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مهرجان املوروث الشعبي اخلليجي نتاج رؤية ثاقبة  لسمو األمير 

الشالحي: موسم الفعاليات واملسابقات واجلوائز متواصل في القرية التراثية

قــال مدير قرية صباح األحــمــد التراثية 
سيف الشالحي في تصريح صحفي للجنة 
املنظمة أن فعاليات مهرجان املوروث الشعبي 
باملوسم اجلديد اتاحت الفرص للحرفيني 
وأصــحــاب املنتجات التراثية واملشاريع 
الشبابية والتطوعية تقدمي أنشطتهم أمام 
زوار القرية، والــتــي شهدت إقــبــاال منقطع 
النظير تزامنا مع عطلة الربيع، متوقعا أن 
تــزيــد كثافة اإلقــبــال اجلماهيريفي موسم 

األعياد الوطنية املقبلة.
وأضاف أن القرية التراثية أصبحت اليوم 
واحــدة من املنتزهات التراثية والسياحية 
التي جتمع عراقة املاضي باحلداثة العصرية، 

وهي نتاج رؤية ثاقبة من صاحب السمو أمير 
البال الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح 
حفظه الله ورعـــاه، حيث يحظى مهرجان 
املوروث الشعبي اخلليجي مبكرمته السامية 

سنويا.
ولفت الشالحي إلى أن هذه املكرمة األميرية 
السامية تأتي من خالل أهمية إحياء تراث 

ـــوروث الشعبي  ـــراز امل اآلبـــاء واألجـــداد وإب
الكويتي واخلــلــيــجــي، واحلـــرص على أن 
تكون القرية ملتقى سنويا يجمع أبناء دول 
مجلس التعاون اخلليجي الذين جتمعهم 
روابط التاريخ واألصالة، الفتا إلى أن القرية 
مبكنونها التراثي والعصري متثل كويت 

املاضي على أرض احلاضر.

وأشار الشالحي إلى تواصل تقدمي املزيد 
من الفعاليات واملسابقات واجلوائز لرواد 
القرية من املواطنني واملقيمني وأبناء دول 
مجلس الــتــعــاون اخلــلــيــجــي، حــيــث يشهد 
املوسم اجلديد من مهرجان املوروث الشعبي 
اخلليجي العديد من األنشطة املختلفة بينها 

الرياضية والثقافية والتراثية والترفيهية.

وذكــر الشالحي أن املهرجان شهد خالل 
الفترة املاضية إطـــالق مسابقات األغــنــام 
وجتري حاليا مسابقات اإلبل والطيور، على 
أن تنطلق قريبا مسابقات اخليول، إضافة 
إلى إطالق مسابقات في املاراثون الرياضي 
والفعاليات األخــرى بينها مسابقات الطبخ 

التراثي.

وضمن الشالحي التعاون املثمر من قبل 
اجلهات واملؤسسات احلكومية واخلاصة 
بينها قطاعي اإلذاعـــة والتلفزيون بــوزارة 
اإلعــالم التي تواكب املهرجان منذ إنطالقته 
في البرامج واملسابقات واجلوائز، إلى جانب 
وزارات الداخلية والصحة والبلدية والشباب 

واملؤسسات احلكومية.

سيف الشالحي

ــاء الــتــراث  ــي اســتــضــافــت جمعية إح
اإلسالمي رئيس ومؤسس فريق )واعي( 
د. محمد عبد اجلواد، والذي ألقى محاضرة 
حول )أثر اإلباحية على الفرد واملجتمع( 
أوضــح في بدايتها أهــداف ونشأة فريق 
)واعي(، حيث قال: واعي، فريق تطوعي 
ــي عـــالج إدمــــان اإلبــاحــيــة  متخصص ف
بإشراف نخبة من املتخصصني، رسالتنا 
هي الــدعــوة إلــى الِعفَّة ونشر الفضيلة 
ومحاربة الرذيلة، ومساعدة مدمنيها على 
التعافي من هذا املرض للمساهمة بشكل 
جدي وحقيقي في عالج هذا اإلدمان، وأن 
تصل فكرته إلى قطاع كببر من الناس، 
ونهدف إلى املساهمة في عالج وتعافي 
ــدد كبير مــن مدمني اإلبــاحــيــة، وذلــك  ع
بتقدمي النصيحة والدعم واملشورة لكل 
من يعاني من إدمــان اإلباحية و بكشف 
زيف اإلباحية وخداعها وأسرارها القذرة 
وتوضيح مخاطرها على الدماغ واألسرة 

