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افتتح معرض «اإلعالم بدول مجلس التعاون اخلليجي»

العبدالله :مخرجات كلية اآلداب رافد رئيسي للوزارة بالكوادر الوطنية
أك��د وزي��ر ال��دول��ة ل��ش��ؤون مجلس
الوزراء ووزير اإلعالم الكويتي بالوكالة
الشيخ محمد العبدالله أن مخرجات قسم
اإلعالم في كلية اآلداب بجامعة الكويت
تعتبر راف��دا ومغذيا رئيسيا ل��وزارة
اإلعالم بالكوادر اإلعالمية الوطنية.
وق�����ال ال��ع��ب��دال��ل��ه ف���ي ت��ص��ري��ح
للصحافيني أمس األربعاء على هامش
افتتاح معرض (اإلع�لام ب��دول مجلس
التعاون اخلليجي) ال��ذي ينظمه قسم
اإلع��ل�ام ف��ي كلية االداب ف��ي جامعة
الكويت حتت رعايته إن هناك تعاونا
كبيرا بني وزارة اإلع�لام والكلية سيتم
تعزيزه في االيام القليلة القادمة.
وأضاف ان هذه الفعالية تعزز روح
املواطنة لدى املواطن اخلليجي وتتيح
املجال «للتعرف على كل ما مييز اآلخر
وكيف نكمل بعضنا بعضا ونأمل أن
نرى املزيد من هذه الفعاليات اإلعالمية
اخلليجية» معربا عن سعادته بافتتاح

ورعاية هذا املعرض املميز الذي اشرف
على تنفيذه طلبة قسم االعالم.
وعن امللتقى االعالمي العربي املقبل
أف���اد ال��وزي��ر ال��ع��ب��دال��ل��ه ب���أن امللتقى
سيناقش العديد من القضايا التي تهم
الشارع اخلليجي والعربي ومن الصعب
اختزالها في قضية واحدة.
وذكر أن جتمع االعالم العربي حتت
قبة واحدة سيضفي الكثير من التميز في
القطاع االعالمي الن جتمع هذه العقول
ومناقشة القضايا املشتركة ستؤدي
ال��ى نتائج ايجابية تخدم املجتمعات
العربية .من جانبه قال مدير عام جامعة
ال��ك��وي��ت ال��دك��ت��ور ح��س�ين االن��ص��اري
ف��ي تصريح للصحافيني على هامش
املعرض ان فعالياته تشتمل على العديد
من املطبوعات الكويتية واخلليجية التي
تعرف بالصحافة واالع�لام بشكل عام
في كل دول��ة من دول مجلس التعاون
اخلليجي .وأضاف ان ما مييز املعرض

هذا العام هو اشتراك طلبة قسم االعالم
من خالل املقرر الدراسي وهو ما نطمح
إليه في جامعة الكويت بتطويرها لئال
تعتمد على احملاضرات فقط بل من خالل
اش��راك اجلوانب العملية التي يتعلمها
الطالب من خالل قاعات الدرس ويطبقها
عمليا ويعرضها للجمهور.
واشار االنصاري الى ان هناك تطويرا
للمناهج في قسم االع�لام وه��ي عملية
مستمرة في الكليات العلمية من ضمنها
أن هناك برنامجا للماجستير وقد عرض
على جلنة العمداء واخذ املوافقة املبدئية
وهو في مراحله النهائية.
ولفت إلى أن هناك اتفاقية ستكون
مع وزارة االع�لام بشأن تطوير مختبر
خاص في قسم االعالم تساهم فيه وزارة
االعالم وسيوقع خالل االسابيع القادمة.
وذك���ر ان ه���ذا ال��ت��ع��اون ي��ص��ب في
مصلحة الطالب مشيرا في الوقت ذاته
الى اتفاقيات مع وكالة االنباء الكويتية

الشيخ محمد العبدالله خالل افتتاح املعرض

(ك��ون��ا) للتدريب الطالبي معربا عن
الشكر ل(كونا) لتدريبها الطالب وصقل

العبدالله يستمع إلى شرح عن املعرض

مهاراتهم االعالمية.
واح���ت���وى امل���ع���رض ع��ل��ى أجنحة

بالتعاون مع املجلس الوطني للثقافة واآلداب والفنون

مجموعة من الشعراء أحيت اليوم العاملي للشعر في مول 360
أحيا 12ش���اع���را وش���اع���رة
األمسية الشعريّة التي مت تنظيمها
في «مول  »360األسبوع املاضي
مبناسبة ال��ي��وم العاملي للشعر
والتي شاركت فيها مجموعة من
ال��ش��ع��راء امل��رم��وق�ين ونخبة من
املواهب الشابة الواعدة ،وحضر
األمسية مجموعة من محبّي الشعر
والثقافة والفنون والذين استمتعوا
باألداء امللهم للشعراء.
حيث تنوّ ع األداء بني قصائد
ومقاطع شعرية ألقيت باللغتني
العربيّة واإلجن��ل��ي��ز ّي��ة تناولت
مواضيع عديدة برز منها كلمات
ج��ري��ئ��ة ب��ف��ص��اح��ت��ه��ا وص���دق
م��ش��اع��ره��ا ،أو غ��ي��ره��ا ال��رق��ي��ق
وال��داف��ئ يصف لقاء احملبوب ،أو
القصائد الوجدانيّة العميقة املليئة
بااللهام والتي رسم الشعراء من
خ�لال��ه��ا ص���ورا م��ؤث��رة ومعبرة

