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اختيار الكويت 
كمقر الحتاد 

التشكيليني
 العرب تعبير 

أصيل عن قيمها 
ومبادئها

جمعية الفنون التشكيلية نظمت املؤمتر األول الحتاد التشكيليني العرب

خالل افتتاح دورة شؤون اخلدمة لضباط الصف واألفراد

الدويش: رواد الفن التشكيلي في الكويت 
وضعوا أسساً قوية وعلى اجليل اجلديد مواصلة البناء

ناصر: اخلطة اإلستراتيجية للحرس الوطني
 تولي اهتماماً كبيراً بالعنصر البشري

اللوح����ة الزيتية واملنحوتة 
اخلشبية أو الرخامية اليوم 
في سياق املمارسة التشكيلية 
العربية »املا بعد احلداثية« 
التي حتتضنه����ا التظاهرات 
العاملية والتي ساهم  الفنية 
فيها الفنان العربي بالعوملة 
اإللكترونية ونقل الفولكلور 
الذي ال يرتقي ملصاف فنون 

العوملة.
وزاد إننا لسنا أمام نهاية 
للحداثة بق����در ما نحن على 
مش����ارف »ما بعد احلداثة« 
مطلوب من����ا جميعا العودة 
إلى منابع حضارتنا وتراثنا 
العربي واإلسالمي يساهم في 
التحول والتطوير ويبحث عن 
األصالة واملعاصرة لكي يصبح 

حرا كمولود جديد.
وتخلل املؤمتر سلس����لة 
من الندوات كانت األولى منها 
حتت عن����وان »الفن العربي 
األول« وألقاها محمد العامري 
من األردن، وق����ال إن الفنان 
ظل غريبا في داره وما جعل 

منه فنانا ذاتيا على األغلب 
هو ان����ه يتعامل مع األحداث 
ضمن رؤيته اخلاصة مشيرا 
إلى أهمي����ة تفعيل املعارض 
العربي����ة اجلماعية وتنظيم 
الندوات واالبتعاد عن التحيز 
اجلغرافي والدميوغرافي قي 
تقدمي الفن����ان العربي، الفتا 
إلى ضرورة إعادة النظر في 
املناه����ج التربوية املختصة 
بالفعل اجلمالي ومتطلباته 
مع أهمية اجناز متحف للفن 
العربي يبنى على اجلمالية 
العربية الراقية بكل حيادية 
وحرفية. كما ناقشت د.أمل 
نص����ر أهمية العم����ل الفني 
األصيل الذي يتمتع بحضور 
ناجت عن قدرته التعبيرية التي 
ال ميكن حصرها في حدود أفقه 
التاريخي األصلي، إذ إنه يحمل 
قيمة حاضرة جتعله يحتفظ 
بقدرته الدائمة على التواصل 
وذلك خالل ندوتها »املعاصرة 

وآفاق الفن اإلسالمي«.
الفنان���ن  ومت تك���رمي 
املشاركن في ختام املؤمتر 
إلى جانب تكرمي مدير إدارة 
التشكيلية بوزارة  الفنون 
الثقافة واإلعالم للش���ؤون 
بالس���عودية  الثقافي���ة 
د.صالح خطاب���ي والفنان 
البلوشي ورئيس  إبراهيم 
التشكيلين  الفنانن  رابطة 
الفلسطينين نبيل عناني 
على دورهم بإثراء احلركة 
العربية، ومت  التش���كيلية 
اإلع���الن ع���ن أول اجن���از 
الكويتية للفنون  للجمعية 
التشكيلية وهو إصدار كتاب 
مميز بعن���وان »وجوه من 
العربي املعاصر«  التشكيل 

من تأليف د.غازي نعيم.

الفنانن العرب واملسلمن في 
السياق العاملي اجلديد خاصة 
بعد 11 س����بتمبر 2011، حتى 
يتمكن من استيعاب هذا اآلخر 
املختل����ف ثقافيا وحضاريا، 
ويعتب����ر الغرب بأن مقاومة 
هذا اآلخر ثقافي����ا عبر زرع 
فيروسات العوملة في أرضه 
وداخل مجاله احليوي أجدى 
من احتالله املباشر. وال شك 
أن هذا االنتاج الثقافي اآلخر 
باستبدال تعبيراته اجلمالية 
العربية داخل األمناط البصرية 
الغربية »املا بعد احلداثية« 
حتت شعار االنفتاح الثقافي 
وحوار احلضارات، ورفع هذه 
الشعارات املغالطة في أحيان 
كثيرة، جعل شبكة املتاحف 
الكبرى  العاملية والقاع����ات 
تفتح أبوابها ملبدعي هذا العالم 
املجهول الذين انتقلوا فجأة من 
احلداثة إلى ما بعد احلداثة، 
تاركن وراءهم سؤال املعاصرة 

