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برعاية الحماد وبحضور عدد من الفنانين والحرفيينإقبال كبير على حملة التبرع بالدم في مستشفى األحمدي

ملتقى الكويت الرابع للفنون اإلسالمية يبدأ غدًا
 أسامة أبوالسعود

حتت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
القانونية ووزير العدل، ووزير االوقاف والشؤون 
االسالمية املستشار راشد احلماد يقيم مركز الكويت 
للفنون االسالمية باملس����جد الكبير ملتقى الكويت 
الدولي الرابع للفنون االسالمية في الفترة من غد 4 
اجلاري حتى 15 في املسجد الكبير، وذلك بعد النجاح 
الذي حققته الدورة املاضية واملتمثل في احلضور 
اجلماهيري الواسع واالقبال على االنشطة املتعددة 
التي قدمها امللتقى.وتأتي هذه الدورة استمرارا للنهج 
الذي يتبعه املس����جد الكبير في سبيل تعزيز الدور 
الثقافي واحلضاري للمسجد وتوثيق صلة اجلمهور 
الكرمي باملسجد، كما يسعى الى نشر املزيد من الوعي 
بأهمية الفنون االسالمية وقيمها ومضامينها والسعي 

الى ادماجها في شتى مناحي حياتنا اليومية.
تركز ه����ذه الدورة على تطبيقات الفنون االس����المية على اخلزف 
الذي يعتبر احد اهم املجاالت التي ابدع فيها الفنان املسلم في املاضي 
واحلاضر، ويس����تضيف امللتقى عددا من الفنانني واحلرفيني اصحاب 
اخلبرة في هذا املجال من مختلف الدول االسالمية ذات التراث الفني في 
هذا املجال. الى جانب ذلك يقدم املعرض فنون اخلط العربي والزخرفة 
والرس����م على املاء )فن االبرو( وفن الكتاب����ة الدقيقة واخلط العربي 
باالسلوب الصيني.ويسهم امللتقى في االحتفال بالقدس عاصمة للثقافة 
العربية من خالل استضافة خطاطني من فلسطني احملتلة وتخصيص 

جناح ألعمالهم التي تتناول القضية الفلسطينية.
كما تس����هم في هذه الدورة مؤسس����ات مرموقة في ميدان االهتمام 
بالفنون االسالمية ودعمها منها مكتبة االسكندرية ومركز قطر الثقافي 
)فنار( ومتحف الفنون االسالمية في ماليزيا والذي يعد من اهم املراكز 
البحثية في مجال الفنون االسالمية على املستوى العاملي ويشارك للمرة 
االولى في نشاط من هذا النوع في منطقة اخلليج العربي ومتحف السيد 
طارق رجب من الكويت والذي يقدم مساهمة فعالة من خالل تقدمي ما 
يقرب من س����بعني قطعة خزفية اثرية من مختلف احلقب التاريخية 
للحضارة االس����المية وتعود مواطنها الى حواضر العالم االس����المي 

الكبرى التي اشتهرت بصناعة اخلزف.
وميث����ل الكويت كذلك عدد من اخلطاط����ني املتميزين في فن اخلط 
العربي.والبد من التنويه الى االجنحة املخصصة للنشء التي يشرف 
عليه����ا فنانون محترفون من الكويت وخارجها، ويتيح هذا النش����اط 
املجال لالطفال والناش����ئة للتعرف على مبادئ فنون اخلزف والرسم 

على املاء واخلط العربي وممارستها وسط اجواء من 
املتعة، والعديد من املسابقات التربوية التي تعمل 

على تنمية عامل اخليال واالبداع.
كذلك تخصيص املعرض جناحا للطلبة املوهوبني 
الذين انتظموا في دروس اخلط االسبوعية في املركز 
وأبدوا متي����زا جعلهم جديرين باملش����اركة في هذا 
املعرض.وقد مت التعاون والتنسيق مع ادارة االنشطة 
املدرسية في وزارة التربية الستقبال أبنائنا وبناتنا 
من املدارس العامة واخلاصة من كل املراحل الدراسية 
بغية اطالعهم على ه����ذه الفنون املتنوعة والثرية 
التي تش����كل جانبا مهما من هويتنا.وتأتي الدورة 
الرابع����ة من ملتقى الكوي����ت الدولي الرابع للفنون 
االسالمية مبضمون اساسي هو: الفنون االسالمية، 
بإطار علمي � فني من خالل ما يقوم عليه التنظيم 
العام لهذا امللتقى من معرض فني ش����امل ملختلف االعمال واللوحات 
املنجزة في اغلب مجاالت هذه الفنون.وينعقد هذا امللتقى بشكل دوري 
مرة كل عامني.ويقوم مركز الكويت للفنون االسالمية بتنظيم هذا امللتقى 
الدولي، بالتعاون والتنسيق مع اجلهات واملؤسسات االدارية والعلمية 
والثقافية واملجتمعية الكويتية، حتت رعاية وإشراف وزارة االوقاف 
والشؤون االس����المية من خالل واجهتها احلضارية الكبرى واملتمثلة 
في املسجد الكبير الذي هو مثال حي وفاعل ملكانة املسجد في االسالم 
ودوره االساسي في حياة املسلمني بجميع جوانبها الدينية واالجتماعية 

