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الكويت تستضيف اجتماع 
وزراء ثقافة »التعاون«

قال املجلس الوطن���ي للثقافة والفنون واآلداب 
انه سيستضيف االجتماع ال� 16 للوزراء املسؤولني 
عن الش���ؤون الثقافية في دول مجلس التعاون في 

6 أكتوبر املقبل.

وأضاف املجلس في بي���ان صحافي ان االجتماع 
سيناق����ش س����بل دع���م التع��اون الثق���افي بني 
دول اخللي��ج العرب��ية وتف���عيل البرامج واألنشطة 
الث���قافية املشتركة الت���ي تن���ظمها األم���انة الع�����امة 

ومت���ابعة تن��ف��يذ اإلس��تراتيجية الثق��افية التي 
اق����ره���ا ق���ادة دول املج���ل���س خ����الل ال���دورة 
ال�� 29 للمجلس األعلى التي عقدت في مس���قط في 

ديسمبر 2008.

21 محاضرة و11 أمسية في برنامج 
دار اآلثار للموسم الجديد

تواصل »دار اآلثار اإلسالمية« منذ افتتاحها عام 1983 تقدمي أنشطتها 
الثقافية داخل الكويت وفي اخلارج العربي واالسالمي والعاملي، وكان 
آخر االنش����طة اخلارجية ل� »الدار« قيام ممثل صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد، وزير النفط وزير االعالم الشيخ أحمد العبداهلل 
والشيخة حصة الصباح املش����رف العام على »دار اآلثار اإلسالمية« 
بافتتاح معرض »الدار« العاملي املتنقل »ذخيرة الدنيا: فنون املصوغات 
الهندية في العصر املغولي اإلس����المي« في ماليزيا يوم 30 يوليو في 
متحف الفنون االسالمية مباليزيا، كما ألقت الشيخة حصة الصباح 
بهذه املناسبة محاضرة تناولت فيها بالشرح والتحليل ابعاد معرض 
»ذخيرة الدنيا« وما يحتويه من معروضات نادرة تؤكد على التواصل 
احلضاري بني أرجاء العالم االسالمي قدميا وحديثا، واوضحت أن القيم 
اجلمالية التي يعرضها املعرض تنبع من اميان الصانع املسلم الذي 
نقش آية الكرسي بخط رائع جميل على قطعة من الزمرد ليبجل بها 
آيات شريفة، كما أبدت س����عادتها لإلقبال الكبير الذي لقيه املعرض 
على املس����توى الرس����مي والثقافي والعام، معرض »ذخيرة الدنيا« 
ينتهي عرضه في ماليزيا في شهر ديسمبر 2010. يذكر ان »دار اآلثار 
اإلس����المية« تنظم معرضا عامليا آخر يطوف عدة عواصم ومتاحف 
عاملية حتت اس����م »الفن في احلضارة االسالمية« يفتتح في القصر 
امللكي مبدينة ميالنو االيطالية يوم 2010/10/18 ثم ينتقل الى النمسا 
في م����ارس 2011 ومنها الى كوريا ثم كن����دا 2012. وكدأب »دار اآلثار 
االسالمية« في سعيها الضافة اجلديد على مواسمها الثقافية ستقدم 
الى جوار محاضرات وندوات وامس����يات يوم االثنني من كل اسبوع 
نش����اطا ثقافيا يوم األربعاء يعنى باحلرك����ة الثقافية داخل الكويت، 
فضال على ما يقدمه »نادي الكتاب« ملناقش����ة االصدارات املهمة مرة 
كل ش����هر، وكذلك تنظيم ورشة فنية لتعليم االطفال معالم ومفاهيم 
الفنون االسالمية، كما ان هناك نشاطا موسيقيا متتابعا ايضا تقدمه 
اجلمعية املوس����يقية في اطار وفي موقع انشطة »الدار« وهو مركز 

امليدان الثقافي »مقر منطقة حولي التعليمية«.