بال جواب.
وأضاف سلمان: لقد غدت 

لميس بالل
 

حتت رعاية وحضور األمن 
العام املساعد لقطاع الثقافة 
والفنون في املجلس الوطني 
للثقاف����ة والفن����ون واآلداب 
د.بدر الدويش أقامت اجلمعية 
الكويتية للفنون التشكيلية 
مساء أمس األول املؤمتر األول 

الحتاد التشكيلين العرب.
وألقى الدويش كلمة خالل 
املؤمتر قال فيها: إن ما قامت 
به اجلمعية من اس����تضافة 
املؤمت����ر األول بعد إش����هار 
احت����اد التش����كيلين العرب 
الكويت مقرا  الذي اتخذ من 
له يشكل تعبيرا أصيال عن 
القيم واملبادئ التي تتمتع بها 

الكويت.
وأضاف أن رواد التشكيلين 
في الكويت وضعوا أساس����ا 
قويا »ويقع على اجليل اجلديد 
مسؤولية مواصلة طريق البناء 
في وقت لم تبخل الدولة على 
الفنانن بالدعم والتش����جيع 
ما يس����توجب أن نكون على 
مستوى املسؤولية وصوال إلى 

مستقبل أكثر إشراقا«.
م����ن جانبه ق����ال رئيس 
اجلمعي����ة الكويتية للفنون 
التش����كيلية ورئيس احتاد 
التشكيلين العرب عبدالرسول 
سلمان خالل املؤمتر: قد تعامل 
»عال����م الفن« م����ع الصورة 
املنش����ورة إعالمي����ا بكثرة، 
وارتك����ز عل����ى منظومته����ا 
االخباري����ة لتهيئة »صناعة 
ثقافي����ة« وتعق����ب نس����قها 
الفنانن  املتسارع في توليد 
واألس����اليب املستفيضة في 
سرعة زمنية قصيرة، لذلك 
بدأ اهتمام الغ����رب باندماج 

)أنور الكندري( ..و مكرما د.سناء غويلة ويبدو عبدالرسول سلمان  

صورة جماعية للمشاركني في مؤمتر احتاد التشكيليني العرب األول

د.بدر الدويش متحدثا 

قارب رحلة األمل غادر املارينا
 إلى قاعدة محمد األحمد البحرية

غادر قارب رحلة االمل امس  شاطئ املارينا 
كريسنت عائدا إلى قاعدة محمد األحمد البحرية، 
وذلك في متام الساعة احلادية عشرة صباحا، 
وستتم تغطية الرحلة كاملة بنقل مباشر عبر 
موقع رحلة األمل االلكتروني وميكنكم متابعة 
عمليتي املغ���ادرة والوصول من خالل موقع 

 www.hopekw.org :رحلة األمل التالي
يذكر ان قارب رحلة األمل شارك في معرض 
اليخوت الثاني الذي أقيم في املارينا كريسنت 
حيث قام أعضاء من املكتب التنفيذي بتقدمي 
شرح كامل ملسار الرحلة التي يتوقع أن يتوقف 

في 27 دولة بدءا من الكويت إلى نيويورك.

قارب األمل مغادرا املارينا

السفير الفرنسي: التعاون القضائي
 بني الكويت وفرنسا قدمي ومتني

بيان عاكوم 

أقام سفير فرنسا لدى الكويت كريستيان 
نخلة حفل استقبال مبنزله في اجلابرية قدم 
خالله مجموعة نسخ من كتاب القانون املدني 
الفرنسي باللغة العربية الى ممثلن عن كلية 
احلقوق وجمعية احملامن ومعهد الدراس���ات 

القانونية والقضائية.
وفي تصريح صحافي على هامش احلفل، 
أش���ار نخلة الى ان حفل تقدمي الكتاب يهدف 
الى جمع االختصاصين الكويتين في مجال 
القانون، الذين عادة ما يتكلمون اللغة الفرنسية 
ويحبون فرنسا، كما جتدر اإلشارة إلى أن العدد 
األكبر من أس���اتذة كلية احلقوق في جامعة 
الكويت تابعوا دراساتهم العليا في اجلامعات 
الفرنسية. هذا وقد كان ألصول القانون الكويتي 
الفضل األكبر في التوصل إلى هذه احلال، إذ 
إن جزءا كبيرا من القانون الكويتي مستوحى 
من القانون املصري ذي األسس املبنية على 

القانون الفرنسي.
واليوم، فإن تسليم نسخ من كتاب القانون 
املدني الفرنسي باللغة العربية إلى كلية احلقوق 
وإلى معهد الدراسات القانونية والقضائية وإلى 
جمعية احملامن هي مبنزلة شكر لشركائنا على 
تعلقهم بنظرة معينة عن القانون والقضاء.