واالقتصادية والثقافية وغيرها.
ويش����ارك في هذا امللتقى الدوري عديد من اجلهات واملؤسس����ات 
والشخصيات الفكرية والعلمية والثقافية والفنية الكويتية والعربية 
واالس����المية والدولية من املختصني بالفنون االسالمية واملعنيني بها 

او ذوي العالقة بها.
ويهدف امللتقى الى ربط الفنون االسالمية باحلياة اليومية من خالل 

دمجها بالتصاميم الداخلية للمنازل واملساجد واملباني العامة.
تعزيز املكانة املرموقة للمسجد كمعلم ثقافي.

تعزيز مكانة الكويت كمركز لدعم الفنون االسالمية وتنميتها من 
خالل نشر ثقافة اقتناء اللوحات الفنية وتوفير املناخ املناسب لتبادل 
اخلبرات والتعاون بني املؤسس����ات املتخصصة والفنانني واخلطاطني 

بحيث تكون الكويت هي االرض اخلصبة لهذه اللقاءات.
غرس محب����ة الفنون االس����المية والتعرف عل����ى املوهوبني فيها 

وتنميتهم.
تنمية قدرات الفنانني واخلطاطني الكويتيني من خالل امللتقى.

خطر المخدرات 
في »أبوموسى األشعري«

تحت رعاية مدير مدرسة أبوموسى االشعري سعود الناصر 
اقام قسم االجتماعيات بمدرسة ابوموسى االشعري بنين ندوة 
بعنوان »خط���ر المخدرات«، وقد حاضر في هذه الندوة الرائد 

خالد الجابر من اللجنة الوطنية للوقاية من المخدرات.
 وكان عريف الندوة االس���تاذ س���عد الزعبي رئيس القسم 
وبحضور االستاذ خالد المطيري ومحمد عباس وبعض معلمي 

المدرسة وطالب الصف التاسع.
 وقد تناول الرائد خالد الجابر عددا من الموضوعات تضمنت 
تعريف المخدرات وانواعها وآثارها الصحية والنفسية واالجتماعية 
على الفرد واالسرة والمجتمع، وتناول علي المشوح من قسم 

االجتماعيات الموضوع من الجانب الشرعي. 
وفي نهاية الندوة تم فتح باب النقاش واألسئلة وقد اجاب 
المحاضر على االسئلة بكل رحابة صدر، وقد لقيت الندوة صدى 

كبيرا في نفوس الطالب والمعلمين.
 وفي نهاي���ة الندوة تم تكريم الرائد خال���د الجابر بتقديم 
درع تذكارية مقدمة من قس���م االجتماعي���ات نيابة عن إدارة 

المدرسة.

نظم مستش����فى األحمدي على مدى يومني 
حملة للتبرع بالدم، وقد شهدت احلملة إقباال 
كبي����را من قبل موظفي ش����ركة نفط الكويت، 
وشركات القطاع النفطي األخرى.وقال الناطق 
الرسمي لشركة نفط الكويت، ونائب العضو 

املنتدب للشؤون اإلدارية واملالية خالد اخلميس 
ان الش����ركة تولي اهتمام����ا خاصا باجلوانب 
الناس، وحترص  املتعلقة بحياة  اإلنس����انية 
على توفير الرعاية الصحية املالئمة لهم.وأوضح 
ان مستشفى األحمدي درج على تنظيم حمالت 

التبرع بالدم بني احلني واآلخر، مشيدا بالتفاعل 
اإليجابي امللحوظ الذي حتظى به هذه احلمالت 

من جانب كل موظفي القطاع النفطي.
ودع����ا اخلميس في هذا اإلط����ار املواطنني 

واملقيمني الى املبادرة للتبرع بالدم.

)سعود سالم( الرائد خالد اجلابر متوسطا سعود الناصر وعلي املشوح  

قضايا األسرة كل أربعاء
 ليلى الشافعي

يذاع على البرنامج الثاني الساعة الثانية ظهرا من كل يوم 
أربعاء البرنامج اإلذاعي »اشراقة امل« والذي يناقش القضايا 
االسرية من منظور شرعي وقانوني واجتماعي ويتلمس 
القضايا احلالية التي تعاني منها األس���رة العربية ويضع 
احللول لها، والبرنامج يهم كل اسرة كويتية ومقيمة، وهو 

من اخراج جنم الراشد واعداد وتقدمي د.سعد العنزي.

املستشار راشد احلماد

جانب من األعمال املشاركة في املعرض


