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• ملتقى الكويت الدويل للفنون االسالمية السابع 

اقيم يوم األربعاء املوافق 2016/2/3 املؤمتر الصحفي لوزارة األوقاف لإلعالن عن ملتقى الكويت الدويل للفنون اإلسالمية الذي انطلق يف الفرتة ما 

بني 7 اىل 14 فرباير الجاري .

حرضه كالً من وكيل الوزارة املساعد للشؤون الثقافية السيد داود العسعويس و مراقب العالقات الثقافية الخارجية يف املجلس الوطني للثقافة و 

الفنون و اآلداب السيد محمد بن رضا و أيضاً السيد أحمد القراوي مدير ادارة االعالم والسيد فريد العيل رئيس مركز الفنون االسالمية باملسجد 

الكبري.

بدأ السيد داود العسعويس الحديث مشرياً اىل تزامن امللتقى مع اختيار دولة الكويت عاصمة للثقافة االسالمية مام يزيد من أهمية هذا امللتقى 

الذي يعرض الفنون االسالمية املختلفة بشكل منظم و هادف.

وأكد العسعويس انه من خالل التميز املستمر الذي يحققه هذا امللتقى يف كل مرة فانه يربز دور دولة الكويت باالهتامم يف هذا الجانب و حرصها 

عىل تبادل الخربات بني مختلف الفنانني املشاركني يف هذا املعرض للرقي بالذوق العام .

و أوضح السيد محمد بن رضا أن املجلس الوطني قد كلف بتنظيم و تنسيق كافة الفعاليات و األنشطة والتنسيق مع الجهات املشاركة من وزارات 

الدولة لذلك فقد تم تشكيل لجنة التنسيق واملتابعة يرتأسها بنفسه وتتبعها العديد من اللجان الفرعية.

ومن جهة أخرى قام السيد فريد العيل بتوضيح أن امللتقى ينقسم لفرتتني مختلفتني و أن الفرتة األوىل تضم مجالني أولهام الخط العريب و الزخرفة 

االسالمية و اآلخر الفنون االسالمية و تطبيقاتها عىل املعادن.

و ذكر العيل أن هناك 23 دولة مختلفة مشاركة هذا العام و أكرث من 200 عمل خطي و زخريف ، و 16 حريف للمعادن و أيضا ورش صباحية و 

مسائية للفنانني و الخطاطني و ورش للنشء بالتعاون مع وزارة الرتبية.

وأيضاً معرض للمواهب الشابة و تطبيقات الخط املجسمة و أوضح انه سيتم تخصيص ركن للمكتبات املتخصصة يف مجال الفنون االسالمية و 

الخط يف مجمع األفنيوز يعرض فيه هذه الكتب للراغبني بها. والعديد من الورش املختلفة و املعارض املقامة ضمن فعاليات هذا امللتقى.

ويف النهاية متنى العيل التوفيق للجميع آمالً ان يحقق هذا امللتقى الهدف املرجو منه عىل أكمل وجه و أن يكون مثاالً حي يجمع الفنون اإلسالمية 

من املرشق إيل املغرب مبختلف الحضارات .



• افتتاح ملتقى الكويت الدويل السابع للفنون االسالمية

تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح تم افتتاح ملتقى الكويت الدويل السابع للفنون االسالمية بحضور وزير 

االعالم و وزير الدولة لشؤن الشباب الشيخ سلامن صباح السامل الحمود الصباح و وزير العدل و الشؤن االسالمية السيد يعقوب عبداملحسن 

الصانع و ذلك يف يوم األحد املوافق 2016/2/7 يف مسجد الدولة الكبري والذي تستمر فعالياته و انشطته حتى تاريخ 14 من الشهر الجاري مبشاركة 

73 خطاط و مزخرف و 30 حريف و 4 مكتبات دولية من 23 دولة مختلفة و عرض ما يقارب ال 200 لوحة من داخل الكويت و خارجها .

حيث أكد وزير االعالم أن الفنون االسالمية هي األداة املعربة عن سامحة و وسطية العقيدة االسالمية البعيدة عن كل تطرف يف القول و الفكر، و 

الدور املهم للفنان املسلم الذي ميثل هذا الفكر.

و قال الصانع ان هذا امللتقى يعزز دور و مكانة دولة الكويت بني الدول يف مجال الفنون االسالمية خاصة مع تزامن امللتقى يف وقت اختيار 

الكويت عاصمة للثقافة االسالمية لهذا العام.

و من جهة اخرى قال الدكتور خالد ارن مدير مركز األبحاث للتاريخ و الفنون و الثقافة االسالمية بإسطنبول ) ارسيكا ( انه تم التعاون بني مركزهم 

و مركز الكويت للفنون االسالمية إلنجاح هذا امللتقى و اخراجه بصورة تليق بهذا الحدث الضخم.

أما السيد فريد العيل رئيس مركز الكويت للفنون االسالمية أكد عىل ان هذا امللتقى أصبح من أساسيات عمل املركز وأنه يالقي اهتامم العديد من 

املهتمني بهذا الجانب و ينتظرون فرتة انعقاده ملا فيه من تواصل مع اطراف الفن من مختلف الدول االسالمية .

و بعد ذلك تم االفتتاح الفعيل للملتقى و زيارة اركان الفنانني و املزخرفني واملشاركني لالطالع عىل االعامل املشاركة لهذا العام . 



• ورشة عمل االستاذ محسن غريب

ضمن فعاليات ملتقى الكويت الدويل للفنون اإلسالمية اقيمت واحدة من الورش املربمجة بعنوان قصة حروف قدمها األستاذ محسن غريب وذلك 

يوم االثنني املوافق 8 فرباير 2016 من الساعة 5:30 اىل 8:30 مساء يف القاعة الرشقية يف املسجد الكبري، وقام األستاذ محسن غريب برشح وتطبيق 

عميل مبارش للحضور حيث تحدث عن التكتيك املستخدم يف لوحاته واأللوان وطريقة دمجها، وطبق أمامهم مجموعة من اللوحات استعان فيها 

ببعض الحضور، كام استقبل األستاذ محسن أسئلة الجمهور بصدر رحب فكان التفاعل بينه وبينهم رائعا.

