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  )من الكويت نبدأ( عبارة قالها أمير دولة 
الكويت الراحل الشيخ جابر االحمد في عام 
1994 في احد خطاباته واتخذها اليوم مركز 
ج��اب��ر االح��م��د الثقافي ش��ع��ارا ل��ب��دء موسمه 
الثقافي االول ال��ذي ينطلق ف��ي 19 سبتمبر 

اجلاري ويستمر حتى ابريل 2018.
وفي هذا االطار قال مدير عام عمليات مركز 
الشيخ ج��اب��ر األح��م��د الثقافي فيصل خاجة 
في تصريح )ك��ون��ا( ان املركز سيشهد تقدمي 
فعاليات ذات قيمة فنية عالية تالئم مستوى 
هذا الصرح املميز الذي نال العديد من اجلوائز 

العاملية من حيث التصميم.
واوض��ح خاجة انه سيتم خالل هذا املوسم 

الثقافي تقدمي ع��روض فنية متنوعة م��ا بني 
االستعراضية واملوسيقية والغنائية باإلضافة 

إلى األنشطة احلوارية ذات املضمون.
واكد حرص املركز على تنوع هوية األنشطة 
ما بني األنشطة الكويتية والعربية والعاملية 
ويفخر املركز بهذا الصدد أنه قام بتأسيس فرقة 
موسيقية متخصصة تضم أكثر من 50 موسيقيا 
محترفا تتجاوز نسبة الكويتيني منهم 70 
باملئة لتقدمي مختلف األعمال بقيادة املايسترو 

الدكتور محمد باقر.
وأش��ار خاجة إل��ى أن األنشطة لن تقتصر 
على امل��س��ارح بداخل املبنى إذ حرصت إدارة 
املركز على االستفادة من املساحات الشاسعة 

في املبنى لتقدمي مختلف املعارض ذات العالقة 
بالفنون والتراث ولكن بلمسات معاصرة.

واوض��ح ان من بني تلك املعارض )معرض 
1927( الذي يحتفي مبرور 90 سنة ميالدية 
على تسجيل أول أغنية كويتية على األسطوانات 
اذ يتضمن العديد من األسطوانات األصلية التي 
مت إنتاجها في ذل��ك العام خلمسة فنانني من 
الكويت آنذاك وهم عبدالله فضالة وعبداللطيف 
الكويتي وصالح وداود عزرا الكويتي وصالح 

عبدالرزاق.
واش���ار ال��ى تنظيم معرض خ��اص متعلق 
بالفنان الكويتي الراحل عبداحلسني عبدالرضا 

ويتضمن قطعا نادرة ذات صلة بأعماله الفنية.

وقد اعلن املركز اخيرا على موقعه االلكتروني 
عن ج��دول الفعاليات واالنشطة ومواعيدها 
للنصف االول من موسمه الثقافي االول ويستمر 
من سبتمبر حتى ديسمبر 2017 على ان يتم 
الحقا االعالن عن جدول فعاليات النصف االخر 

التي ستمتد من يناير حتى ابريل 2018.
ويأتي في مقدمة عروض النصف االول من 
املوسم الثقافي أوبريت )مذكرات بحار( الذي 
يبدأ في 19 سبتمبر ويستمر ثالثة اي��ام على 
خشبة املسرح الوطني وهو عمل قدم عام 1979 

اال انه سيتم عرضه مجددا بتقنية حديثة.
ويصور هذا االوبريت حال اهل الكويت قدميا 
ومصاعب البحر والبحث عن الرزق مبشاركة 

فنانني ومطربني مشهورين منهم مرمي الصالح 
وعبدالعزيز املفرج )شادي اخلليج(.

