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)أنور الكندري( الفنان فريد العلي يقدم شرحا حول مقتنيات املعرض  )أنور الكندري( الشيخ سلمان احلمود ويعقوب الصانع وم.فريد عمادي وخالد أرن وم. علي اليوحة ومحمد العسعوسي في مقدمة احلضور 

 أحد أركان املعرضمتابعة ألحد الفنانني خالل إجرائه نقوشا إسالمية في أحد األعمال اليدوية مجموعة من املزخرفات واملنتجات احلرفية ألحد الفنانني املشاركني

وزيرا اإلعالم واألوقاف أكدا خالل حضورهما افتتاح دورته السابعة حتت رعاية رئيس الوزراء أنه يعزز من مكانة الكويت كمركز لدعم الفن اإلسالمي وتنميته

انطالق »ملتقى الكويت الدولي للفنون اإلسالمية« مبشاركة 23 دولة

يتعاون مع مركز الكويت للفنون 
اإلسالمية في هذا امللتقى من خالل 
إقامة معرض وورشة للزخرفة 
اإلس����المية إللقاء الضوء على 
مكانة الفن في الثقافة اإلسالمية 
عبر العصور، ودوره كوسيلة 
للتفاهم والتواصل الثقافي بني 

شعوب العالم«.

إسهامات حضارية 

من جهته لفت رئيس مركز 
الكويت للفنون اإلسالمية التابع 
لوزارة األوقاف فريد العلي إلى 
أن »املركز دأب على تنظيم ملتقى 
الكويت للفنون اإلسالمية كل 
عامني وبات عشاق الفن اإلسالمي 
ينتظرونه ملا يقدمه من متعة 
والتواصل مع رواد هذه الفنون 

محليا وعامليا«.
وأضاف ان »ه����ذه الدورة 
تأت����ي بالتزامن م����ع االحتفال 
باختيار الكويت عاصمة للثقافة 
اإلس����المية، وهو بال شك لقب 
تس����تحقه الكوي����ت بج����دارة 
إلس����هاماتها احلضاري����ة، وما 
تقدمه مؤسساتها من خدمات 
للثقافة العربية واإلس����المية 
في شتى املجاالت«. وأكد العلي 
حرص املركز في هذا امللتقى على 
تركيز اجلهود على فئة األطفال 
التواصل مع  والنشء، وكذلك 
الطلبة م����ن خالل التعاون مع 
وزارة التربية، باإلضافة إلى دعم 
املوهوبني من أبناء الكويت في 
مجال الفنون اإلسالمية السيما 

في فن اخلط العربي.

تألو جهدا في توفير الشروط 
املوضوعية لتفعيل دور الفنون 
في تعزيز القيم النبيلة في حب 

اخلير واجلمال«.

تفعيل الشراكة 

وكان لوكيل وزارة األوقاف 
م.فريد عمادي كلمة أكد فيها أن 
»من قيم خطتنا االستراتيجية 
في وزارة األوقاف »الشراكة«، 
تلك القيمة التي حرصت الوزارة 
على تفعيلها وحتقيقها مع كافة 
املؤسسات الرسمية واألهلية 
وذل����ك العتقادنا انه من خالل 
حتقيق الش����راكة املجتمعية 
نستطيع أن نعظم األداء«، مبينا 
أن »هذا امللتقى يجسد صورة 
من الشراكة الفعالة مع وزارة 
اإلعالم الت����ي وفرت كل الدعم 

ملناشط الوزارة«.
وأض����اف »انن����ا نأمل من 
ه����ذا امللتقى أن يحق����ق عددا 
من األه����داف النبيل����ة ومنها 
غرس محبة الفنون اإلسالمية 
والتعرف على املوهوبني فيها 
وتنميته����م والتذكير بوحدة 
األمة العربية واإلسالمية، كما 
أن من شأن الورش التي ستقام 
أن تعمق اجنذاب الناشئة إلى 

تلك الفنون«.

مكانة الفن 

ب����دوره، قال مدي����ر مركز 
األبح����اث للتاري����خ والفنون 
والثقافة اإلسالمية بإسطنبول 
)أرسيكا( د.خالد أرن: »إن املركز 

احلكومي����ة واألهلي����ة، وبهذه 
املناسبة أود أن أشيد بالشراكة 
املؤسس����ية بني وزارة اإلعالم 
ووزارة األوق����اف والش����ؤون 
اإلس����المية والتعاون الوثيق 
بينهما والذي جتسد في احتضان 
املسجد الكبير للمعرض الدولي 
لتطبيقات الفنون اإلسالمية على 
املعادن وال����ذي تقيمه وزارة 
اإلعالم برعاية س����مو رئيس 
الوزراء الش����يخ جابر املبارك، 
وتقدمي وزارة اإلعالم مشكورة 
الدعم اإلعالمي  أن����واع  جميع 
ألنشطة الوزارة وبرامجها في 
وس����ائلها املرئية واملسموعة 