فعاليات ملتقى الكويت الدويل للفنون اإلسالمية السابع

• ورش عشق املشق - للخطاط وانغ تيش يف

بدأت أوىل ورش عشق املشق املقامة ضمن فعاليات ملتقى الكويت الدويل السابع للفنون اإلسالمية للخطاط وانغ تيش يف، يف متام الساعة 9:30 

صباحا ليوم االثنني املوافق 2016/2/8، حيث بدأ الخطاط محمد عىل وانغ يف خط و كتابة اسامء الزوار و املشاركني بكل رحابة صدر والتقاط 

الصور التذكارية معهم .

ومن الجدير بالذكر أن محمد عيل وانغ صيني الجنسية ، عشق الخط العريب منذ نعومة أظفاره لذلك اعتنق الدين االسالمي و عمرة 12 عام ، 

ومن هنا بدأت رحلته يف تعلم فن الخط العريب وهو أول خطاط صيني مجاز يحصل عىل االجازتني التقليديتني بالسند يف سلسلة الخط العثامين.



• ورش عشق املشق - الخطاط عىل ممدوح، الخطاط جاسم نرصالله، الخطاط حميد الخربويش

عىل هامش ملتقى الكويت الدويل للفنون اإلسالمية يف املسجد الكبري أقيمت يف القاعة الكربى ورش عشق املشق عىل يد الخطاط عيل ممدوح و 

الخطاط جاسم النرصالله والخطاط حميد الخربويش وذلك يف يوم  االثنني املوافق 8 فرباير 2016 يف متام الساعة 6 اىل 8 مساء، حيث لبى الخطاطني 

مبارشة طلبات الزوار من أسامء وكلامت وقدموها لهم بأشكال وأنواع خطوط مختلفة.

• ورشة عمل السيدة/ فاطمه أوزجاي

يف يوم الثالثاء املوافق 9 فرباير 2016 وضمن فعاليات ملتقى الكويت الدويل للفنون االسالمية ألقت السيدة فاطمة أوزجاي محارضة يف زخرفة 

املدرسة الرتكية وذلك يف متام الساعة 5:30 اىل 8:30 مساء يف القاعة الرشقية يف املسجد الكبري، تحدثت السيدة أوزجاي عن طريقة تحضري األلوان 

وطريقة التذهيب والفرش املستخدمة وكذلك الورق، كام قامت بتطبيق الزخرفة والتلوين والتذهيب تطبيقا عمليا مبارشا أمام الحضور الذي 

استمتع واستفاد من هذه املحارضة. واملعروف عن السيدة أوزجاي التي ولدت مبدينة كرده التابعة لوالية بولو يف تركيا عام 1970 أنها أخت 

الخطاطني العامليني محمد وعثامن أوزجاي.



• ورش عشق املشق - الخطاط صباح األربييل، الخطاط محمد أبو زيد، الخطاط عسكر مرادي

عىل هامش ملتقى الكويت الدويل للفنون اإلسالمية يف املسجد الكبري أقيمت يف القاعة الكربى لليوم الثاين عىل التوايل ورش عشق املشق عىل 

يد الخطاط صباح األربييل و الخطاط محمد أبو زيد والخطاط عسكر مرادي وذلك يف يوم  الثالثاء املوافق 9 فرباير 2016 يف متام الساعة 6 اىل 8 

مساء، حيث لبى الخطاطني كالعادة مبارشة ما يطلبه الزوار من أسامء وجمل خطوها لهم بشكل رائع ومتقن.



• ورش فن اآلبرو

أقيمت العديد من الورش الفنية لعدد من الخطاطني و الفنانني يف يوم الثالثاء املوافق 2016/2/9 كان من ابرزهم ورشة ) فن اآلبرو( لألستاذ حمود 

الجفران رئيس قسم الرتبية الفنية بأحد املدارس التابعة لوزارة الرتبية.

و اآلبرو هو فن الرسم عىل املاء وهو فن من الفنون الرتكية التي يستخدم بها ألوان بالستيكية تغلف أي سطح و يفضل ان يكون ابيض اللون حتى 

يستطيع ابراز اندماج األلوان و تداخلها. وكان للزوار نصيب من املشاركة شخصياً بالورشة و االحتفاظ بهذه األعامل الفنية.

• ورشة دمج الفن الصيني بالفن العريب 

و الورشة االخرى كانت للخطاط الحاج نور الدين مي قوانج املعروف عاملياً كأول فنان صيني عريب و املصنف ضمن أهم 500 شخصية اسالمية 

لها تأثري عىل مستوى العامل.

ميتلك الحاج نور الدين براعة استثنائية و عبقرية يف دمج الفن الصيني بالفن العريب، مام أبهر الحضور باللوحات و املخطوطات التي قدمها لهم 

وكمية املعلومات التي لديه وشاركها معهم.

• ورشة الخطاط الكويتي جارس الشمري

وأيضاً اقيمت ورشة ألحد خطاطي مركز الكويت للفنون االسالمية الخطاط الكويتي جارس الشمري، و هي ليست املرة االوىل له حيث سبق له 

املشاركة يف السنوات السابقة.

رحب األستاذ جارس بالزوار و املشاركني ومل يبخل عليهم بتقديم مبادئ الخط العريب، و قدم عرض و رشح عميل للمخطوطات أمام الطالب.

ومن الجدير بالذكر ان الشمري قدم العديد من الورش التعليمية يف املدارس و املعاهد للطلبة املهتمني بهذا املجال.



• ورش عشق املشق

اقيم يوم االربعاء املوافق 2016/2/10 ورشة املزخرفة اليابانية ضمن ورش عشق املشق. وقد متيز عملها بالدقة الشديدة و الحرص التام اثناء قيامها 

بالخط و الزخرفة، وقد لوحظ استخدامها للعدسة املكربة لتتمكن من الوصول ألدق التفاصيل الصغرية يف اللوحة التي كانت تعمل عليها خالل 

الورشة. ويف نفس الوقت قد ابدع الخطاط الكويتي نايف الهزاع يف عمل اللوحات التي قدمها للزائرين. متيز عمله بالدقة و الجامل و البساطة يف 

االخراج اروع لوحات تذكارية تم خطها بناء عىل طلب الجمهور. ومن الجدير بالذكر ان الهزاع حاصل عىل أكرث من جائزة يف مجال الخط العريب 

محلياً و دولياً و هو أحد مؤلفي كتاب التجارب املعارصة يف الخط العريب.