كما سيتخلل النصف االول حفالت غنائية 
للفنان حمود اخلضر وراغ��ب عالمة وعبادي 
اجلوهر وهاني شاكر وموسيقى عمر خيرت 
واخرى بعنوان )كلثوميات( واغاني عبدالكرمي 

عبدالقادر يقدمها مجموعة من الشباب.
وينظم املركز ليلة عن الفنان الراحل عبدالله 
فضالة وليلة موسيقية عن الفنان راشد احلملي 

وليلة الفنان عوض دوخي.
ويستضيف املركز فرقا زائ��رة للمشاركة 
في موسمه الثقافي منها فرقة )كركال( لتقدم 
استعراضا عن طريق احلرير الذي يروي قصة 

إبحار في التاريخ من بعلبك إلى عمان والهند 
وبالد فارس وصوال إلى البندقية بحثا عن القيم 
اإلنسانية كما يستضيف املركز أوركسترا لندن 

السيمفونية.
يذكر ان مركز الشيخ جابر األحمد الثقافي 
التابع للديوان االميري في دولة الكويت قد فاز 
اخيرا بجائزة )ميرت( ألفضل املشاريع العاملية 
وال��ت��ي متنحها مجلة )اي ان ار( األمريكية 

املتخصصة في قطاع الهندسة املعمارية.
وسيتم ت��ك��رمي امل��ش��روع ف��ي حفل توزيع 
اجلوائز الذي سيقام في فندق شيراتون )تاميز 
سكوير( مبدينة نيويورك بالواليات املتحدة في 

23 أكتوبر املقبل.

مركز الشيخ جابر األحمد الثقافي

يبدأ موسمه الثقافي األول حتت شعار »من الكويت نبدأ« 

 خاجة: مركز جابر الثقافي سيشهد تقدمي فعاليات فنية كبيرة
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جانب من حفل افتتاح مركز الشيخ جابر األحمد الثقافياملسرح الوطني في مركز الشيخ جابر األحمد الثقافي 

معهد الكويت للدراسات القضائية بحث مع ممثلي املدرسة 
الوطنية للقضاء في فرنسا تعزيز التعاون املشترك

ُعقد يوم أمس االجتماع الدوري بني  معهد الكويت للدراسات 
القضائية والقانونية واملدرسة الوطنية للقضاء بفرنسا برئاسة 
املستشار عويد الثومير مدير املعهد وبحضور املستشار فهد 
بوصليب نائب مدير املعهد لإلتصاالت والعالقات والبحوث 
وممثلي املدرسة الوطنية للقضاء بفرنسا سيدريك دوفي مستشار 
التعاون والعمل الثقافي ومدير املعهد الفرنسي بدولة الكويت و 

رشيدة احملمودي .
ومتت اإلش��ادة بالتعاون املشترك بني كال اجلانبني والتركيز 
على اإلهتمام باإلجتاهات احلديثة في القضاء الفرنسي وعقد 

ورش العمل من أجل اإلرتقاء بالعمل القضائي .
وأشار الثومير إلى وضع زخم إعالمي للبرنامج برعاية رئيس 
مجلس اإلدارة د.فالح العزب وزير العدل ووزير الدولة لشئون 
مجلس األمة واإلعداد إلنطالق  للبرنامج بداية يناير املقبل لتعزيز 
التعاون املشترك باجلوانب العلمية والعملية واستعداد السفارة 
الفرنسية لتقدمي املساعدة إذا لزم األمر على أن يتم جتديد اإلتفاقية 

على هامش اجتماع الشبكة العربية األوربية حول التدريب.
وأض���اف ب��أن تلك االتفاقية ب��ني املعهد وامل��درس��ة م��ن أكثر 

جانب من االجتماع االتفاقيات التي أبرمها املعهد فاعلية .