واملقروءة«.
وبني أن هذا امللتقى ينعقد 
ليحقق ع����دة أه����داف أبرزها 
»تعزيز مكانة الكويت كمركز 
لدعم الفنون اإلسالمية وتنميتها، 
وتوفير البيئة اخلصبة في هذا 
امليدان، باإلضافة إلى العمل على 
توسيع دائرة االهتمام بالفنون 
اإلسالمية مما يسهم في ترقية 
الذوق الع����ام وتعزيز الهوية 
اإلس����المية للمجتمع وتعزيز 
املكانة املرموقة للمسجد الكبير 
كمعلم ثقافي، وإبراز دور الفنون 
اإلسالمية وقدرتها على االنخراط 
الثقافية لظواهر  في املعاجلة 
التشدد والتطرف واإلرهاب«، 
داعيا ف����ي خت����ام كلمته إلى 
ضرورة تضافر جهود العلماء 
والفنانني واملبدعني، الفتا إلى أن 
»وزارة األوقاف متد يدها جلميع 
املخلصني في هذا الشأن، ولن 

أن تل����ك الفن����ون تهيمن على 
األذواق واملشاعر، مما يقتضي 
من املسلمني أن يضاعفوا اجلهود 
القيم،  إلنتاج فنون تستهدف 
وترقى بالوجدان، وتعكس عاملية 
القيم اإلسالمية وإنسانيتها، ولن 
يتحق����ق ذلك إال بجعل الفنون 
اإلسالمية مؤسسات قادرة على 

التوجيه الفني الرشيد«.

منارة عالمية

واس����تطرد الوزير الصانع 
بالق����ول »إن ملتقاك����م الكرمي 
هذا يأتي في دورته الس����ابعة 
ليعك����س طموح ال����وزارة في 
أن تكون من����ارة عاملية يلتقي 
حولها املختصون والباحثون 
واملهتمون بالفنون اإلسالمية، 
وليقدم أجود ما صاغته أنامل 
الفنان املسلم من خط وزخرفة 

ونقوش ورسوم«.
ولفت إلى أن امللتقى يعقد 
بالتزام����ن مع إع����الن الكويت 
عاصم����ة للثقافة اإلس����المية، 
مش����يرا إلى أن هذا القرار جاء 
من قبل منظمة االيسيس����كو 
ليعكس اجله����ود املبذولة من 
قبل الكويت حكومة وجمعيات 
ومنظم����ات لتعزيز مس����يرة 
الثقاف����ة اإلس����المية، وتنويع 
أدائها، وتطوير رسالتها، وما 
هذا امللتقى الفني إال صورة من 
صور ذلك التعزيز والتطوير.

وتابع الصانع »كما أن الثقافة 
اإلس����المية ال ميكن أن تنتشر 
إال بتضافر جهود املؤسس����ات 

ووزير األوقاف يعقوب الصانع 
إن »امللتقى يعزز مكانة الكويت 
كمركز لدعم الفنون اإلسالمية 
وتنميتها وتوفير بيئة خصبة 
في هذا املي����دان، باإلضافة إلى 
تعزيز املكانة املرموقة للمسجد 
الكبير كمعلم ثقافي، وإبراز دور 
الفنون اإلسالمية وقدرتها على 
االنخراط في مسلسل املعاجلة 
الثقافي����ة لظواه����ر التش����دد 

والتطرف واإلرهاب«.
وأك����د أن »مس����يرة وزارة 
األوق����اف تتوالى ف����ي تفعيل 
القائمة  خطتها االستراتيجية 
على الريادة والشراكة والتواصل 
مع مختلف ش����رائح املجتمع، 
وتتضاف����ر أنش����طتها لتعزز 
رس����التها املجتمعية ودورها 

التوجيهي«.
وأضاف قائ����ال »تأتي هذه 
املناس����بة الكرمية لتبرز وعي 
الوزارة املبكر بأهمية الفنون 
اإلس����المية واس����تثمارها في 
تشكيل الوجدان وتنمية األذواق 
وتهذيب املشاعر«، الفتا إلى أنه 
ال يخفى على أحد أن »املجتمعات 
املعاص����رة أضح����ت محاطة 
بالفنون في سكناتها وحركاتها، 
وص����ارت للفنون مؤسس����ات 
ومراكز وإعالم، مما يس����تدعي 
من املؤسسات الدينية االنخراط 
في تقدمي منتجات فنية أصيلة 
تسهم في إبراز العطاء احلضاري 
لألمة العربية واإلسالمية، وتدعم 

القيم اإليجابية في احلياة«.
واردف الصانع: »ومعلوم 

الزمان  أربعة عش����ر قرنا من 
أبهرت العالم بفنونها املبدعة 
وابتكاراتها وهويتها املتميزة، 
معبرة عن س����ماحة ووسطية 
العقيدة وقيم اإلسالم السامية 
والنبيلة البعيدة كل البعد عن 
الغلو والتطرف في الفكر والقول 

والعمل«.