ضمن سلسلة ورش عشق املشق أقيم يوم االربعاء املوافق 2016/2/10 ورشة للخطاط املغريب بلعيد حميدي الذي انتقل اىل مرص بقصد التفرغ 

لخدمة فن الخط والفنون االسالمية . شغل عدة مناصب تربوية و ارشافيه يف مجال فن الخط وجميعها كان لهدف احياء املناهج التقليدية يف 

دراسة و تدريس فن الخط والعمل عىل نرش هذا الفن يف انحاء العامل. عرض االستاذ بلعيد يف هذه الورشة )املصحف الرحالة( عىل الطلبة و 

الزائرين، و قد اطلق علية هذا األسم نسبة اىل كرثة تنقله بني البالد حامال معه هذا املصحف ليكمل كتابته ، و من املميز يف هذا املصحف تعدد 

األلوان املستخدمة يف الكتابة تبعاً للبلد الذي يسافر إلية وقد حرص عىل تدوين الدول والتاريخ عىل الهامش ليميز مكان وتاريخ كل آية يف هذا 

املصحف.



• ورشة تقنيات االعامل الخطية الحديثة

عقدت يف الخيمة الرشقية باملسجد الكبري ورشة ) تقنيات االعامل الخطية الحديثة ( للفنان إرسافيل شريجي يف يوم االربعاء املوافق 2016/2/10 

هو فنان ايراين الجنسية تخرج من كلية الفنون الجميلة بطهران و هو مدرس يف رابطة الخطاطني االيرانيني.

شارك شريجي يف العديد من املعارض الفردية و العامة، و ايضاً قدم برنامج يعرض عىل قناة ايران يحمل اسم )مشقي عشقي( و هو برنامج يدمج 

بني الشعر و املوسيقى االيرانية الرتاثية و الخط و الرسم.

بدأ الفنان شريجي ورشته بتقديم الشكر الجزيل للقامئني عىل هذا املعرض و متنى النجاح و التوفيق للجميع و مزيد من التطور و االزدهار، ثم ذكر 

بداية دخوله عامل الفن و اوضح ان اهتاممه بداية كان بالخط وتعلم اساليبه ثم دخل لعامل الفنون التشكيلية ليك يصل ملرحلة الكامل.

و أكد انه ما زال يحافظ عىل املبادئ األساسية للخط مع محاولة ادخال تطور التشكيل يف اللوحات التي يقدمها ليصل اىل الفكرة املراد ايصالها 

للجمهور بكل سهولة.

وأكد ان اللوحة التي تجمع بني الخط و الرسومات و التشكيل يجب أوالً تركيبها يف ذهن الفنان ثم تنفيذها عىل ارض الواقع، و عادة تكون البداية 

بالخط ثم الرسم و التشكيل.

بعد ذلك فتح املجال ألسئلة الجمهور التي تجاوب معها الفنان برحابة صدر، ثم بدأ بتنفيذ بعض اللوحات أمام الجمهور بصورة مبسطة لتوضيح 

الفكر الذي تحدث عنه يف البداية. 



• ورشة الخط الكويف املرابطي

عىل هامش فعاليات ملتقى الكويت الدويل السادس للفنون االسالمية اقيمت ورشة الخط الكويف املرابطي للفنان التشكييل واستاذ مادة الرسم 

و الزخرفة مبعهد الحرف و الفنون التقليدية بفاس االستاذ محمد ابو زيد يوم الخميس املوافق 2016/2/11 .

يف البداية رحب ابو زيد بالحضور وشكر القامئني عىل املعرض، ثم بدأ بعد ذلك بإعطاء نبذة مخترصة عن األدوات األساسية املستخدمة يف كتابة 

الخط الكويف و أكد عىل أهمية الرتكيز الذهني اثناء العمل و يف تكييف الحروف مع الكلمة ورضورة وجود توازن بالكلامت بشكل عام. وذكر 

ايضاً ان العمل عىل التصميم املبديئ يحتاج اىل اسبوعني تقريباً تتم فيها الحذف و االضافة ثم تبدأ عملية التنفيذ. ثم قام ابو زيد بعد ذلك 

بالتوضيح الخطوات عملياً للمبتدئني عىل بعض الحروف. وال ننىس ان نذكر ان للفنان محمد ابو زيد كتاب قيد الطبع يف مبادئ الخط الكويف 

املرابطي .

• ورشة خط املجوهر الجليل

اقيمت ورشة )خط املجوهر الجليل ( للفنان حميد الخربويش يف القاعة الرشقية يوم السبت املوافق 2016/2/13 ضمن الورش املربمجة ألنشطة 

ملتقى الفنون. و من الجدير بالذكر ان نشري اىل ان االستاذ حميد الخربويش هو من ابدع خط املجوهر الجليل الذي استوحاه من األقالم املغربية 

و نرشه و علمه بقواعده و أصوله، والهدف من املجوهر الجليل هو تحرير الحروف إلعطاء صورة جاملية مختلفة. لذلك اوضح الخربويش اهمية 

استيعاب فكر والشكل الهنديس للحرف أوالً الن الخط املجوهر ميتاز بتعدد اشكاله حيث ميكن كتابة الحرف الواحد بأكرث من شكل .

بدأت الورشة بفكرة اتخاذ شكل ) املعني( الهنديس كأساس لكتابة الحروف موضحاً انه ليس رشطاٌ ان يكون الحرف يف وسط بل يف اي جزء ميني 

او يسار، و السبب يف اختيار املعني انه شكالً كويف يف األصل. وذكر ايضاً ان للحرف نوعان الحرف املطمس و الحرف املتحرر، املطمس أي دخول 

الحرف يف شكل معني أما املتحرر فهو الحرف الظاهر. ونصح املبتدئني ان ال يتجاوز عرض سن القلم عن  3 مل ليستطيع الخطاط ان يتحكم فيه. 

و كان هناك تفاعل متبادل اثناء الورشة و طرح لألسئلة لتعم االستفادة، ثم بدأت املشاركات العملية مع الجمهور . 



• الورش االستعراضية يف مجمع االفنيوز

من ضمن فعاليات ملتقى الكويت السابع للفنون االسالمية الورش االستعراضية املقامة يف مجمع االفنيوز عىل مدى 3 ايام حيث تبدأ من الخميس 

املوافق 11 فرباير 2016 و حتى السبت 13 فرباير 2016 من الساعة 6:30 مساًءا اىل 9 مساًءا.

الخميس 11 فرباير 

 قام كل من الخطاط/ نورالدين  و الخطاط/ صباح االربييل بعمل لوحه خط كبريه الحجم امام الجمهور حيث كانت لوحه الخطاط/ نورالدين 

خط باألسلوب الصيني تحمل عبارات حب و امتنان لدوله الكويت، اما لوحه الخطاط/ صباح االربييل فكانت تحت عنوان )ابيض و اسود( حيث 

اقترص استخدامه لونني فقط األبيض و األسود لعمل اللوحة.

