
انطلقت أعمال املعرض االفتراضي الدولي لفن اخلط 
العربي أم��س األح��د، مببادرة من ع��دد من فناني اخلط 
العربي في دولة الكويت ويضم 374 عمالً فنياً مبشاركة 

103 خطاطني ميثلون 32 دولة.
وقال رئيس مركز الكويت للفنون اإلسالمية املشرف 
العام على أعمال املعرض اخلطاط الكويتي فريد العلي ل� 
)كونا(: إن املعرض يتكون من معرضني، األول بعنوان 
)سيجعل الله بعد عسر ي��س��راً(، والثاني )استشفاء 

جمالي( ويتضمنان لوحات جميلة للخط العربي.
وأض��اف أن هذه الفعالية تأتي استجابة للتحديات 
الصحية الراهنة الناجمة عن انتشار فيروس )كورونا(، 
وذلك عبر بث جماليات اخلط العربي التي تقدم اآليات 

القرآنية واألحاديث الشريفة واحلكم واألقوال املأثورة.
وأوضح أن األعمال املشاركة في املعرض تستلهم جمال 
املعاني التي تضمنتها تلك النصوص وصاغتها أيادي 
103 خطاطني من 32 دولة شملت الكويت والدول العربية 
وتركيا وإيران وسنغافورة وماليزيا والصني وبريطانيا 

والواليات املتحدة األمريكية.
وأش��ار إلى أن عدد األعمال املشاركة بلغ 374 عمالً، 
تشمل العديد من املدارس واألساليب واخلطوط املختلفة 
الفتا إلى أن هذه الفعالية تعد من أوائ��ل فعاليات اخلط 
العربي في الفضاء االفتراضي. وأف��اد أن هذه الفعالية 
تتميز بثرائها من حيث التنوع نظرا للعدد غير املسبوق 
من املشاركني حيث يضم املعرض إلى جانب األساتذة 
الكبار في فن اخلط العربي طيفا واسعا من املواهب الشابة 

التي تقدم جتارب جديدة وأساليب مبتكرة وحديثة.
وبنينّ العلي أن الفعالية استغرقت فترة من التنظيم 

واإلع��داد امتدت 6 شهور ما بني التواصل والتنسيق مع 
املشاركني واجناز أعمال خاصة تتصل مبوضوع املعرض، 
باإلضافة إلى تصميم اجلولة االفتراضية لتسمح للزوار 
باالطالع على األعمال في جتربة حتاكي قاعات العرض 
الفني وتتيح االستمتاع باألعمال الفنية بسهولة وأمان 

من خالل تصفح املوقع اإللكتروني أو استخدام التطبيق 
اخلاص على الهاتف النقال. وأشاد بجهود راعي املعرض 
وكافة اخلطاطني املشاركني في املعرضني داعيا اجلمهور 
https://( إل��ى زي��ارة املعرض على املوقع الرسمي

 .)www.callihealing.com

أص��در وكيل وزارة التربية باإلنابة فيصل 
املقصيد، تعميماً بشأن استكمال إج��راءات تقييم 
األداء للعاملني باملدارس عن العام الدراسي 2019 
- 2020.  وق��ال املقصيد: إن��ه مت جتهيز قاعات 
بديوان عام وزارة التربية، باإلضافة إلى تشكيل 
فريق عمل متكامل لتذليل العقبات أم��ام مديري 
وم��دي��رات امل���دارس الذين يواجهون مشاكل في 
إدخال واعتماد تقييم الكفاءة ملوظفيهم ليتمكنوا من 

االنتهاء من عملهم بصورة صحيحة. 
وب��نينّ أن عمل الفريق بدأ يوم أمس األح��د على 
فترتني، )األول����ى( م��ن ال��س��اع��ة  1 ظهرا وحتى 
الساعة 3 عصرا، و)الثانية( من الساعة 3 عصرا 

حتى الساعة 5 مساء، وملدة ثالثة أسابيع فقط.
ووجه عناية جميع مديري ومديرات املدارس 
الذين لديهم مشاكل في إدخال واعتماد تقييم األداء 
املوظفيهم بضرورة حجز موعد من خالل الرابط 