بناء الفكر المستنير 

وأضاف أن »معرض تطبيقات 
الفنون اإلسالمية على املعادن 
ال����ذي يأتي في إط����ار ملتقى 
الكويت الدولي السابع للفنون 
اإلسالمية يؤكد إميان الكويت 
بأهمي����ة دور الفنون والثقافة 
في بناء الفكر املستنير القادر 
على البن����اء والتنمية والتقدم 
خلي����ر األوطان والش����عوب«، 
مبينا »أهمية الرسالة الثقافية 
التي يحملها املجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب من أجل 
رفع الوعي بالفنون اإلسالمية، 
وتعزيز روح االنتماء والوالء 
لدى الناشئة والشباب بثقافة 
وفنون حضارتنا اإلس����المية 
اخلالدة«. ولفت احلمود إلى أن 
»ما يضمه هذا املعرض من أعمال 
مرتبطة مبختلف ألوان الطيف 
الفني اإلسالمي يبعث برسالة 
حضارية من الفنان التشكيلي 
املسلم إلى العالم اجمع مبختلف 

شعوبه وثقافاته«.

تشكيل الوجدان

ب����دوره، قال وزي����ر العدل 

أسامة أبوالسعود

أكد وزي����ر اإلعالم والدولة 
لشؤون الشباب الشيخ سلمان 
احلمود ووزي����ر العدل ووزير 
األوقاف والش����ؤون اإلسالمية 
يعقوب الصان����ع أن »الفنون 
اإلس����المية على مدى اكثر من 
أربعة عشر قرنا أبهرت العالم 
بفنونها املبدعة، وابتكاراتها، 
وهويتها املتميزة، معبرة عن 
سماحة ووسطية وقيم اإلسالم 
السامية والنبيلة، البعيدة كل 
البعد ع����ن الغل����و والتطرف 

واإلرهاب«.
جاء ذلك ف����ي حفل افتتاح 
الدورة السابعة مللتقى الكويت 
الدولي للفنون اإلسالمية، أول 
م����ن أمس، في مس����جد الدولة 
الكبي����ر، حتت رعاية س����مو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
جابر املبارك، وبحضور وزير 
الدولة لشؤون  اإلعالم ووزير 
الشباب الشيخ سلمان احلمود، 
ووزير العدل ووزير األوقاف 
والش����ؤون اإلسالمية يعقوب 
الصانع، ومبشاركة 73 خطاطا 
ومزخرفا، و30 حرفيا و4 مكتبات 
دولية من 23 دولة. وقال احلمود 
في كلمت����ه »حتتضن الكويت 
عاصمة الثقافة اإلسالمية لعام 
2016 املعرض الدولي لتطبيقات 
الفنون اإلسالمية على املعادن 
ال����ذي ميثل نافذة م����ن نوافذ 
احلضارة والثقافة اإلسالمية 
العريق����ة على م����دى اكثر من 

»جولة في عالم املرأة« ملتقى دعوي نظمته اللجنة النسائية بـ»التعريف باإلسالم«

العيسى: عطاء املرأة أضعاف عطاء الرجل في كل املجاالت
رحمه اهلل � وصبره وجلده 

في سبيل دعوته.
من جانبها، قالت رئيسة 
اللجنة النسائية للتعريف 
البليس  باالسالم وضحة 
ان الدعوة الى اهلل واجبة 
على كل مس���لم ومسلمة 
حسب استطاعته، ولدينا 
ف���ي اللجنة ش���عار »كلنا 
دعاة«، مشيرة الى ان الدعوة 
تبدأ بالقدوة في بيوتنا مع 
جيرانن���ا ومع مجتمعاتنا 
وم���ع كل احمليط���ني بنا، 
ولي���س ش���رطا ان تكون 
الداعي���ة متخصصة، فكل 
واحدة تستطيع ان تدعو 
ال���ى اهلل وان تنوي النية 
وان تبذر البذرة باالخالص 
واهلل تعالى قادر ان يروي 
هذه البذرة في اجلو املناسب 
والتربة املناسبة لالعتناء 
بها، وقالت: ان د.عبدالرحمن 
الس���ميط رحمه اهلل بذر 
افريقيا وكان  ف���ي  بذوره 
الذي  اليتيم  نتاجها ه���ذا 
رعت���ه جلن���ة التعري���ف 
باالس���الم ليصبح سفيرا 
لدولة كيني���ا في الكويت 

وغيره الكثير.