الجمعه 12 فرباير 

ضمت الورشه الخطاط/ حمود الجفران و لوحه بعنوان )ربيع الفصول بحرف الوطن(، كام ضمت الخطاط/ محسن غريب تحت عنوان )عذب 

الحروف(، حيث طبق كل من الخطاطني لوحه فنيه بألوان خالبة و مبهجه امام الجمهور الحارض الذي أبدى استحسان و استمتاع يف مشاهدة 

هذا الفن. 

السبت 13 فرباير 

وكانت مسك الختام للورش االستعراضية  حيث طبق الخطاط/ ارسافيل شريجي لوحه فنيه بخط النستعليق و الشكسته ثم تاله الخطاط/ يعقوب 

ابراهيم بورشته بعنوان )تشكيالت الديواين الجيل( وبهذا انتهت الورش يف مجمع االفنيوز بتفاعل جميل من الجمهور. 



• ختام فعاليات ملتقى الكويت الدويل الفنون

اختتم اليوم االخري مللتقى الكويت الدويل السابع للفنون االسالمية و بنجاح كبري شهد له الجميع بتكريم املشاركني فيه كختام للفعاليات و 

األنشطة.

و توىل التكريم السيد فريد العيل رئيس مركز الكويت للفنون االسالمية شخصياً وكانت البداية مع الحرفيني حيث تم تقديم شهادات تقديرية 

ملشاركتهم يف امللتقى واهداهم الدروع كهدية رمزية وتم التقاط الصور التذكارية مع املشاركني، ثم كرم املزخرفني و الفنانني و الجهات املشاركة 

من داخل الكويت و خارجها مثل مكتبة االسكندرية و املجلس الوطني للثقافة و الفنون و اآلداب و مركز اسيكا .

ويف النهاية تقدم السيد فريد العيل بجزيل الشكر و التقدير للجهود املبذولة والتعاون الواضح بني املشاركني و املنظمني  و أشاد بنجاح الورش 

اليومية و املربمجة التي القت اقبال كبري من املهتمني و ابرزت دور الفن االسالمي وعززت ايضاً الهوية االسالمية يف املجتمع ، مام ادى بدوره 

لوصول هذا امللتقى لألهداف املرجوة منه ، آملني ان يتحقق مثل هذا النجاح يف السنوات املقبلة بإذن الله . 



•إحصائية زوار معرض الفنون

أسم املدرسه                       العدد 

36 مدرسة فاطمة بنت الوليد                                                                   

20 حضانة اإلبداع النموذجية                                                                   

56                   play group املجموعة االنجليزية للتعليم املبكر

10 مدرسة الصفا املتوسطة                                                                      

18 مدرسة نسيبة بنت كعب املتوسطة                                            

25 ثانوية العدان بنات                                                                           

29 ثانوية الريموك بنات                                                                      

21 ثانوية ام العالء األنصاريه بنات       

19 مدرسة سعاد الصايغ        

57 مدرسة بيل قروب        

18 روضة جليب الشيوخ        

24 مدرسة عبدالعزيز حسني        

22 مدرسة الحسناء بنت معاويه       

7 الرتبيه النموذجيه الخاصه       

48 مدرسة املعرفة املتوسطة بنني                                                 

19 مدرسة عبدالله السنان املتوسطة بنني                                 

10 مدرسة أيوب األنصاري املتوسطة بنني                               

60 األكادميية اإلنجليزية                                                              

36 مدرسة حفصة املتوسطة بنات                                                

17 ثانوية الرسة بنات                                                                    

10 مدرسة نورية الصبيح بنات       

20 املعهد الديني يف الفحيحيل                                                 

10 ثانوية الدوحة                                                                          

41 مدرسة هيلة بوطيبان                                                               

50 املعهد الديني بنات                                                              

19 دره الهاشميه         

33 مدرسة النعيم         



أسم املدرسه                       العدد 

 9 مدرسة سعد األنصاري        

10 مدرسة اإلرساء         

38 25 فرباير         

54 مدرسة النجاة الخاصه        

14 مدرسة بدر         

 20 سلمى بنت قيس        

19 الشاميه املشرتكه        

19 ثانوية برقان         

20 مدرسة عبدالله حسن الجارالله        

 21 ثانوية جليب الشيوخ        

19 أبو القاسم الشايب  )بطئ التعلم(      

14 مدرسة مال راشد السيف        

 22 مدرسة عيىس اللوغاين        

30 مدرسة عبدالرحمن بن أيب بكر       

14 مدرسة السيدان         

20 مدرسة عامر بن عمر        

8 ثانوية النرص         

15 الرجاء تربيه خاصه        

12 إدارة التأهيل املهني  )معاقني(       

12 ثانوية يعقوب الغنيم         



• سلسلة برنامج القرآن منهاج حياة 

ضمن سلسلة برنامج القرآن منهاج حياة أقيم يوم اإلثنني املوافق 1 فرباير 2016 باملسجد الكبري محارضة برعاية مراقبة الجاليات والتعريف باإلسالم 

التابعة للمسجد الكبري و تحت إرشاف األستاذة منال األسيوطي أستاذة التفسري و العقيدة.

بدأ اليوم باختبار يف التجويد للطالبات حيث قامت باختبارهم الشيخة مقبولة حسني، ثم بدأت األستاذة منال األسيوطي رشحها فربطت فاتحة 

الكتاب بسورة البقرة و رسدت بعض املقاصد للسورة حيث تضمنت السورة الكرمية مقاصد اإلسالم الرئيسة ففيها الدليل عىل أن القرآن كتاب 

هداية ليُتَّبَع يف كل حال، أما املقدمة فقد تضمنت التعريف بشأن هذا القرآن، وبيان أن ما فيه من الهداية قد بلغ حداً من الوضوح، ال يرتدد فيه 

ذو قلب سليم، وإمنا يعرض عنه من ال قلب له، أو من كان يف قلب مرض، واملقصد األول يتجه إىل دعوة الناس كافة إىل اعتناق اإلسالم، ونبذ ما 

سواه من األديان، واملقصد الثاين تضمن الحديث عن أهل الكتاب، والدعوة إىل ترك باطلهم، والدخول يف دين اإلسالم، واملقصد الثالث تضمن عرض 

رشائع هذا الدين تفصيالً، واملقصد الرابع فقد تضمن ذكر الوازع الديني، الذي يحث عىل مالزمة تلك الرشائع، ويعظم مخالفتها، أما الخامتة فقد 

اشتملت عىل التعريف بالذين استجابوا لهذه الدعوة الشاملة لتلك املقاصد، وبيان ما يرجى لهم يف أجلهم وعاجلهم. و بذلك ختمت األستاذة 

اللقاء متهيدا للدخول يف سورة آل عمران يف املحارضة املقبلة.