 .)https://2u.pw/oukmmy( اآلتي
 وأش���اد املقصيد بالتعاون البناء ب��ني قطاع 
ال��ش��ؤون اإلداري����ة والتطوير اإلداري، وقطاع 
التعليم العام وإدارة نظم املعلومات، حلل املشكالت 

التي يواجهها مديري ومديرات امل��دارس في كافة 
مراحل التعليم ورياض األطفال أثناء تقييم األداء 

املوظفيهم.
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جانب من املعرض االفتراضي

أشاد  بالتعاون البّناء بني »الشؤون اإلدارية« وإدارة نظم املعلومات

املقصيد: جتهيز قاعات في 
»التربية« الستكمال إجراءات 

تقييم الكفاءة للموظفني

فيصل املقصيد

32 دولة  103 خطاطني ميثلون  374 عماًل فنيًا مبشاركة  يضم 

الكويت في  العربي  اخلط  لفن  الدولي  االفتراضي  املعرض  انطالق 

استنكرت اجلمعية الكويتية حلقوق 
اإلنسان بأشد عبارات االستنكار إعادة نشر 
الرسوم املسيئة للرسول الكرمي محمد صلى 
الله عليه وسلم، وم��ن التصريحات التي 
تسخر من الدين اإلسالمي والتي صدرت 
ممن يدنّعون احلفاظ على قيم حقوق اإلنسان 

واحترام مشاعر املجتمعات اإلسالمية.
واجلمعية إذ تدين التصريحات الرسمية 
للحكومة الفرنسية التي تسيء ملشاعر مليار 
ونصف مسلم حول العالم، وترى أن سياسة 
الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون جتاه 
الترويج لنفسه تقوض اجلهود الدولية 
الرامية للقضاء على جميع أشكال التعصب 
والتمييز القائمني على أس��اس ال��دي��ن أو 

املعتقد.
وأدان��ت اجلمعية أي دعوة إلى الكراهية 

الدينية التي تشكل حتريضاً على التمييز 
والعداء والعنف كما أن اجلمعية ستواصل 
إدان��ة السخرية من الرسل عليهم السالم 

لكافة األديان السماوية.
ودع��ت اجلمعية في هذا الشأن املجتمع 
الدولي وكافة املنظمات الدولية واإلقليمية 
واإلسالمية والعربية للضغط على احلكومة 
الفرنسية لوقف هذه اإلساءات لنبي اإلسالم 
ا  محمد صلى الله عليه وسلم، واالعتذار عمنّ
أق��دم عليه الرئيس الفرنسي م��ن ترويج 
خلطابات الكراهية في الوقت الذي يعمل به 
العالم بكل طاقته لوقف مثل هذه اخلطابات 

واحلد من انتشارها.
وأضافت: لقد أشعلت فرنسا ردود فعل 
غاضبة ف��ي العالم اإلس��الم��ي، وعليها أن 
تعتذر اآلن عن جتاوزاتها وج��رح مشاعر 

املسلمني حول العالم.
وف��ي السياق ذات��ه، أك��دت اجلمعية أنها 
تدعم حرية ال��رأي والتعبير، دون اإلساءة 
واملساس بحقوق اآلخرين، إذ أن تصريحات 
الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون ال ميكن 
إدراجها ضمن حرية التعبير عن ال��رأي بل 
ضمن استهداف املعتقدات والرموز الدينية، 
وف��ي ذل��ك انتهاًكا حلرية التعبير وتخٍط 
واضح حلقوق اآلخرين في حماية مشاعرهم 
الدينية، ويخالف حكم احملكمة األوروبية 
حلقوق اإلنسان الصادر يوم 25 أكتوبر عام 
2018 في قضية إساءة مشابهة، الذي أكد أن 
على مثل هذه التصريحات هي “جتاوز احلد 
املسموح به في النقاش وتصننّف كهجوم 
مسيء على رس��ول اإلس���الم، كما تعرنّض 

اجلمعية الكويتية حلقوق اإلنسانالسالم الديني للخطر”.

جمعية حقوق اإلنسان تعّبر عن استيائها  
من ترويج فرنسا خلطابات الكراهية


