
  أك��د وزي���ر ال��دول��ة لشؤون 
مجلس ال���وزراء ووزي��ر اإلع��ام 
بالوكالة الشيخ محمد العبدالله 
أن افتتاح الدورة ال 42 ملعرض 
الكويت ال��دول��ي للكتاب أمس 
األرب��ع��اء يشكل ع��ام��ة مميزة 

للمشهد الثقافي الكويتي.
وق���ال ال��وزي��ر العبدالله في 
تصريح صحفي أمس األربعاء 
على ه��ام��ش افتتاحه املعرض 
ممثا راعي املعرض سمو الشيخ 
ج��اب��ر امل���ب���ارك رئ��ي��س مجلس 
ال����وزراء إن ه��ذا امل��ع��رض ال��ذي 
ب��دأ مسيرته ع��ام 1975 الي��زال 

مستمرا بنفس الزخم والتطوير.
وأض�����اف أن ه����ذا امل��ع��رض 
املهم أصبح جزءا من الروزنامة 
الثقافية العربية بحجم إصداراته 
وج��ودة املعروض فيه موضحا 
أن امل��ش��ارك��ن ف��ي م��ع��رض هذا 
العام وصلوا إلى نحو 500 دار 
نشر منها 50 دارا تشارك ألول 
مرة في هذا املعرض ومتثل الدور 
املشاركة 30 بلدا وتقدم أكثر من 

11 ألف عنوان جديد.
وذك����ر أن جن���اح ال�����دورات 
السابقة وزي���ادة أع���داد ال��دول 
ودور النشر املشاركة بها عاما 
بعد ع��ام ي��ؤك��دان إمي���ان دول��ة 
الكويت قيادة وحكومة وشعبا 
ب��دمي��ق��راط��ي��ة ال�����رأي وح��ري��ة 
التعبير املسؤولة التي كفلها 
دستور دولة الكويت كنهج ثابت 

للتطور والتقدم.

وب��ن أن م��ع��رض ه��ذا العام 
يأتي تزامنا مع مناسبة اختيار 
الكويت عاصمة الشباب العربي 
2017 مشيرا إلى انهما مناسبتان 
ت��رق��ي��ان إل���ى م��ك��ان��ة ال��ك��وي��ت 
احلضارية املتمثلة في اهتمامها 

بالثقافة والشباب معا.
وأكد الوزير العبدالله أن هاتن 
املناسبتن حتظيان باهتمام 
مشهود من قبل صاحب السمو 
أمير الباد الشيخ صباح األحمد 
وسمو ولي العهد الشيخ نواف 
األح��م��د وس��م��و رئ��ي��س مجلس 

الوزراء الشيخ جابر املبارك.
ولفت إل��ى أن الكتاب يعتبر 
وس��ي��ل��ة ل��دع��م ال��ث��ق��اف��ة ونشر 
امل���ع���رف���ة م���ن خ����ال دورات 
معرض الكويت الدولي للكتاب 
واملعارض املوسمية التي يقيمها 
املجلس الوطني للثقافة والفنون 

واآلداب.
وق���ال ال��وزي��ر العبدالله إن 
األنشطة املصاحبة للمعرض 
تعد وسيلة مبتكرة لدعم هذه 
التظاهرة وتقويتها م��ن خال 
حتويل هذا املعرض إلى منصة 
فكرية وثقافية تتيح الفرصة 
لتبادل اآلراء واألفكار في جو من 
احلرية بن املفكرين واملثقفن 

والكتاب والفنانن.
وذكر أن املعرض بدوره يعمل 
على دعم الفكر املستنير والبناء 
ملجابهة أفكار الغلو والتطرف 
واإلره��اب ويشيع قيم التسامح 

واحمل��ب��ة واإلخ���اء ب��ن قطاعات 
الناشئة وال��ش��ب��اب على نحو 

خاص.
وأشاد بحرص إدارة املعرض 
على اتاحة الفرصة للعديد من 
دور النشر الشبابية للمشاركة 

باملعرض كتطبيق عملي لاهتمام 
الكبير الذي توليه دولة الكويت 

لهذه الشريحة الهامة.
واثنى العبدالله على جهود 
امل���ش���ارك���ن ف���ي امل���ع���رض من 
الكويت وال��دول االخ��رى آما أن 

يتفاعل اجلمهور مع هذا املعرض 
الثقافي وأن يستمر في النهوض 
حتى يصبح املعرض األه��م في 

املنطقة.
من جانبه قال مدير املعرض 
سعد العنزي في تصريح صحفي 

إن امل��ع��رض يستمر ح��ت��ى 25 
نوفمبر اجل��اري ويقدم خدمات 
للجمهور م��ن ش��أن��ه��ا تسهيل 
ش��راء الكتب منها توفير خدمة 
االس��ت��ع��ام اآلل��ي للكتب ودور 

النشر باملعرض.