اللجنة العليا ملهرجان »الكويت مركز 
عربي للنص املسرحي« تفتح باب 

املشاركات في مسابقة »غامن الصالح«
فتحت اللجنة العليا املنظمة ملهرجان »الكويت 
مركز عربي للنص املسرحي« ب��اب املشاركة في 
مسابقة التأليف للدورة الثالثة »دورة الفنان غامن 
الصالح« التي ستقام حتت رعاية الدكتور بدر 
الدويش األمني العام املساعد في املجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب في السابع والعشرين 
من مارس املقبل متزامنة مع االحتفال بيوم املسرح 

العاملي.
وذك��ر رئيس اللجنة الفنان محمد اخلضر أن 
اللجنة وض��ع��ت ع��دة ش���روط يجب ت��واف��ره��ا في 
املتقدمني للمسابقة منها أن يكون املتقدم كويتيا أو 
من أبناء دول مجلس التعاون اخلليجي، وأال يزيد 
عمره على 35 عاما، وأن يكون النص باللغة العربية 
الفصحى مع جواز كتابة احلوار باللهجة الكويتية 
الدارجة، وأن يتوافق النص مع القواعد األساسية 
للكتابة الدرامية، وأال تتجاوز صفحاته األربعني 
صفحة من حجم A 4، علما بأن املسابقة مفتوحة 

للجنسني.
وح��ددت اللجنة نهاية شهر فبراير 2018 آخر 
موعد لقبول النصوص، وسوف يتم تشكيل جلنة 

حتكيم م��ن أص��ح��اب اخل��ب��رة وال��ك��ف��اءة، وتتخذ 
قراراتها باإلجماع، وإن تعذر يتم التصويت، بحيث 
يحصل على اجلائزة األولى واجلوائز االخرى النص 
الذي يحصل على أغلبية اصوات اللجنة، وستعلن 
النتائج وت��وزع في احلفل ال��ذي يقام في السابع 

والعشرين من مارس املقبل.

 رئيس اللجنة الفنان محمد اخلضر

شكل جلنة متخصصة الختبار القدرات 
في املعهد العالي للفنون املوسيقية

محمد الديهان: مؤمتر ومهرجان 
الكويت املوسيقي سيكون بحلة جديدة

وس��ط االستعدادات الستقبال 
الطاقات الشبابية مجددا ضمن 
ال���ع���ام ال����دراس����ي اجل���دي���د في 
ك��اف��ة األق��س��ام ال��ف��ن��ي��ة، انطلقت 
التحضيرات ف��ي املعهد العالي 
للفنون املوسيقية إلق��ام��ة املزيد 
من األنشطة املتنوعة، إلى جانب 
امل��ش��ارك��ات داخ���ل وخ���ارج دول��ة 
ال��ك��وي��ت خ���الل ال��ف��ت��رة القليلة 

القادمة.
وف��ي ه��ذا اجلانب حت��دث عميد 
املعهد العالي للفنون املوسيقية د. 
محمد الديهان قائال: »بدأنا عامنا 
الدراسي اجلديد بالنسبة لألساتذة 
وال��ع��ام��ل��ني باملعهد ف��ي العاشر 
من الشهر اجل��اري، وب��دأت عملية 
تسجيل الطلبة املستجدين في 
معهد الدراسات املوسيقية )ثانوية 
موسيقية( واملعهد العالي للفنون 
املوسيقية )املرحلة اجلامعية( 
بدء من احلادي عشر وتستمر إلى 
العشرين من الشهر ذاته، وسوف 
تكون اختبارات القدرات والقبول 
على مدى ثالثة أيام متتالية بدء من 
الرابع والعشرين الشهر اجلاري«، 
الفتا إلى أنه قام في تشكيل جلنة 

متخصصة الختبار القدرات.
عن املشاركات القادمة للمعهد 
املوسيقي ق��ال الديهان أن��ه تلقى 
دعوتني أحدهما من تركيا واألخرى 
من السويد وذل��ك إلقامة حفالت 
غنائية وموسيقية والتي ستتزامن 
مع احتفاالت األعياد الوطنية لدولة 
الكويت، مبينا أنه سيتم الترتيب 
لتلك املشاركتني، إضافة إلى وجود 
دعوة للتواجد في مؤمتر ومهرجان 
املوسيقى العربية في القاهرة، إلى 
جانب أن املعهد كاملعتاد سيقيم 
عدة أنشطة في كافة األقسام ضمن 