• نشاط أحىل وطن

أقامت شعبة النساء والنشء يف املسجد الكبري نشاط أحىل وطن يف يوم الثالثاء املوافق 2 فربير2016، وقد استقبلت أكرث من 100 طالبه تابعني 

ملراكز الرساج املنري و القارئ الصغري، وقد ضم النشاط عدد من الفعاليات و ورش العمل لتعزيز و تنمية حب الوطن كورشة تلوين العلم و ورشة 

الرتكيب و ورشة الكب كيك، كام أختتمت الفعاليات مبسابقات و أسئلة عن عدد محافظات الكويت و معاملها كشكل من اشكال تعزيز حب 

الوطن و وزعت الهدايا للطالبات يف نهايه النشاط.



•زيارات املسجد الكبري

 استقبلت شعبة النساء والنشء بتاريخ 2016/1/31 إىل تاريخ 2016/2/4مدرسة الدرة بنت أيب سفيان االبتدائية وكان عددهم 56 طالبة , وروضة 

مسكان وكان عددهم 20 طفل , حيث بدأت الزيارة بأخذ جولة يف أرجاء املسجد ثم املصىل الرئييس وتم رشح  أسامء الله الحسنى وكذلك املحراب 

و املنرب وتم التقاط الصور التذكارية ، وتم زيارة القاعة األمريية وتم الرشح للطلبات عن املصحف العثامين , ومن ثم انتقلوا الطالبات إىل الورش 

الفنية ويف الختام تم توزيع  مطبوعات املسجد واخذ صورة تذكاريه .

مدرسة الدرة بنت أيب سفيان االبتدائية

روضة مسكان

روضة مسكان

مدرسة الدرة بنت أيب سفيان االبتدائية

روضة مسكان



• سلسلة برنامج القرآن منهاج حياة - تعريف ملعنى االقناع 

الجاليات  القرآن منهاج حياة برعاية مراقبة  الثانية لشهر فرباير ضمن سلسة برنامج  يف يوم الخميس املوافق 4 فرباير 2016 أقيمت املحارضة 

والتعريف باإلسالم يف املسجد الكبري و تحت ارشاف أستاذة منال االسيوطي أستاذة التفسري و العقيدة.

ألقى الدكتور أحمد بوزبر أستاذ التنمية البرشية محارضة عن فن االقناع يف القاعة الرشقية للمسجد الكبري وقد حرض اللقاء طالبات مرشوع القرآن 

منهاج حياة و بعض الجاليات، وبدأت املحارضة بتعريف بسيط ملعنى االقناع والفرق بينه وبني التصديق، ثم قام الدكتور بعمل مترين بسيط 

باختيار ثالث مواضيع مختلفة وتقسيم الحارضات إىل رقم 1 و رقم 2 و يتم اختيار موضوع من قبل األول إلقناع الثاين به ومن قبل الثاين إلقناع 

االول. وبعد االنتهاء من التمرين تكلم عن عوائق اإلقناع والتي تتمثل يف االقتناع الذايت للمقنع واإلرهاب الفكري، ثم قام بعمل مترين للحارضات 

ملعرفة أمناط الشخصية يسمى نظرية كولت. انتهى اللقاء يف متام الساعة التاسعة مساء تخلله صالة العشاء و كان لقاءا ثريا استفاد منه الجميع.

• سلسلة برنامج القرآن منهاج حياة - سورة البقرة - املحاور االساسية لسورة آل عمران 

يف يوم اإلثنني املوافق 8 فرباير 2016 أقيمت املحارضة الثالثة لشهر فرباير ضمن سلسة برنامج القرآن منهاج حياة برعاية مراقبة الجاليات والتعريف 

باإلسالم و تحت ارشاف إستاذة منال االسيوطي.

بدأ اليوم بالقرآن الكريم تالوة للوجه األول من سورة آل عمران للشيخة مقبولة حسني و حفظ بالتلقني. ثم بدأت األستاذة منال األسيوطي اللقاء 

األسبوعي لها مع التفسري والتدبر فتكلمت عن نهايات سورة البقرة و كيف أنها انتهت باركان االميان الستة وربطها بآل عمران التي بدأت بالتوحيد 

و معرفة الله عز و جل، ثم انتقلت اىل املحاور األساسية يف سورة آل عمران و كيف انها تتكلم عن اليقني والعمل والتطبيق وعدم اتباع الهوى 

وطريق الضالل، ثم رشحت رشح مجمل للوجه األول من السورة دون تفصيل وكيف ان الله عز وجل ال تخفي عليه خافية يف األرض وال يف السامء 

وختم اللقاء بصالة الظهر يف املسجد الكبري. 



• زيارات املسجد الكبري

استقبل املسجد الكبري متمثالً بقسم الزيارات يف يوم االثنني املوافق 2016/2/1 حضانة هدية . بدأت الزيارة بالدخول للمصىل الرئييس و التعرف 

عىل أهمية القبة والفرق بني املحراب و املنرب بصورة مبسطة ثم انتقل األطفال اىل القاعة األمريية ثم صالة األلعاب و الورش الفنية للتلوين و 

الرسم.ثم بدأت زيارة مدرسة املجموعة اإلنجليزية للمسجد الكبري حيث بلغ عدد الطالب 57 طالب و طالبة وتم تقسيمهم عىل مجموعتني داخل 

املصىل للقيام بالجولة.

و استقبل القسم يف يوم الثالثاء طالب الصف الرابع و الخامس ابتدايئ من اكادميية اكسفورد وكانت الزيارة باللغة االنجليزية حتى تصل املعلومات 

التي تم بها زخرفة املحراب و األعمدة والحائط وكذلك  القبة و املواد  الدقيقة كصدى الصوت تحت  النقاط  بشكل صحيح و مفيد خاصة يف 

املعلومات الدينية التاريخية لرحلة املصحف العثامين. وقامت املجموعة االنجليزية بزيارة املسجد لليوم الثاين عىل التوايل مبجموعة من الطلبة بلغ 

عددهم تقريبا48 طالب و طالبة تخللها التجول يف انحاء املسجد ثم االنتقال للورش الفنية.