معالم موسم »الدار« الجديد

موس����م دار اآلثار االس����المية الثقافي املقبل سيبدأ يوم 4 أكتوبر 
املقب����ل 2010 ويس����تمر الى 30 مايو من العام املقب����ل 2011، يقدم هذا 
املوسم 21 محاضرة باالجنليزية والعربية متنوعة االهتمامات فنية 
ومعمارية وقضايا حضارية وتاريخية وتراثية فضال عن مناقش����ة 
علوم املخطوطات، وأدب الرحالت، كما يضم املوسم 11 أمسية موسيقية 
كالسيكية كويتية وعربية عاملية. يستهل محاضرات »الدار« د.زياد 
رجب من متحف طارق رجب يناقش بخبرته وتخصصه أبعاد اجلمال 
في فنون الفخار تكوينا وتلوينا، وفي االطار الفني ايضا تقدم د.مارتينا 
رغيادي من جامعة اس����بيانزا )ايطاليا( محاضرة تتناول فيها مادة 
اخرى من مواد الفنون االسالمية وهي الرخام وكيف ابدع عليه فنان 
منطقة غزنة في العصور الوسطى بأفغانستان. وفي املجال املعماري 
هناك محاضرة للدكت����ور عبدالواحد الوكيل احلائز على عدة جوائز 
عاملية وأحد تالميذ املعماري حس����ن فتحي، حول التصميم املعماري 
االسالمي ومدى حضوره الى اآلن، ومحاضرة للدكتور امين فؤاد سيد 
حول التطور املعماري ملدينة القاهرة، ومحاضرة ثالثة للدكتور علي 
حامت جبر من اجلامعة األميركية بالقاهرة حتت عنوان »تأثيرات عربية 
إسالمية في العمارة األوروبية خالل العصور الوسطى«. يهتم املوسم 
الثقافي ايضا مبناقشة القضايا الفكرية يتناولها د.فهمي جدعان استاذ 
الفلس����فة االسالمية بتأمل حال املس����لمني في عاملنا املعاصر، ويقدم 
د.س����تيفان وبر من متحف برلني محاضرة عن بقايا املاضي ودالئل 
احلضور احلاضر، كما يساهم البروفيسور الروسي افيم رزفان بحديث 
عن رواية اثنني من رحالة الروس الى الكويت واثيوبيا. وعن مكانة 
املرأة في احلضارة االسالمية هناك اكثر من مساهمة: األولى للدكتورة 
سعاد علي من جامعة اريزونا )الواليات املتحدة األميركية(، والثانية 
للدكتور ثامر الليثي من جامعة نيويورك، والثالثة للدكتور عبدالهادي 
العجمي من جامعة الكويت والرابعة للدكتورة آمال قرآمي من جامعة 
تونس. وفي مجال احلفاظ على التراث واحلوار مع اآلخر يقدم د.احمد 
صدقي محاضرة يناقش فيها اهمية التكامل واألصالة واالستمرارية في 
هذا املجال، ويطرح د.مارتن موللر فينر جامعة فردرش ولهم )بون( 

اهمية العالقات الصينية مع املسلمني كما كانت في القرن 13.

الشيخة حصة الصباح الشيخ أحمد العبداهلل

قلق كويتي من تردي األوضاع اإلنسانية في الصومال
جنيڤ � كونا: قالت الكويت أمام مجلس حقوق 
االنسان امس انها »اطلعت بعني من القلق على ما 
احتواه تقرير اخلبير املستقل حلالة حقوق االنسان 
في الصومال الذي ش���خص األوضاع االنسانية 
املتدهورة في الصومال بكل دقة وموضوعية واضعا 
يده على أسباب املش���كلة ومبرزا احللول املثلى 
ملعاجلتها«. واوضح عضو الوفد الكويتي الدائم 

لدى األمم املتحدة في جنيڤ املستشار زياد املشعان 
في كلمة بالده أمام املجلس »اننا اذ نعبر عن قلقنا 
املتصاعد الستمرار تردي األوضاع االنسانية في 
جمهورية الصومال الشقيقة فإننا نناشد الفرقاء 
هناك انهاء فوريا للصراع العس���كري واجللوس 
على طاولة املفاوضات جنبا الى جنب مع احلكومة 
الصومالية من اجل اعادة األمن واالستقرار للصومال 

وحقنا لدماء األطفال والنساء األبرياء«.
ورحب باسم الكويت بتصديق حكومة الصومال 
مؤخرا عل���ى معاهدة حقوق الطفل كخطوة نحو 
تعزيز تشريعات حقوق االنسان مؤكدا ان الكويت 
تتفق على ما ذهب الي���ه التقرير من ان تكريس 
سيادة القانون وتطبيقه بشكل حازم هو املفتاح 

الرئيسي لعودة السلم واالستقرار للصومال.