العام الدراسي اجلديد.
ح����ول ال��ت��ح��ض��ي��رات إلق��ام��ة 
ال��دورة الثالثة ملؤمتر ومهرجان 
ال��ك��وي��ت املوسيقي ال���ذي يقيمه 
املعهد العالي للفنون املوسيقية 

في شهر م��ارس من العام القادم 
أجاب الديهان قائال: »أوال أعبر عن 
شكري وتقديري لوزير التربية 
والتعليم العالي د. محمد الفارس 
الذي كان وال يزال داعما ومشجعا 
لهذا املهرجان، إلى جانب اهتمامه 
وحرصه على توفير كافة متطلبات 
أبنائه الطلبة والطالبات في املعهد، 
كذلك دور نائب املدير العام لشؤون 
امل��ال��ي��ة واالداري�����ة ف��ي أكادميية 
الكويت للفنون غالب العصيمي، 
إضافة إل��ى املسؤولني في وزارة 
التعليم العالي وأكادميية الكويت 
للفنون، وأس��ات��ذة وطلبة املعهد 

العالي للفنون املوسيقية«.
أش��ار الديهان إلى أن املهرجان 
هذا العام سيقام بحلة جديدة من 
املواد الغنائية واملوسيقية ليكون 
مختلفا عن الدورتني السابقتني من 
ناحية استقطاب عازفني عامليني 
أو إبراز املواهب الكويتية الشابة 
ال��واع��دة، إل��ى ج��ان��ب أن املؤمتر 
واملهرجان سيحرص على تكرمي 
قائمة من رواد األغنية الكويتية 
الذين كانت لهم بصمات وإسهامات 
في مسيرة املعهد املوسيقى، وإقامة 
ع��دة ع��روض ون���دوات موسيقية 
بوجود عدة شخصيات أكادميية 

محلية وخليجية وعربية وعاملية.

 محمد الديهان

بهدف االستفادة من خبرة اللجنة الدعوية

»التعريف باإلسالم« استقبلت وفدا من املكتب 
التعاوني لتوعية اجلاليات في »الدمام«

ص���رح م��دي��ر ال��ع��الق��ات 
ال��ع��ام��ة بلجنة التعريف 
ب��اإلس��الم ج��ودة ال��ف��ارس ان 
وف���دا م��ن املكتب التعاوني 
لتوعية اجلاليات مبحافظة 
ال���دم���ام باململكة العربية 
السعودية برئاسة األخ ناصر 
احلميدان املدير العام للمكتب 
زار جلنة التعريف باإلسالم 
باملقر الرئيسي مبسجد املال 
صالح وك��ان في استقبالهم 
مدير املشاريع باللجنة محمد 
جميل الشمري، ونائب مدير 
الشئون ال��دع��وي��ة، والتقي 

باملدير العام فريد العوضي ومدراء اإلدارات واالفرع 
ورؤس��اء األقسام املختلفة باللجنة بهدف التعرف 
على أحدث ما تقدمه التعريف باإلسالم في الكويت 
من اساليب دعوية واالستفادة من خبرتها في هذا 

املجال.
وق��ال الفارس ان الزيارة تناولت جتربة جلنة 
التعريف باإلسالم الدعوية ومسيرتها علي مدي 
40 عاما من الدعوة الي الله. وقد استعرضت إدارة 

الشئون الدعوية اجن��ازات 
ال��ل��ج��ن��ة ودوره�����ا ال��دع��وي 
وع��دد ح��االت اشهار اإلسالم 
وق��د أطلع الوفد علي أعمال 
جلنة ال��دع��وة اإللكترونية 
املنبثقة من جلنة التعريف 
ب��اإلس��الم وعملها ال��دع��وي 
املشرف بالدعوة عبر فضاء 

االنترنت حول العالم. 
وب���ني ال��ف��ارس ان جلنة 
التعريف باإلسالم بالكويت 
أصبح لها ب��اع طويل حيث 
متتلك وسائل دعوية ودعاة 
ب��ال��ل��غ��ات امل��ت��ع��ددة وال��ت��ي 
تغطي غالبية الوافدين في الكويت، وقد بلغ عدد 

دعاتها قرابة ال� 90 داعية بلغاتهم املختلفة.
وق��د أب��دى الوفد سعادة كبيرة مبا وص��ل اليه 
القائمني علي اللجنة من رق��ي وازده���ار وسمعة 
طيبة في جميع ال��دول اإلسالمية والعاملية، كما 
أبدوا رغبتهم في التعاون اجلاد في سبيل دعم كافة 
املناشط الدعوية بني املؤسستني الدعويتني في 

الكويت واململكة..