أما يف يوم االربعاء قامت حضانة هدية بزيارة املسجد وبلغ عدد األطفال 90 طفل قسموا عىل مجموعات صغرية مع املرشدين للتنقل يف االركان 

و املصليات و القاعة االمريية  والتقاط الصور بشكل منظم ومرتب ثم انتقلت كل مجموعة عىل حدى لصالة األلعاب عىل التوايل .

ويف نفس الوقت انضم للزيارة 25 طالب و طالبة من مدرسة الكويت االنجليزية العاملية و 52 طالب من مدرسة املجموعة االنجليزية إلمتام الجولة 

كاملعتاد و التقاط الصور التذكارية واالستفادة من هذه الزيارة.

أما يف نهاية االسبوع امتت مدرسة املجموعة االنجليزية رحالتها للمسجد مبجموعة  تتكون من 62 طالب ، و كذلك مدرسة الكويت االنجليزية 

العاملية ب 25 طالب واملدرسة املتحدة األمريكية  ب 75 طفل من مرحلة رياض االطفال و ايضا اطفال حضانة بيت القمه و حضانة توب كيدز 

ليكون اسبوع ميلء بالزيارات واألنشطة التي يستفيد منها الطالب ويكتسبون منها معلومات جديده ومفيدة عن مسجد الدولة الكبري.

مدرسة املجموعة اإلنجليزية

مدرسة املجموعة اإلنجليزية

مدرسة املجموعة اإلنجليزية

مدرسة املجموعة اإلنجليزية



• آنسة زمردة 

نظمت مراقبة الجاليات والتعريف باإلسالم يف املسجد الكبري محارضة تحت عنوان )) آنسة زمردة (( للمحارضة جوري الضاحي وذلك يف يوم 

األربعاء املوافق 2016/2/10 يف قاعة اجتامعات مراقبة الجاليات حيث جسدت الضاحي آنسة زمردة بالشخصية املثالية القوية يف املجتمع و ما 

هي مبادئ األخالق و التعامل مع املجتمع يف ظل التغريات االجتامعية حيث يعترب االختالط مع جميع انواع البرش فن ال يجيده الكثري و رمبا 

يبتعدون عنه رغم ما ذكرت الضاحي من ايجابية التعامل لزيادة الخربة و تطوير الذات و عدم االنغالق عن املجتمع مدعمه بقول رسول الله صىل 

الله علية وسلم “من خالط الناس وصرب عىل أذاهم خري ممن ال يخالط الناس وال يصرب عىل أذاهم”. رواه الرتمزي

املدرسة املتحدة االمريكية

حضانة هدية

أكادمية اكسفورد

حضانة توب كيدز

مدرسة الكويت االنجليزية العاملية

حضانة بيت القمة



• سلسلة برنامج القرآن منهاج حياة - فضل سورة آل عمران ومحاورها الرئيسية

ضمن سلسلة برنامج القران منهاج حياة اقيمت يوم الجمعة املوافق 12 فرباير 2016 باملسجد الكبري محارضة برعاية مراقبة الجاليات والتعريف 

باإلسالم التابعة للمسجد الكبري و تحت إرشاف األستاذة منال األسيوطي.

بدأ اللقاء األسبوعي يف متام الساعة الثامنة صباحا مع الشيخة مقبولة حسني برشح االوجه املختلفة لتالوة بداية سورة آل عمران ثم قامت بتالوة 

الوجه و تحفيظه للطالبات بالتلقني .

و بعد ذلك بدأت االستاذة  منال األسيوطي الرشح فبينت الربط بني سورة الفاتحة و البقرة و آل عمران و فضل السورة و محاورها الرئيسية و 

تخلل اللقاء بعض األسئلة ملعلومات قد تطرقت لها الطالبات من قبل يف سورة البقرة مثل انواع امراض ، اقرتان اسم الله العزيز و الحكيم ، الفرق 

بني كل من اسم الله الرزاق و الفتاح و الوهاب ، األقوال يف الحروف املقطعة و غريها من املواضيع.

متت األستاذة منال بفضل الله رشح الوجه األول من سورة آل عمران و تلقت بعض األسئلة من الطالبات حتى قامت صالة الجمعة لإلمام الشيخ 

سداد كريم إمام مسجد الرتكيت بالساملية و التي كانت تتحدث عن شكر النعمة .

• سلسلة برنامج القرآن منهاج حياة - رحلة لطالبات مرشوع منهاج حياة اىل حديقة الشعب

قامت ادارة مراقبة الجاليات والتعريف باإلسالم يوم السبت املوافق 13 فرباير 2016 بتنظيم رحلة لطالبات مرشوع القرآن منهاج حياة اىل حديقة 

الشعب مبناسبة انتهاء الطالبات من اختبارات سورة البقرة و كان ذلك من متام الساعة التاسعة صباحا اىل الساعة الثالثة مساءا و قد كان يوما 

ممتعا للجميع.



• فنون التأثري يف االخرين

نظمت مراقبة الجاليات و والتعريف باالسالم يف املسجد الكبري محارضه ملوظفات املسجد الكبري تحت عنوان “ فنون التأثري يف االخرين” للمدربة 

هيا النهام وذلك يف يوم االثنني املوافق 15 فرباير 2016 يف القاعة الغربية، حيث أوضحت النهام تعريف التأثري و أنواعه اإليجايب و السلبي بشكل 

مفصل كام أوضحت كيف يكون الشخص مؤثرا جيدا وماهي املؤثرات و النقاط املهمة التي يجب ان تتوفر بالشخص املؤثر, حيث اكدت أهيمه 

االسم و عالقته بتأثري االخرين بشكل عام و شددت عىل اهميه االلتزام باالبتسامة و تقديم الهدايا لقول الرسول صىل الله عليه وسلم “ تهادوا 

تحابوا “ ملا لها أجر و أهميه بتقبل االخرين و الحب .  

• سلسلة برنامج القرآن منهاج حياة - اختبار سورة البقرة

يف يوم االثنني املوافق 15 فرباير 2016 اقيمت محارضة ضمن سلسة برنامج القرآن منهاج حياة برعاية مراقبة الجاليات والتعريف باإلسالم يف 

املسجد الكبري و تحت ارشاف استاذة منال االسيوطي.