واملجتمع.
ثم أكد عبد اجلواد أن اإلباحية أصبحت 

في أيامنا هــذه وبــاء لم يسبق له مثيل، 
وأن نسبة كبيرة من الشباب واألطفال 
يتعرضون حملتوى إباحي عنيف ومهني، 
والذي يكون تلقائيا مبثابة تثقيف جنسي 
بالنسبة لهم، مؤكًدا أنــه بالرغم من أن 
تثقيف اآلباء لتوجيه وحماية أطفالهم هو 
دائًما ما يكون جزء من أي خطة وقائية، 
فإن املشكلة تفوق بكثير ما يستطيع أن 

يفعله اآلباء واألبناء حلماية أنفسهم.
ثــم أِشـــار احملــاضــر إلــى مجموعة من 
احلقائق حــول اإلبــاحــيــة، وذكــر منها: 
أن اإلباحية أصبحت ظــاهــرة منتشرة 
وإنــهــا فــي كــل مــكــان، مبيًنا أن األطفال 
الصغار يتعرضون لإلباحية اآلن مبعدل 
مخيف، كذلك وعلى الرغم من أن مشاهدي 
اإلباحية عادة ما يكونوا من الرجال، فإن 
عــدد النساء الالتي يشاهدن لإلباحية 
في ازديــاد، والفتيات املراهقات وكذلك 
الــشــابــات أكــثــر عــرضــة بــدرجــة كبيرة 
للبحث بنشاط عن احملتويات اإلباحية 
من أولئك الالتي تتجاوز أعمارهن 2٥ 

عاماً.
كما ذكر بأن اإلباحية ال ميكن السيطرة 
ــردي بسبب  ــف عليها عــلــى املــســتــوى ال
التصوير املنتشر لإلباحية العنيفة 
ــي الــثــقــافــة الــعــامــة،  والــغــيــر عنيفة ف
وسهولة الوصول إليها عبر البث املباشر 
باستخدام الهواتف، مما يترتب عليه 
حدوث مشكالت ومخاطر جسيمة تفوق 
ــر على حلها وتدبر  قــدرة األفـــراد واألس

أمورهم بأنفسهم.
كما أكد أن من أهم احلقائق أن صناعة 
اإلباحية تعد كصناعة التبغ وتشكل أزمة 
صحية عامة، فعلى الرغم من االستخدام 
السابق واسع النطاق للتبغ وقبوله في 
الثقافة األمريكية، إال أنه مبجرد وضوح 
أضراره اتخذ املجتمع إجــراءات واعتماد 
سياسات جديدة وهائلة للحد من اآلثار 
الضارة الناجمة عن التدخني، وبطريقة 

مماثلة.
فــالــنــاس بــحــاجــة إلـــى احلــمــايــة من 
التعرض لإلباحية، ويكونوا على علم 

باملخاطر املرتبطة باستخدامها. عالوة 
على ذلك، ينبغي أال يتم تأييد اإلباحية 
ــراً عــاديــاً، أو  مجتمعياً، أو اعتبارها أم

تقدميها كشيء رائع.
ثم تطرق احملاضر الى تأثير اإلباحية 
على العنف اجلنسي، مبيناً أن هناك 
دراســة حتليلية ألكثر ٥0 فيديو إباحي 
رائج بينت أن 88% من املشاهد حتتوي 
على عنف جسدي، و 49% حتتوي على 
ــداءات لفظية، و8٧% من  ــت شتائم واع