ولفت الى أن تس���ليم كتب القانون املدني 
الفرنس���ي باللغة العربية يندرج، بالنس���بة 
للسفارة، في إطار مجموعة نشاطات تعاون، 
مثل دورات تدريس في اللغة الفرنسية لطالب 
في احلقوق أو، كما في اآلونة األخيرة، مساهمة 
في مؤمتر )في 21 يناير املاضي( نظمه معهد 
الدراسات القانونية والقضائية حول موضوع 
مكافحة تبيض األموال ومتويل اإلرهاب، كما 
لدينا النية لدعوة ثالث قاضيات كويتيات إلى 
فرنسا خالل العام احلالي، حيث ان الكويت، 
ومنذ فترة وجيزة، قد فتحت باب الدراسات 
القضائية، أمام طالبات احلقوق، وهذا ما يشكل 
تقدما جن���د فيه الطبيعة الرائدة للكويت من 
خالل جهودها الرامية إلى حتس���ن املساواة 
بن الرجال والنس���اء في احلياة السياس���ية 

والعملية.
وتعليقا على اعتماد عدد من الدول العربية 
من بينها الكويت على القانون الفرنسي كأساس 

للمرافعات، اعتبر ان القانون املدني الفرنسي، 
بفعل نابليون، الذي أصدر القانون الذي أطلق 
عليه اسمه، مت نش���ره على نطاق واسع في 
أوروبا وفي الشرق األدنى، وكذلك في أفريقيا 
وكما يعلمه القليلون، في أميركا اجلنوبية. إن 
القانون املدني هو في احلقيقة نظام قانوني أكثر 
انتشارا في العالم من النظام األنكلوسكسوني 
للقانون العام، وتطور كثيرا منذ عهد نابليون، 
معروف جيدا ومتقن من قبل احملامن في كل 
أنحاء العالم. فإن نش���ر نسخة عربية عنه ال 
تهدف إال إلى السماح لالختصاصين الذين ال 

يتكلمون اللغة الفرنسية بالوصول إليه.
وحول التعاون القضائي بن الكويت وفرنسا 
قال إن التعاون بن فرنس���ا والكويت وعلى 
صعيد أوسع، بن فرنسا والعالم العربي في 
املسائل القانونية، قدمي، بالتالي فإن ترجمة 
القانون املدني الفرنسي كانت منتظرة منذ زمن 
بعيد، حتى لو أن الكثير من احملامن يتقنون 
لغتنا. في احلقيقة، هذه العملية لها قيمة رمز 
ومتثل حيوية القانون الفرنسي في هذا اجلزء 
من العالم. وأضاف: »اليوم، يختار العديد من 
الطالب الكويتيون دراسة القانون في فرنسا، 
كما ان املعهد الفرنسي في الكويت يساهم في 
تدريبهم على اللغة الفرنس���ية قبل سفرهم، 
ولكن يج���ب أن نذهب إلى أبعد من ذلك ألننا 
فهمنا جيدا احتياجات أصدقائنا وش���ركائنا 
الكويتين الذين ي���ودون احملافظة على قمة 

املعرفة في املسائل القانونية«.
وبالسؤال عن النظرة الى القضاء الكويتي 
في تطبيق املقتبس���ات القانونية الفرنسية، 
اعتب���ر انه »هنا أيضا أظن أن���ه يجب علينا 
الذهاب إلى أبعد من ذلك في اطالعنا على النظام 
القانوني الكويتي. إذ ان احلالة السياس���ية 
األخي���رة أظهرت إلى أي م���دى ميكن للجهاز 
القضائي أن يكون منبع شرعية محترما جدا 
إن هذا االحترام مرتبط، قبل أي ش���يء آخر، 
بجودة االختصاصين في القانون في الكويت. 
ونحن نتمنى أن يساهموا بدال منا، في احملافظة 
على هذه اجلودة، كما أن اتفاق التعاون األخير 
الذي مت توقيعه في ديسمبر املاضي من قبل 
معهد الدراسات القانونية والقضائية الكويتي 
واملعهد الوطني للدراسات القضائية الفرنسي 

يصب كليا في هذا االجتاه«.