بدأ اللقاء األسبوعى ىف متام الساعة التاسعة وكان اليوم مقررا الختبار التفسري ىف سورة البقرة من قبل االستاذة منال األسيوطى، وبعد االنتهاء من 

االختبار بدأت الشيخه مقبولة حسني بتالوة الوجه الثاىن من سورة ال عمران وتحفيظ الطالبات بالتلقني ثم رشحت انواع املد الطبيعى ىف التجويد 

وىف متام الساعة الحادية عرش والربع بدأت االستاذة منال بتفسري االيات من أية 7 اىل 14 وقامت بالربط بني سورة البقرة وال عمران وفضل السور 

ومحاورها الرئيسية وتخلل اللقاء بعض االسئلة ملعلومات قد تطرق لها الطالبات من قبل ىف سوره البقره عن معنى الكفر وكيف يزين الله للناس 

الشهوات وكيف يبتىل الناس وينتظر الله من العبد التطبيق بالحق وغريها من املواضيع، امتت االستاذة منال رشح الوجه الثاىن من سورة آل عمران 

وتلقت بعض األسئلة واالستفسارات من الطالبات حتى قامت صالة الظهر .



• زيارات املسجد الكبري

استقبل املسجد الكبري مدرسة منارات لالحتياجات الخاصة يف زيارة للمسجد الكبري يف يوم االربعاء املوافق 2016/2/17. حيث استقبلت مرشدات 

الزيارة الطالبات من بوابة املسجد الرئيسية  وتم مرافقتهم للمصىل الرئييس للتعرف عىل اركان املسجد و وظيفة كل من القبة و املحراب و املنرب 

، ثم زيارة القاعة األمريية  ورسد قصة رحلة املصحف العثامين عىل الطالبات والتقاط الصور التذكارية يف هذا الرصح .و بعد االنتهاء من الجولة  

تم االنتقال للورش الفنية املعدة للرسم و تلوين الزخارف و توزيع هدايا تذكارية عىل الطالبات.

و استقبل املسجد ايضاً حضانة لندن ثنائية اللغة بعدد 23 طفل مشارك يف هذه الزيارة. حيث تم تقسيم االطفال ملجموعات صغرية للتجول عىل 

التوايل يف املصىل وتحت القبة واملحراب وغريها من االركان. ومتيزت هذه الجولة بالنشاط  لكل من االطفال و املرافقني وتم تقديم املعلومات 

بشكل مبسط و دقيق تناسب املستوى الفكري ملرحلة الحضانة.

ولتكتمل الجولة تم االنتقال يف النهاية اىل صالة األلعاب املخصصة لألطفال للعب و اللهو ثم تناول وجبة خفيفة محرضة لألطفال وتكريم املعلامت 

املرافقات بشهادة شكر مقدمة من املسجد الكبري.

مدرسة منارات لالحتياجات الخاصة

مدرسة منارات لالحتياجات الخاصة

حضانة لندن ثنائية اللغة

حضانة لندن ثنائية اللغة



• سلسلة برنامج القرآن منهاج حياة

ضمن سلسلة برنامج القران منهاج حياة اقيم يوم الخميس املوافق 18 فرباير 2016 باملسجد الكبري محارضة برعاية مراقبة الجاليات والتعريف 

باإلسالم التابعة للمسجد الكبري و تحت إرشاف األستاذة منال األسيوطي.

- نحو : بدأ اللقاء كعادته مبحارضة نحو مثمرة و فعالة للدكتور مصطفى حسنني التي كانت تتحدث عن مكونات الجملة و تقسيامتها .

- تنمية برشية : ثم كان اللقاء األكرث من رائع مع الدكتور عطية العيل استاذ التنمية البرشية، اعطي الطالبات دورة مركزة دسمة عن التواصل و فن 

االتصال و مراتب السمع و مهارات االنصات و تخلل اللقاء مترينني يف فن االنصات و ختم لقاءه بالرد عىل بعض االسئلة و االستفسارات للطالبات.

- السرية النبوية : و ختمت اليوم االستاذة منال االسيوطي مبحارضة عن السرية النبوية وكانت تتحدث عن نزول الوحي عىل رسول الله صل الله 

عليه و سلم و موقف السيدة خديجة وصور الوحي. وقد اعطت االستاذة لفته جميلة للطالبات عن استشعار قيمة قضاء بعض من ليلة الجمعة 

يف طاعة و سلوك طريقا للعلم.

• سلسلة برنامج القرآن منهاج حياة - غزوه بدر

يف يوم الجمعة املوافق 19 فرباير 2016 اقيمت محارضة ضمن سلسة برنامج القرآن منهاج حياة برعاية مراقبة الجاليات والتعريف باإلسالم يف 

املسجد الكبري و تحت ارشاف استاذة منال االسيوطي.

بدأ اليوم الساعة الثامنة صباحا مبسجد الرتكيت بالساملية مع القرآن الكريم تالوة و تحفيظ بالتلقني للوجه الثاين من سورة آل عمران للشيخة 

مقبولة حسني، ثم قامت الشيخة مبراجعة ما تم دراسته يف التجويد من درس املدود، ثم بدات االستاذة محارضتها لهذا اليوم بتفسري الوجه الثاين 

لسورة آل عمران و ربط اآليات و إسقاطها عىل واقع حياتنا اليومية، و كانت اآليات تتحدث عن نعمة اإلميان و البعد عن الرشك و كفر النعم و 

بداية التحدث عن غزوة بدر و آثار رحمة الله بها و لطفه باملؤمنني رغم قلة عددهم و نقص عدادهم، ثم استقطعت االستاذة نصف ساعة تقريبا 

من الوقت للرد عىل أسئلة و استفسارات الطالبات.

انتقلت بعد ذلك األستاذة منال إىل محارضة العقيدة والتي هي عبارة عن رشح الشيخ ابن عثيمني لرسالة الشيخ محمد عبد الوهاب يف األصول 

الثالثة فأعطت ملخص عن ما تم دراسته من قبل يف املسألة األوىل و الثانية واستأنفت الرشح من املسألة الثالثة والتي كانت تتحدث أيضا عن 

الوحدانية و االبتعاد عن الرشك. ختم اللقاء بخطبة الجمعة للشيخ سداد كريم إمام مسجد الرتكيت بالساملية.