األفعال العدوانية اُرتكبت ضد املرأة.
وعــن تأثير اإلباحية على العقل قال 
ــد اجلـــــواد: وضــحــت ٣0 دراســـة  ــب د.ع
رئيسية أن لإلباحية آثار مدمرة وسلبية 
على املخ، حيث بينت دراسة أُجريت عام 
2014 أن االستخدام املتزايد لإلباحية 
يرتبط باألنسجة الدماغية املنخفضة 
في مناطق التحفيز واتخاذ القرارات، كما 
أنه يعيق من السيطرة على االنفعاالت 
واحلساسية للمكافأة اجلنسية، مؤكداً 
أن اإلباحية تفعل كما الكوكايني، كالهما 

يسيطران على نظام املكافأة للدماغ.
وبــني أيــضــا رئــيــس فــريــق واعـــي أن 
اإلباحية تؤدي إلى الشعور بعدم الرضا 
مع الــزوجــات، كما أوضحت الدراسات 
أنــه كلما شاهد الــرجــل اإلبــاحــيــة، كلما 
ازدادت احتمالية أن يستحضر قاصداً 
صوراً عن اإلباحية أثناء ممارسة اجلنس 
ليحافظ على مستوى اإلثــارة، وليشعر 

باالستمتاع املتزايد مع زوجته.
مؤكداً أن اإلباحية قاتلة ألنها في الواقع 
ميكنها بالفعل أن تقتل كــل شــيء جيد 
في حياتنا، وذكــر من ذلــك: أنها ستقتل 
رغبة الشخص في إرضاء ومعرفة الله، 
وســوف ينظر إلى الصالة وكأنها مهمة 
مملة، وسيفقد فهمه ملا يعنيه العثور 
على القيمة والفرح من خالل الله تعالى 
وحده. كما أنها ستزيل أي رغبة ملمارسة 
ــات بسبب الــهــروب إلـــى عالم  ــواي ــه ال
خيالي من اإلباحية، وأن متعة اإلباحية 
الزائفة ستفوق رغبة الشخص في أي 
شيء خارج االنفراد بجهاز كمبيوتر أو 
هاتفه احملــمــول، باإلضافة إلــى أن هذه 
اإلباحية ستمنع الشخص من أخذ األدوار 
واملسؤوليات التي كلفه الله عز وجل بها 
جتاهه وجتاه نفسه وعائلته ومجتمعه 

على محمل اجلد.
ــي تــتــرتــب على  ــت ــب ال ــواق ــع ومـــن ال
اإلباحية أنها ستدمر العالقة احلميمة 
ــزواج، وتتسبب في تضاؤل الثقة  في ال
والــنــزاهــة، وتــؤدي إلــى جتــرد اإلنسان 
من إنسانيته وحتوله إلى مفترس يرى 
اآلخرين فريسة، كما أنها ستقوده إلى 
مسارات غير متوقعة بعيدة كل البعد عما 

كنا نأمله ألنفسنا في تلك احلياة.
ثم أشار عبد اجلواد إلى جهود الفريق 
ــدد من  على أرض الــواقــع وأنـــه أقـــام ع
امللتقيات في عدد من محافظات جمهورية 
مصر العربية، كما أقام أول مؤمتر عربي 
عن هذا املوضوع بالقاهرة حضره عدد 
من املتخصصني واملسؤولني والرياضيني 
واإلعالميني، وكان له أثر كبير جًدا على 

احلضور.
كما أشار إلى أن جهود الفريق انتقلت 
إلــى الـــدول العربية فأصبح لهم فريق 
متميز بـــاألردن، وكــذلــك انتقلت جهود 
واعــي إلــى العاملية فأصبح لهم فريق 
بغرب استراليا، وكذلك في سيريالنكا، 
كما سيقيم الفريق العديد من الفعاليات 
اخلارجية في هوجن كوجن ونيوزيالندا، 
كــمــا مت تــكــرمي الــفــريــق كــأفــضــل فريق 
تطوعي في جمهورية مصر العربية عام 

2018م.

