
كتب عبدالستار ناجي

الجمعية  رئــيــس  سلمان  عــبــدالــرســول  رحــب 
الكويتية للفنون التشكيليلة ورئيس اتحاد 
الكويت  دولـــة  بضيوف  الــعــرب  التشكيليين 
بـــرئـــاســـة الـــســـيـــدة ريــــجــــوس مـــابـــودافـــاســـي 
نـــــائـــــب وزيــــــــــر جـــــنـــــوب افــــريــــقــــيــــا لـــلـــثـــقـــافـــة 
والـــفـــنـــون وســـعـــادة الــســيــد مــزولــيــســا بــونــا 
دولــة  لــدى  افريقيا  جــنــوب  جمهورية  سفير 
الــكــويــت والـــوفـــد الــمــرافــق الــمــكــون مـــن عــدد 
والحرفيين  الشكيليين  الــفــنــانــيــن  مــن  بـــارز 
والــمــوســيــقــيــيــن وفــــي مــســتــهــل حــديــثــه قــال 

السلمان: 
وزير  نائب  مع سعادة  اللقاء الــذي تم  خــالل 
الثقافة والفنون في جمهورية جنوب افريقا 

تــــم الـــتـــطـــرق الـــــى جــمــلــة مــــن الـــمـــوضـــوعـــات 
ونحن بصدد تطوير التعاون مع الفنانيين 
عدد  واقــامــة  افريقيا  جنوب  فــي  الشكيليين 
بــاالضــافــة  المتخصصة  الفنية  الــــورش  مــن 
الى دعوة عدد من المبدعين لتبادل الزيارات 

والتنسيق المشترك. 
مـــــــن جــــانــــبــــهــــا قــــــالــــــت الـــــســـــيـــــدة ريـــــجـــــوس 
مـــابـــودافـــاســـي نـــائـــب وزيـــــر جـــنـــوب افــريــقــيــا 
جدية  قرب  عن  لمست  لقد  والفنون:  للثقافة 
الرفيع  والمستوى  التنظيم  وحسن  التوجه 
الـــــذي بــلــغــتــه الــحــركــة الــتــشــكــيــلــيــة فـــي دولـــة 
الكويت. كما كان هذا اللقاء بمثابة المحطة 
االســـاســـيـــة لــتــطــويــر مـــفـــردات الـــتـــعـــاون بين 
البلدين والفنانين في مختلف التخصصات 
والـــمـــجـــاالت الــفــنــيــة. كــمــا ســعــدت بــالــقــفــزات 

الــــكــــبــــرى الــــتــــى بــلــغــتــهــا الــــكــــويــــت فـــــي هـــذه 
الـــمـــرحـــلـــة مــــن تـــاريـــخـــهـــا. ولـــعـــلـــه مــــن حــســن 
الثقافية  االنشطة  فعاليات  تــبــدأ  أن  الطالع 
اللقاء  بهذا  افريقيا  جنوب  من  ستقدم  التي 
لحضور  باالضافة  المستوى  الرفيع  الفني 

اجيال الحركة التشكيلية في دولة الكويت. 
فــيــمــا قـــــال ســــعــــادة الـــســـيـــد مـــزولـــيـــســـا بــونــا 
دولــة  لــدى  افريقيا  جــنــوب  جمهورية  سفير 
الـــكـــويـــت: تــشــهــد الــكــويــت هــــذه االيــــــام عــــددًا 
والثقافية  الفنية  والــفــعــالــيــات  االنــشــطــة  مــن 
حفل  بينها  مــن  افريقيا  جــنــوب  مــن  الــقــادمــة 
غنائي استعراضي يطوف في ارجاء التراث 
والـــــمـــــوروث الــشــعــبــي فــــي جـــنـــوب افــريــقــيــا. 
وهو يقام بالتعاون والتنسيق مع المجلس 
الوطني للثقافة والفنون واالداب. كما اشيد 
بـــاالســـتـــقـــبـــال الــمــتــمــيــز لـــرئـــيـــس الــجــمــعــيــة 
الـــكـــويـــتـــيـــة لـــلـــفـــنـــون الــتــشــكــيــلــيــة ومــجــلــس 
ادارة الــجــمــعــيــة واعــضــائــهــا الــذيــن غــمــرونــا 
بــمــحــبــتــهــم وايــــضــــا بــاحــتــرافــيــتــهــم الــفــنــيــة 
المستوى  تعكس  والــتــي  المستوى  العالية 
واالبــداعــات  الفنون  اليه  قفزت  الــذي  الرفيع 

الثقافية في دولة الكويت العزيزة. 
وفـــــــــي خــــــتــــــام تــــصــــريــــحــــه الــــصــــحــــفــــي قـــــال 

عبدالرسول سلمان: 
تــشــهــد الــجــمــعــيــة هــــذه االيــــــام نــشــاطــا فنيا 
متزايدا من خالل المعارض المستمرة التى 
تــقــام فــي قــاعــات الــجــمــعــيــة والــمــســاهــمــة في 
معرض  ومنها  والدولية  العربية  المعارض 
اوكـــرانـــيـــا وروســـيـــا ورومـــــا ومـــدريـــد ولــنــدن 
وقـــبـــرص ومـــيـــالنـــو.. وتـــاتـــي هــــذه االمــســيــة 
تــدعــيــمــا الواصــــر الــتــعــاون الــثــقــافــي المثمر 
جنوب  جمهورية  فــي  الفنانين  مــع  والــبــنــاء 
افريقيا ليؤكد حرص الجمعية باعتبار الفن 
التشكيلي احد اهم روافد الثقافة لما يحمله 
مـــن اشـــعـــاع وابــــداعــــات وقـــد كـــان هـــذا الــلــقــاء 
مرحلة  افــاق  الــى  لالنطالق  المنصة  بمثابة 