شعارها )ادعو الى ربك باحلكمة 
واملوعظة احلس����نة(، مشيرة 
الى ان هذا كان الش����عار الذي 
قامت به في دعوتها في افريقيا 
مع زوجه����ا رحمه اهلل تعالى 

د.عبدالرحمن السميط.
ثم انتقلت الى النقطة الثالثة 
وهي الهمة العالية للداعية وان 
تتحلى بالصبر لكسب قلوب 
اآلخرين ولكي تأتي ثمار دعوتها 
ولو بعد حني، وتخلل حديثها 
قصص مؤث����رة البو صهيب � 

البيت تنعكس  االستقامة في 
على جميع افراد االسرة فيكون 

االحسان قبل البيان.
وضربت اخلشرم الكثير من 
االمثلة على القدوة من احلديث 
العملية  الش����ريف واحلي����اة 
امرأة قدوة،  التي تعيشها كل 
ثم انتقلت الى النقطة الثانية 
لتك����ون امل����رأة داعية ناجحة 
وهي ان يك����ون هدفها العمل 
الصالح مع االميان بأن تفوض 
امره����ا الى اهلل تعالى ويكون 

مستش���هدة بأحداث كان لها 
اكبر االثر في اعتناق الكثير 
من الناس لالس���الم بس���بب 
معاملة املرحوم د.عبدالرحمن 
السميط الراقية ملسلمي افريقيا 
وكيف كان قدوة ناجحة في 
طريق الدعوة. ولفتت الى ان 
االخت الداعية لكي تنجح في 
مسيرتها البد ان تضع امامها 
ثالث نقاط مهمة، اولها القدوة 
قبل الدعوة، وان تكون بالعمل 
وليس بالكالم، مؤكدة على ان 

العطاء الدني���وي وان عطاء 
اآلخرة له أبواب كثيرة مفتوحة 
لكل منا مصداقا حلديث الرسول 
ژ »ال تزول قدم العبد يوم 
القيامة حتى يسأل عن أربع: 
عن عمره فيم���ا أفناه، وعن 
أباله، وعن ماله  شبابه فيما 
مما اكتسبه وفيما أنفقه، وعن 

علمه ماذا عمل به«.
وحتدث���ت الداعية نورية 
اخلش���رم ع���ن جتربتها في 
العمل الدعوي ف���ي افريقيا، 

وضعنا هدفا لآلخرة؟ وأكدت 
أنه ال بد أن يكون لنا أهداف 
وأول هدف هو هدفنا مع اهلل 
وان تتجول كل واحدة في عالم 

نفسها ماذا قدمت؟
مشيرة إلى أن هناك أهدافا 
أولية مع اهلل تعالى نضيفها 
لألهداف الدنيوية وليكن لي 
عم���ل تطوع���ي يرضي اهلل 
عز وجل في أي مجال سواء 
اجتماعي أو صحي أو ثقافي، 
الفتة إلى أننا ال نتوقف على 

ليلى الشافعي

أكدت د.وداد العيسى 
املرأة موجودة في كل  أن 
مكان وكل مجال حتى العمل 
التطوعي وان نبينا محمد 
ژ قال في خطبة الوداع 
)استوصوا بالنساء خيرا( 
وان كلمات املصطفى ژ 
ترتب���ط عبارتها بعنوان 
امللتقى »جول���ة في عالم 
املرأة« ج���اء ذلك في أول 
ملتقى نسائي نظمته جلنة 
التعريف باإلس���الم إدارة 
الشؤون النسائية لتعريف 
املواطن الكويتي واملقيمني 
بأنشطة اللجنة وتسليط 
الضوء على إجنازات املرأة 
املسلمة في الدعوة وقالت 
العيسى إن عطاء املرأة ال 
يتوقف عند حد معني من 
العمر فبإمكان املرأة العطاء 
أضعاف عطاء الرجل، حيث 
تعمل املرأة في كل مجال، 
العيسى ماذا  وتس���اءلت 
قدمنا ألنفس���نا؟ على كل 
امرأة أن تسأل ماذا قدمت 
باإلضافة إلى عملي الدنيوي 
م���ن عمل تطوع���ي؟ هل 

جانب من احلضورد.وداد العيسى تتوسط نورية اخلشرم ووضحة البليس

احلمود: املعرض 
يؤكد إمياننا بأهمية 
دور الثقافة في بناء 

الفكر املستنير
 

الصانع: الفنون 
اإلسالمية قادرة 
على املساهمة 

في معاجلة ظواهر 
التشدد والتطرف 

واإلرهاب

العلي: حريصون 
على دعم 

املوهوبني من أبناء 
الكويت في مجال 

الفنون اإلسالمية

اخلشرم: الدعوة 
باملوعظة احلسنة 
كانت سبب جناح 

عبدالرحمن السميط 
رحمه اهلل