عبد اجلواد: نهدف إلى املساهمة في عالج وتعافي عدد كبير من مدمني اإلباحية 

إحياء التراث استضافت مؤسس فريق واعي املتخصص 
في نشر العفة والفضيلة ومحاربة الرذيلة

د. محمد عبد اجلواد متحدثاً خالل احملاضرة

طرحت جمعية إحياء الــتــراث اإلســالمــي وضمن 
مــشــروع إغــاثــة ســوريــة حملة اإلغــاثــة العامة التي 
تتبناها حتت شعار : )دفء الشتاء ورغيف اخلبز(، 
ــي حملة تــهــدف للتخفيف مــن مــعــانــاة األشــقــاء  وه
السوريني خاصة في ظل االنخفاض الكبير في درجات 
احلرارة هذه األيام واملنتظر لها أن تشتد خالل األيام 
القليلة القادمة، كذلك الظروف املعيشية الصعبة التي 

يعيشها الالجئني واملهجرين السوريني .
صرح بذلك الشيخ عبدالعزيز بو قريص – رئيس 
مشروع إغاثة سوريا التابع جلمعية إحياء التراث 
ــأن احلملة تــركــز على  اإلســالمــي ، والـــذي أوضـــح ب
توفير السالل الغذائية ومواد التدفئة، كذلك اخليام 
ومستلزماتها، باإلضافة لإلغاثة الطبية لالجئني 

واملهجرين . 
وأوضــح بو قريص أن اجلمعية قدمت املساعدات 
هذا العام لـ)7( آالف أسرة في املرحلة األولى من هذا 
املشروع في كل من لبنان واألردن وتركيا، ومت تقدمي 
املساعدات العاجلة لصالح )6( آالف نسمة في منطقة 
)عرسال( على احلدود السورية اللبنانية ، والتي تعد 
من أكثر املناطق تأثراً بالعاصفة الثلجية األخيرة، 
ونحن بصدد تقدمي املساعدات لعدد )5700( أسرة 

خالل املرحلة الثانية من هذا املشروع.
وتهيب جمعية إحياء الــتــراث اإلســالمــي بكل من 
يستطيع املشاركة في هذه احلملة من أبناء الشعب 
الكويتي احملب للخير أن يتصل باحلملة على الهواتف 
املخصصة لذلك ، أو التوجه ملقر جمعية إحياء التراث 
اإلسالمي مبنطقة قرطبة، أو إلى أحد فروعها ، كما 
alturath. )ميكن التبرع مباشرة عن طريق )أونالين
net  موضحاً بأنه سيتم استقبال التبرعات النقدية 
فقط لهذه احلملة، ونعتذر عن استقبال التبرعات 
العينية لصعوبة إيصالها إلــى مستحقيها. داعياً 
أهــل البر واإلحــســان في دولــة الكويت ملد يد العون 
واملساعدة إلخوانهم السوريني، فإن سعينا لنصرة 
احملتاجني سبب لتفريج الكربات عنا ، فاجلزاء من 
جنس العمل ، وأمتنا أمة اخلير والصدقة ، وعمل اخلير 

جزء من عقيدتنا .
وشــكــر الشيخ عبدالعزيز بــو قــريــص – رئيس 
مــشــروع إغــاثــة ســوريــة - كــل مــن وزارة اخلارجية 
ــة الكويت فــي الـــدول التي مت تنفيذ  وســفــارات دول
املشروع فيها ، وذلــك ملا يقدمونه من تسهيالت كان 
لها األثــر الواضح في إبــراز دور الكويت في احملافل 

الدولية.