• املهرجان الثقايف الريايض الثاين لطلبة املنح الدراسية 

التعليم الديني وبالتنسيق مع نادي  أقامت مراقبة الجاليات واملهتدين الجدد بإدارة املسجد الكبري وبالتعاون مع قسم االرشاد الديني بإدارة 

الصداقة الطاليب، املهرجان الثقايف الريايض الثاين لطلبة املنح الدراسية لدارسني بدولة الكويت، وذلك يوم الجمعة املوافق 2016/2/19م، يف مرسح 

املعهد الديني الثانوي بنني بقرطبة، بحضور أنور عبد الغفور مدير إدارة التعليم الديني وموظفي مراقبة الجاليات واملهتدين الجدد بإدارة املسجد 

الكبري ، وممثيل بعض البعثات الدبلوماسية بالكويت وجمعيات النفع العام، و جمع غفري من طلبة املنح الدراسية. 

جاء املهرجان متزامنا مع احتفاالت البالد بذكرى التحرير واالستقالل ملشاركة الطلبة فرحة البالد،  و بدأت فعاليات الحفل بتالوة آيات من القرآن 

الكريم، وبعد ذلك قدم أنور عبد الغفور كلمة أشاد فيها بالتعاون مع مراقبة الجاليات واملهتدين الجدد بإدارة املسجد الكبري ودور دولة الكويت 

يف رعاية طلبة املنح الدراسية وما تقوم به إدارة التعليم الديني من أداء رسالتها التعليمية الرتبوية وهنأ الكويت بذكرى التحرير واالستقالل وهنأ 

حرضة صاحب السمو امري البالد الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بالذكرى العارشة لتوليه الحكم، ومن جانبه القى محمد 

عيل عبد الله كلمة مراقبة الجاليات واملهتدين الجدد بادرة املسجد الكبري أكد فيها دور املراقبة يف رعاية طلبة املنح الدراسية وتوفري بيئة طيبة 

للتعايش السلمي، وحث الطلبة عىل التحيل باألخالق الفاضلة وبذل الجهد من اجل التحصيل الدرايس، وشجعهم عىل التفوق وان يكونوا قدوة 

حسنة يف االخالق والتعامل مع االخرين ، وبني أن املراقبة ال تألو جهدا يف االهتامم والرعاية بطلبة املنح الدراسية الذين يدرسون يف مختلف املراحل 

التعليمية. وشكر قسم االرشاد الديني بإدارة التعليم الديني لتعاونهم املستمر ومركز العويض للجاليات لدورهم يف مسابقة القرآن الكريم للطلبة.  

وقدم مصطفى سييس رئيس نادي الصداقة الطاليب كلمة رحب فيها بالحضور مقدما شكره ملراقبة الجاليات واملهتدين الجدد بإدارة املسجد الكبري 

وقسم االرشاد الديني بإدارة التعليم الديني عىل تنظيمهم لهذا املهرجان، وقدم شكره لدولة الكويت قيادة وشعبا لخدماتهم الجليلة ولرعايتهم 

لطبة املنح الدراسية. وبعد ذلك قدمت فقرات ومشاركات مختلفة من الطالب وتم تكريم الطالب املشاركني يف فعاليات املهرجان املختلفة منهم 

الفائزين يف مسابقة القرآن الكريم والدوري الريايض ومعرض الرتاث للشعوب وقد أشاد الحضور مبستوى االداء. 

وقد صاحب املهرجان معرض لبعض الدول وتم فيه عرض التحف والرتاث الشعبي لتلك الدول فقد كان مميزا وممتعا وتنوعت فيه الثقافات 

والحضارات.  



• سلسلة برنامج القرأن منهاج حياة -  تفسري سورة آل عمران

ضمن فعاليات مرشوع القران منهاج حياة اقامت مراقبة الجاليات والتعريف باالسالم التابعه للمسجد الكبري محارضه يف يوم االثنني املوافق22  

فرباير 2016. 

بدأ اللقاء ىف متام الساعة التاسعة صباحا مع  محارضة االستاذه منال االسيوطى يف تفسري اآليات من اآليه الخامسة عرش إىل اآليه الثانية والعرشون 

من الوجه الثالث لسورة آل عمران وتلقت بعض األسئلة من الطالبات وكانت اآليات تحتوي عىل بعض من  أسامء الله الحسنى مثل البصري و 

العزيز والحكيم . واألقوال ىف الحروف املقطعة وغريها من املواضيع مثل نعيم األخرة، واستجابة الدعاء واالستغفار آخر الليل وصفات أهل التقوى 

وغريها من املواضيع .

وىف متام الساعة العارشة بدأت الشيخة مقبولة حسني بتالوة الوجه الثالث من آل عمران وتحفيظه للطالبات بالتلقني .

ثم رشحت املد الطبيعى وما يلحق به، وقدمت الشيخة مقبولة بعض التامرين للمدود، ثم تم استكامل التفسري ىف متام الساعة الحادية عرش 

وخمس واربعون دقيقة اىل صالة الظهر وبعد الصالة تم استكامل باقي آيات الوجه والتي كانت تتحدث عن:

-1 نعيم اآلخرة خري من نعيم الدنيا مهام كان.

ار. -2 نعيم اآلخرة خاّص باملتقني األبرار، ونعيم الدنيا غالباً ما يكون للفجَّ

-3 التقوى وهى ترك الرشك واملعايص.

-4 استحباب الرضاعة والدعاء واالستغفار يف آخر الليل.

-5 الصفات املذكورة ألهل التقوى هنا كلها واجبة “ ال يِحلُّ ان ال يتصف بها مؤمن وال مؤمنة يف الحياة”.



• الشعبة اإلعالمية

تم إصدار 19 مقطع فيديو ملدة 15 ثانية لجميع فعاليات شهر فرباير لإلطالع عليها متاحة يف حساب املسجدالكبري.

تم إعداد تقارير 28 لفعاليات وأنشطة املسجد.

إصدارات فرباير

تم إصدار مطبوع “اكتشف الفن اإلسالمي3 و كراسة تعلم ولون 2” من تصميم املصممه منرية الصفران يف الشعبة اإلعالمية للملتقى الفنون.

تم إصدار مطبوع الطفل.



• الشعبة اإلعالمية

نظمت الشعبة اإلعالمية ركن خاص باملسجد الكبري ضمن معرض الكويت السابع للفنون اإلسالمية مبناسبة مرور 30 سنة عىل إنشاء املسجد .

وشهد جناح املسجد الكبري اقباالً كبرياً من النخب الثقافية والفنية واإلعالمية وطلبة املدارس التي تزور املعرض وتشارك يف نشاطاته ، وتم توزيع 

أكرث من 4000 حقيبة تحتوي عىل مطبوعات املسجد الجديدة ، والقى الركن إعجاب جميع الحضور .



•أخبار الصحف
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•أخبار الصحف