السفير الفرنسي كريستيان نخلة متوسطا ممثلي كلية احلقوق وجمعية احملامني ومعهد الدراسات القضائية

قدّم مجموعة كتب قانون ملمثلني عن كلية احلقوق و»احملامني«

انطالق اجتماعات اللجنة التحضيرية 
»Vigorous« للملتقى الوطني للفرق التطوعية

انطلقت امس في مقر اجلمعية الكويتية حلقوق 
االنس����ان أولى اجتماعات اللجنة التحضيرية 
 »Vigorous« للملتقى الوطني للفرق التطوعية
والذي سيتم إطالقه حتت شعار )القمة يبيلها 

همة( في شهر ابريل املقبل.
وقد ص����رح األمن العام للجنة التحضيرية 
محمد العجمي إن امللتقى يهدف إلى تعزيز ثقافة 
العمل التطوعي في املجتمع الكويتي وخلق بيئة 
تواصل وتبادل خبرات بن الفرق التطوعية من 
جهة وبن املنظمات احمللية والدولية واجلهات 
احلكومية واخلاصة من جهة أخرى باجتاه دعم 
أنشطة العمل التطوعي وإظهار دوره اإليجابي 

في تنمية املجتمع.

من جانبها أوضحت رئيس����ة جلنة اإلعداد 
والتنس����يق مرمي املطيري إن امللتقى سيشمل 
الكثير من الفعاليات واألنشطة املختلفة حيث 
سيتم إطالق فالشات )رسائل حياة( لتعريف 
املجتمع عن أهمية العمل التطوعي، وتخصيص 
ورش عمل مس����ائية الس����تعراض دور القطاع 
اخلاص ف����ي دعم العمل التطوعي، ومناقش����ة 
الصعوبات التي تواجهه واملس����اهمة في إيجاد 
اآلليات واحللول لذلك. إضافة إلى ذلك س����يتم 
إطالق املوقع االلكتروني )Vigorous( والذي سيمثل 
قاعدة بيانات لكل الفرق التطوعية املوجودة في 
الكويت ويحتوي كذلك على معلومات واخبار 

تهم املتطوعن الناشطن في املجتمع.

يهدف لتعزيز ثقافة العمل التطوعي في الكويت

إدراك  الوظيفي. مؤكدا مدى 
مديرية القوى البشرية ألهمية 
التدريب العملي أو ما يسمى 
في علم اإلدارة التدريب على 
رأس العمل وذلك حرصا منها 
على توضي����ح كل إجراءات 
العمل املختلفة وبناء جسور 
التعاون والتواصل مع وحدات 
احلرس الوطني للوصول إلى 

األداء املنشود وتنفيذ األعمال 
بدقة توفيرا للوقت واجلهد.

شهد افتتاح الدورة مدير 
البش����رية  القوى  مديري����ة 
باحلرس الوطني املقدم أحمد 
الدعي ومدير مديرية التنظيم 
والتخطيط االستراتيجي املقدم 
أنور اخلرينج وعدد من ضباط 

احلرس الوطني.

وااللتزام بالبرنامج التدريبي 
حتى تتحقق الفائدة املرجوة 

لها.
من جانبه، قال رئيس فرع 
الرائد محمد  شؤون اخلدمة 
إلى  الدورة تهدف  ان  رفاعي 
تفعي����ل دور ضباط الصف 
واألفراد ف����ي العمل اإلداري، 
مما يؤدي إلى حتسن األداء 

التنظي����م  أك����د قائ����د 
العميد  البش����رية  والقوى 
الركن فهد ناصر ان اخلطة 
االس����تراتيجية للح����رس 
الوطني حتت شعار »األمن 
اس����اس التنمية« بأهدافها 
السبعة أولت اهتماما كبيرا 
بالعنصر البشري باعتباره 
أه����م م����وارد املؤسس����ات 
العس����كرية والتي ال ميكن 
لها أن تتق����دم من دون أن 
متلك كوادر بشرية مدربة. 
افتتاح  جاء ذل����ك خ����الل 
»دورة ش����ؤون اخلدم����ة 
لضباط الص����ف واألفراد« 
في مديرية القوى البشرية 
باحلرس الوطني. وأوضح 
ان ه����ذه الدورة تكتس����ب 
أهمية كبيرة لتعريف ضباط 
الصف واألفراد باإلجراءات 
واألعمال اخلاصة بوظائف 
القوى البش����رية، وإملامهم 
باللوائ����ح املنظمة للخدمة 
توصي����ف  واس����تيعاب 
الدرجات  الوظائف ونظام 
الذي يتبعه احلرس إلقرار 
املكافآت والعالوات حسب 
الكفاءة. وحث املتدربن على 
ضرورة التفاعل مع الدورة 

العميد الركن فهد ناصر خالل لقائه ضباط الصف واألفراد

جانب من احلضور