 جودة الفارس

لقطة جماعية لوفد »الدمام«

احلشاش: »إحياء التراث« وزعت  
1703 أضاحي على آالف  حلوم 

الفـقراء في دول جنـوب شـرق آسيا 

ق��������ال ج��م�����ال احلش����اش 
رئ�����يس جلنة ج��ن��وب شرق 
آسيا بجمعية إحي������اء التراث 
اإلس���الم���ي أن ال��ل��ج��ن��ة ق��ام��ت 
م��ؤخ��را وب��ف��ض��ل ال��ل��ه تعالى 
بافتتاح )11( مشروعا خيريا 
في كمبوديا وعلى م��دى الشهر 
امل��اض��ي ، وق��د مت��ت الفعاليات 
الرسمية الفتتاح هذه املشاريع 
برعاية وحضور د. هون مانيت 
رئيس ال��ق��وات املسلحة امللكية 
الكمبودية، وبحضور القائم 
باألعمال في سفارة دولة الكويت 
لدى كمبوديا األخ الفاضل ناصر 
احلجرف، إضافة إلى مش�اركة 
ن��ائ��ب رئ��ي��س اللجنة د. أحمد 

اجلس�ار.
ك��م��ا أن ال��ل��ج�����ن��ة ق���د أمت��ت 
بنجاح واحلمد لله مشروع ذبح 
األض��اح��ي في عيد األضحى من 
هذا العام، حيث مت توزيع حلوم 
1703 أضحية من البقر والغنم 
على اآلالف من املسلمني الف�قراء 
واحملتاجني واأليتام في عدد من 
دول جنوب ش��رق آس��ي��ا، وذل��ك 
بالتنسيق مع املكاتب اخلارجية 
التابعة للجنة التي أشرفت على 
عملية ش�����راء وذب��ح األضاحي 

وتوزيع حلومها.

وب���ني احل��ش��اش ب��أن��ه ق��د مت 
تخصيص ج��زء كبير م��ن هذه 
األض��اح��ي ف��ي م��واق��ع املساجد 
واملراكز التي تبرع بها أهل اخلير 
من دولة الكويت، في حني ذبحت 
أضاحي أخ��رى في مواقع عامة 
مختلفة. وذك���ر احل��ش�����اش أن 
ف��رح��ة املسلمني ال��ف��ق��راء كانت 
عظيمة وه��م يستلمون حلوم 
األض��اح��ي ي��وم العيد، فالكثير 
منهم ال يتمكنون من أكل اللحوم 

إال في عيد األضحى.
وأوض���ح احل��ش��اش ب��أن��ه قد 

مت ف��ي نف���س الشهر املاضي 
توزيع مساعدات شملت توزيع 
2٦ طن من الرز في 9 مواقع في 
كم�بوديا واندونيسيا، واستفاد 
م��ن ه���ذه امل��س��اع��دات أك��ث��ر من 
17٥0 أسرة تضم في مجموعها 
أكثر من 8800 نسمة مسلمة. كما 
ذكر احلشاش بأنه قد مت تفطير 
أكثر من 63 ألف صائم وصائمة 
ف��ي ي���وم ع��رف��ة ف��ي جمهورية 
اندونيسيا، سائال الله تبارك 
وتعالى أن يتقبل من املتبرعني 

وأن ينفع بذلك املستفيدين.

ناصر احلجرف يقدم درعا ملسؤول كمبودي

مشروع األضاحي في أندونيسيا