متجددة من صيغ التعاون المشترك. 
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«الحياة الطيبة» في دار العثمان
كتبت نهى احمد حنيفة

أقــامــت دار الــعــثــمــان مــحــاضــرة بــعــنــوان 
صالح  بشير  د.  قــدمــهــا  الــطــيــبــة  الــحــيــاة 
الـــــرشـــــيـــــدي، وقــــــد حـــظـــيـــت الـــمـــحـــاضـــرة 
بــحــضــور كــبــيــر، تـــطـــرق فــيــهــا الــدكــتــور 
ألهــمــيــة الــمــحــافــظــة عــلــى الــــذات وكيفية 
بــنــائــهــا، وأهــــم طـــرق الــســعــادة والــحــيــاة 

الطيبة.
كـــمـــا أشــــــار ألهـــمـــيـــة الــــصــــورة الــذهــنــيــة 
لـــالنـــســـان وأثــــرهــــا عــلــى ســـلـــوكـــه، وقـــدم 
عــــدة طــــرق لــلــحــيــاة الــطــيــبــة مــنــهــا تــذكــر 
االيجابيات، وعدم اجترار الماضي، وأن 
يــكــون مــصــدر تــعــلــم ال تـــألـــم، ومــمــارســة 
وغيرها  النعم،  وتذكر  اليومي  االمتنان 

مما يساهم في بناء ذات مقدرة.
اقــــامــــة  عــــلــــى  الــــعــــثــــمــــان  دار  تـــــحـــــرص 
المحاضرات والدورات التدريبية لخدمة 
الـــمـــجـــتـــمـــع وبــــنــــاء الـــــفـــــرد، فـــبـــاالضـــافـــة 
يقوم  الــتــي  الــكــبــرى  الخيرية  للمشاريع 
عبداللطيف  عبدالله  المرحوم  ثلث  بها 

المنبثقة  الــعــثــمــان  دار  تــهــتــم  الــعــثــمــان، 
الفرد  بتطوير  االهــتــمــام  على  الثلث  مــن 
وناجحًا  فاعًال  عضوًا  ليكون  وتمكينه، 

لذاته ومجتمعه.
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كتبت سميرة فريمش

الدبلوماسي  السلك  عميد  أقـــام 
الــــــعــــــربــــــي ســـــفـــــيـــــر الــــــصــــــومــــــال 
عــــبــــدالــــقــــادر أمــــيــــن حــــفــــل غـــــداء 
العراق  سفير  شــرف  على  ببيته 
لـــــدى الــــبــــالد الــمــنــتــهــيــة مــهــامــه 
مـــحـــمـــد حـــســـيـــن بــــحــــر الـــعـــلـــوم 
وذلـــــــك بـــحـــضـــور عـــمـــيـــد الــســلــك 
الــدبــلــومــاســي، ســفــيــر الــســنــغــال 
عــــبــــداالحــــد امـــبـــاكـــي والـــســـفـــراء 
الــبــالد،  لــدى  المعتمدين  الــعــرب 
حيث قدم له هدية تذكارية طبع 
عــلــيــهــا اســـمـــاء الـــســـفـــراء الــعــرب 
بـــالـــكـــويـــت. وبــــهــــذه الــمــنــاســبــة 
اشــــاد امــيــن بــمــا قـــام بــه السفير 
بــحــر الــعــلــوم لــتــنــمــيــة الــعــالقــات 

جميع  في  والعراق  الكويت  بين 
بــحــر  ان  مـــوضـــحـــا  الــــمــــجــــاالت، 
الـــعـــلـــوم كــــان مـــن أكـــفـــأ الــســفــراء 
للسفير  امين  وتمنى  وأنشطهم 
مهامه  في  التوفيق  العلوم  بحر 
الـــمـــقـــبـــلـــة. ومـــــــن جــــانــــبــــه اعـــــرب 
السفير بحر العلوم عن امتنانه 
بــــالــــحــــفــــاوة الــــتــــي تـــلـــقـــاهـــا فــي 
الــــكــــويــــت مـــنـــذ تـــســـلـــمـــه مــهــامــه 
بـــالـــكـــويـــت، مـــشـــيـــدًا بـــالـــتـــعـــاون 
جميع  فــي  البلدين  بين  الوثيق 
الــــمــــجــــاالت. وأعـــــــرب عــــن شــكــره 
العــــضــــاء الـــســـلـــك الــدبــلــومــاســي 
عـــلـــى مــــا قــــدمــــوه لــــه مــــن نــصــح 
وتعاون خالل فترة عمله مشيدا 
بدور االعالم الكويتي في تطوير 

العالقات بين بلده والكويت.

سلمان: تطوير التعاون 
مع التشكيليني في جنوب أفريقيا

وداع السفير العراقي بحر العلوم
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