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»إكسفورد لالستشارات والتدريب« اختتم 
NLP برنامج البرمجة اللغوية العصبية

أق������ام م���رك���ز اك���س���ف���ورد ل���اس���ت���ش���ارات وال���ت���دري���ب 
ال��ت��ط��وي��ر االداري وال��ت��دري��ب  ب��ال��ت��ع��اون م��ع ادارة 
ب��وزارة النفط برنامجا بعنوان »البرمجة اللغوية 
العصبية NLP« خال الفترة من 8 الى 12 الجاري 
وقد حاضر في البرنامج الذي عقد في وزارة النفط 

د. وليد املرشد.
وكان مركز اكسفورد قد احتفل في نهاية البرنامج 
بحضور منسقة البرنامج االستاذة نادية العازمي 
ال��دورة  ب���وزارة النفط بتخريج املشاركني في ه��ذه 
التدريبية مقدما اليهم شهادات التقدير وال��دروع 

التذكارية.

ندوة »حياة البادية في الكويت«
أق���������ام م�����رك�����ز ت����ط����وي����ر ال�����ع�����اق�����ات ال���ع���رب���ي���ة 
– ال���غ���رب���ي���ة  »أوي�������ر«، ن�����دوة ب���ع���ن���وان )ح��ي��اة 
ال����ب����ادي����ة ف����ي ال����ك����وي����ت( ح���اض���ر ف���ي���ه���ا م��زي��د 

ف��ي جامعة جونسون  زائ��ر  اس��ت��اذ  ال��خ��ال��دي، 
وي���ل���ز ف���ي دن���ف���ر ال����والي����ات امل���ت���ح���دة واس���ت���اذ 

االدارية.  الدراسات 

افتتح تحت رعاية الشيخ ناصر صباح األحمد 

لوحات نادرة في معرض جعفر إصالح 

كتب شريف صالح

ت��ح��ت رع���اي���ة وزي����ر ش����ؤون ال���دي���وان األم���ي���ري الشيخ 
ن��اص��ر ص��ب��اح األح��م��د اف��ت��ت��ح م��ع��رض ال��ف��ن��ان جعفر 

إصاح في قاعة CAP  في الشويخ الصناعية.
وضم املعرض مجموعة من اللوحات النادرة إلصاح 
ال���ت���ي ت��ع��ب��ر ع���ن م��ح��ط��ات م��خ��ت��ل��ف��ة م���ن م��س��ي��رت��ه مع 
ال��ت��ش��ك��ي��ل، م��ن��ه��ا خ���م���س���ون رس���م���ة وث����اث����ون ل���وح���ة، 

بعضها نادر ولم يعرض من قبل.
وقال إصاح في كلمته في بطاقة املعرض إن القضايا 
ال��خ��ط��ي��رة ت��ق��س��م ع��امل��ن��ا، وال��ف��ن��ان��ون م���س���ؤول���ون عن 
رأب الصدع والتعاون للوصول بالنفس إلى الصفاء 
وال���ت���واض���ع وامل��ح��ب��ة واإلخ������اص وال���رح���م���ة وال��س��م��و 
وال��خ��ل��ود. ك��م��ا أش����ار إل���ى م��ظ��اه��ر ف��ن��ون اآلن تعكس 

ال��ت��وت��ر وال���ق���س���وة واض����ط����راب ال���ع���ال���م، وال����دع����وة إل��ى 
تحطيم الذات وتحقير معنى اإلنسانية.

ولفت إل��ى أن��ه على علم ب��أن الشقاء ج��زء من الحياة ، 
ي��ؤدي  ولكن اإلك��ث��ار م��ن تصوير الشقاء اإلنساني ال 
إلى تخفيفه أو شفائه، فلك أن تتغنى بأغاني الحزن 
ل���ك���ن ب��ط��ري��ق��ة ت���س���اع���دك وت���س���اع���د م��س��ت��م��ع��ي��ك ع��ل��ى 
الوصول إلى السام الداخلي«. وأكد إصاح في كلمته 
أه��م��ي��ة م��م��ارس��ة ال��ج��وان��ب اإلي��ج��اب��ي��ة ف��ي ال��ف��ن ألنها 
ت��زي��د امل��ح��ب��ة وت��س��اع��د ع��ل��ى م��ق��اوم��ة ق���وى االن��ح��راف. 
ف��ال��ح��ي��اة م��ق��دس��ة ون��ح��ن م��ح��ظ��وظ��ون ف��ي إنسانيتنا 
بحرية اإلحساس والسمع والنظر وال��ذوق والتفكير. 
وت��م��ن��ى ف���ي ال���خ���ت���ام أن ي���ك���ون ال���ف���ن ع���ون���ا ل��ن��ا على 

االحتفال بالحياة.
 »Cap« ب�����دوره، أع����رب م��ؤس��س م��ن��ص��ة ال��ف��ن امل��ع��اص��ر

ع��ام��ر ال��ه��ن��ي��دي ع���ن اع����ت����زازه ب��ش��راك��ة ال��ف��ن��ان جعفر 
إص���اح ح��ي��ث تعتبر ح��ي��ات��ه امل��ه��ن��ي��ة ح��ج��رًا أساسيًا  
 أن يقدم املعرض 

ً
ال��ك��وي��ت، آم��ا ف��ي حركة الفنون ف��ي 

ولو ملحة عن رؤية جعفر الفنية وطبيعته اإلنسانية 
العميقة في اعتناق النقاء واملرح باستمرار.

ونوه بفن إصاح الذي ارتبط ارتباطا كبيرا بحياته 
املليئة بالترحال والتأمل للبحث عن الجمال وجوهر 
ال��وج��ود ما أثمر خ��ال خمسة وأرب��ع��ني عاما رصيدا 

من اللوحات والرسومات واملنحوتات وامللصقات.
ال��دور العميق  أك��د الهنيدي أهمية  وف��ي ختام كلمته 
ال��وط��ن وإن��س��ان سليم روح��ي��ا وعقليا،  للفن ف��ي بناء 
موضحا أن تأسيس منصة الفن املعاصر تهدف إلى 
االرتقاء باملجتمع الكويتي وجعله أكثر ثقافة ووعيا 

بالفن.
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