لقطة جماعية للشعراء املشاركني

بكلماتهم للجمهور.
وشارك في األمسية مجموعة من
الشعراء واملبدعني في الكويت مثل

ثريا البقصمي ،وفاطمة السميطي،
وفالح بن طفلة ،وعبدالله العنزي،
ون����ور اجل�����واد ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى

ليلى علي ،وزينب ميرزا ،وسعد
األحمد ،وعبدالعزيز السميطي،
وخلود حسني ،و ناصر العثمان،

ومحمد احلوطي .وباإلضافة إلى
اجل��م��ه��ور احل���اض���ر ،استوقفت
كلمات الشعراء عدد كبيرا من املارة
لالستمتاع ب��األب��ي��ات الشعرية
اجلريئة وامللهمة .وخالل حديثهم
بعد احلفل ،عبّر بعض الشعراء
عن سعادتهم باهتمام احلضور
مبثل ه��ذه الفعاليّات ،وأجمعوا
على ض��رورة تنظيم املزيد منها،
باإلضافة إلى النشاطات الثقافيّة
كحـلـقـات الـنـقـاش النقدي األدبي
وورش ال��ع��م��ل وغ��ي��ره��ا ،وذل��ك
من أجل دعــم وتـشـجـيـع العمل
الثقافي والفني في الكويت.
وقد مت تنظيم األمسية بالتعاون
م���ع امل��ج��ل��س ال��وط��ن��ي للثقافة
والفنون واآلداب ،و»مول،»360
وجهة التسوق الرائدة في الكويت
التابعة لشركة «التمدين ملراكز
التسوق».

(بوثات) لدول مجلس التعاون اخلليجي
حيث كان كل ركن يخص دول��ة معينة

ويعرض تراثها وتاريخها وتقاليدها
وعاداتها من مأكوالت ومالبس وغيرها.

حضور كويتي الفت ومميز في «أيام الشارقة التراثية»
لفت اجل��ن��اح الكويتي التابع
للمجلس الوطني للثقافة والفنون
واآلداب الذي شارك في فعاليات
أي��ام ال��ش��ارق��ة التراثية ف��ي قلب
س��اح��ة ال��ت��راث ان��ظ��ار ال��زائ��ري��ن
الذين توقفوا لالطالع على ما لدى
الكويت من تراث غني ومتنوع.
وقال نواف املنصور ،من اجلناح
الكويتي ،التابع للمجلس الوطني
للثقافة وال��ف��ن��ون واآلداب ،إن
الكويت حاضرة في أيام الشارقة
التراثية ،بتراثها املتنوع والعريق،
وش��رح املنصور كيفية صناعة
ش��ب��اك صيد األس��م��اك ،باعتبار
حرفة صيد السمك حرفة أساسية
ك��ان��ت س��ائ��دة ف��ي ال��ك��وي��ت وفي
منطقة اخلليج العربي عموما.
وأوضح أن حرفة صيد األسماك
في املاضي كانت في وق��ت معني
وهو فصل الصيف ،ولها معداتها
وأدوات��ه��ا التي يقوم الصيادون
بصناعتها بأنفسهم ،وهي كثيرة،
م��ث��ل ال��ش��ب��اك وال��ق��رق��ور وصيد
ال��رب��ي��ان ،وغيرها ،لكن الشباك

جناح الكويت

تتطلب ج��ه��دا ك��ب��ي��را ،خصوصا
أنها حرفة يدوية ،فاخليوط يتم
احلصول عليها من الهند ،ومن ثم
يبدأ العمل أي الغزل ،باستخدام
أدوات ع��دي��دة ،م��ن بينها املكسر
والقبّة ،كما أن للشباك مقاسات
معينة وتستخدم ألغ��راض صيد

معينة من األسماك ،منها الطاروف
وال��ع��ش��اري وال��ل��ي��خ ،وغ��ي��ره��ا،
منها لألسماك الصغيرة وأخرى
للكبيرة ،وهكذا .وقال املنصور إن
عملية صنع الشباك تسمى الطرفة،
بينما تسمى عملية تصليح الشباك
روابة.