5700  أسرة ضمن  مساعدات لـ 
حملة »دفء الشتاء ورغيف اخلبز« 

للتخفيف عن السوريني

مشروع اإلغاثة العاجلة

حضور جماهيري الفتمحمد ضيف الله شرار مع أحد الفرق التطوعية

جانب من احلضور

ــه وحنينه إلــى املــاضــي أقــام  ــرت معتمدا على ذاك
التشكيلي العماني الدكتور سلمان احلجري أول أمس 
معرضه الفني اخلامس في الكويت بعنوان )القرية( 
لتجسد لوحاته معالم تلك الطبيعة اخلالبة حيث ولد 

وترعرع.
اللوحات التي زينت املعرض املقام ضمن فعاليات 
مهرجان القرين الثقافي ال25 عكست عبر لغة األلوان 
االنتماء الذي يكنه احلجري إلى بيئته حيث استدعت 
ريشته مراتع الطفولة بني بساتني النخيل مبالمح 
طبيعة متجددة ومتغيرة في ألوانها وأشكالها بتغير 

فصول السنة.
وسجل احلجري عبر 36 لوحة فنية احتضنتها قاعة 
أحمد العداوني مشاهده البصرية كما يــود أن يراها 
أقرانه علها تالمس شيئا من الذكريات واحلنني املتجدد 
ال سيما أن عالقة العمانيني ب)القرية( ليست منقطعة 

بل مستمرة ومتكررة نهاية كل أسبوع.
ــرض قصد  ــع ـــة امل وعــلــى ضـــوء ذلـــك تشكلت رؤي
استيضاح وتقصي مفهوم القرية ومكانتها لدى الفنان 
واملتلقي في الوقت نفسه عبر طرح بصري معاصر له 

قدر جيد من اخلصوصية والتفرد.
وتنوعت األعمال الفنية املعروضة ذات االجتاهات 
ــورت مــا بــني التجريد  ــح التشكيلية املــعــاصــرة ومت

والواقعي والفون آرت كما تنوعت اخلامات املستخدمة.
وأعــرب احلجري في تصريح لـ )كــونــا( عن بالغ 
سعادته ملشاركته في فعاليات مهرجان القرين الثقافي 

ال25 في الكويت التي »ترعى الثقافة وتهتم بأوجه 
ــدة في العمل الثقافي  الفن وسباقة في كل شيء ورائ

واإلبداعي«.
وأشــاد مببادرة املجلس الوطني للثقافة والفنون 
واالداب التي »تعكس وعي القائمني عليه وحرصهم 
على أداء رسالتهم في نشر الثقافة باملجتمع والتبادل 
الثقافي ما بني الدول«.واعتبر احلجري الفن »وعــاء 
للمعرفة يتوازن مع االنتاج العلمي واألدبــي مصورا 
الفن بأنه رحلة جميلة متد جسور احملبة والسالم ما 
بني الشعوب«. بــدوره أكد األمني العام املساعد لقطاع 
الفنون في املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب 
الدكتور بدر الدويش في تصريح مماثل لـ)كونا( حرص 
املجلس على عملية التبادل الثقافي واستضافة املعارض 
والفنانني وخاصة من دول اخلليج العربي مبا يسهم في 

تطور مستوى الفنانني وحتسني مهاراتهم.
من جهتها قالت الفنانة التشكيلية الكويتية في 
تصريح مماثل لـ )كونا( إن الفنان احلجري عبر من 
خالل لوحاته املعروضة العمق احلضاري واملــوروث 
العماني بطريقة جتريدية معاصرة وطــرح جتاربه 

الفنية التي تعكس خبرته العميقة في استخدام األلوان.
من جانبها قالت التشكيلية نــورة العبدالهادي في 
تصريح مماثل لـ )كونا( إن الفنان احلجري له نظرة 
وفلسفة خاصة فــي أعماله حيث تــرعــرع فــي البيئة 
القروية وانتقل بعدها إلى املدينة مضيفة أن »ما قدمته 

في املعرض يؤكد انتمائه الشديد للقرية«.

»القرين الثقافي« يحتضن »قرية« 
التشكيلي العماني سلمان احلجري


