويت.
اللق���اء تبادل  ومت خالل 
الودية واالخوية  األحاديث 
التي تناولت العالقات الثنائية 

بني البلدين وسبل دعمها.
وفي نهاي���ة اللقاء متنى 
احملاف���ظ للس���فير اجلديد 
التوفي���ق ف���ي عمله وطيب 

عبداحلميد احلجي مستقبال السفير مصطفى باهيةاإلقامة في الكويت.

محمد الصقر