وأض����اف ال��ع��ن��زي أن ادارة 
املعرض توفر )فهرس املعرض( 
بجناح املجلس الوطني للثقافة 
بنسخته ال��ورق��ي��ة كما مت رفع 
تطبيق لفهرس معرض الكويت 
للكتاب على ال��ه��وات��ف الذكية 
بنظامي التشغيل )اإلندرويد و 
IOS( مشيرا ال��ى توفر خدمة 
اإلن��ت��رن��ت ف��ي مختلف ص��االت 
املعرض. وأشاد العنزي برعاية 
س��م��و رئ��ي��س مجلس ال����وزراء 
الشيخ ج��اب��ر امل��ب��ارك وتنظيم 
املجلس الوطني للثقافة مؤكدا أن 
املعرض يبرز الدور الثقافي لدولة 
الكويت باعتبار املعرض فرصة 
يلتقي من خالها املسؤولون عن 
الشأن الثقافي وصناع الكتاب 
واألدب����اء وامل��ث��ق��ف��ون. وذك���ر أن 
ه��ذا املعرض يعد من املعارض 
العربية املهمة وه��و ثاني أقدم 
املعارض العربية للكتاب والذي 
يحرص الناشرون العرب على 
املشاركة فيه وااللتقاء بالقراء 
الكويتين واملقيمن على هذه 
األرض الطيبة من النخب املثقفة 
التي حت��رص على اقتناء كل ما 
هو جديد من اإلص��دارات احمللية 
والعربية واألجنبية. ولفت إلى 
حرص األمانة العامة للمجلس 
الوطني للثقافة من خال املؤمتر 
على خلق جو من اإلث��راء األدبي 
والثقافي واملعرفي بن الناشر 
وال��ق��ارئ إض��اف��ة إل��ى تنشيط 
احل��رك��ة االق��ت��ص��ادي��ة لصناعة 

الكتاب محليا وعربيا.
وق���ال ان م��ع��رض ه��ذا العام 
يحفل ببرنامج ثقافي متنوع 
ي��أت��ي مواكبا للحركة األدب��ي��ة 
والثقافية في الكويت ويتضمن 
البرنامج الثقافي املقام في املقهى 
الثقافي في الصالة 6 محاضرات 
وورش عمل وأم��س��ي��ات فكرية 

وعروضا مرئية.
وتشارك العديد من اجلهات 
واملؤسسات في هذا املعرض منها 
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
ال��ت��ي ت��ق��دم امل��ه��رج��ان العلمي 
)اجلاحظ وكتاب احليوان( طوال 
فترة املعرض وهو مهرجان علمي 

تثقيفي مميز.
كما يتخلل املعرض معرض 
للتصوير الفوتوغرافي يشارك 
ف��ي��ه أك���ث���ر م���ن 100 م��ص��ور 
فوتوغرافي من الشباب والهواة 
واحمل���ت���رف���ن ب���االض���اف���ة ال��ى 

)معرض الكاريكاتير(.
وعلى هامش امل��ع��رض يقام 
ايضا معرض لألختام الدملونية 
وصور للقطع األثرية تصاحبه 
ورشة عمل لألطفال عن األختام 

الدملونية وصناعتها.
ومت تخصيص ص��ال��ة رق��م 
5 ل��دور النشر العربية بينما 
ستكون صالة رقم 6 لدور النشر 
احمللية واخلليجية واالجنبية 
ب��االض��اف��ة ال��ى املقهى الثقافي 
اما صالة رقم 7 فهي مخصصة 
للطفل ودور النشر اخلاصة بهم.
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مثل سمو رئيس مجلس الوزراء في افتتاحه

العبدالله: معرض الكويت للكتاب عالمة مميزة للمشهد الثقافي الكويتي 

العبدالله يتجول في املعرض 42 ملعرض الكويت الدولي للكتاب الشيخ محمد العبدالله أثناء افتتاح الدورة ال� 

جانب من املعرض

الشمري: جائزة سالم العلي 
للمعلوماتية تسعى إلى إبراز دور 

الكويت الثقافي واملعرفي عبر 
تقنية جديدة 

 
 قال رئيس اللجنة املنظمة 
العليا جلائزة سمو الشيخ 
سالم العلي للمعلوماتية 
املهندس بسام الشمري ان 
اجل��ائ��زة تهتم ب��إب��راز دور 
الكويت الثقافي واملعرفي 
عبر مشاريع تقنية تخدم 
العملية التعليمية في الباد.

وأض�����اف ال��ش��م��ري في 
تصريح صحفي على هامش 
مشاركة اجلائزة في معرض 
ال��ك��وي��ت ال���دول���ي للكتاب 
ال42 ال����ذي ان��ط��ل��ق أم��س 
األربعاء أن اجلائزة أطلقت 
م���ب���ادرة ج���دي���دة ب��ع��ن��وان 
)رق��م��ن��ة امل��ع��رف��ة( ضمن 
استراتيجيتها )2015-
2020( إذ تعد بوابة جديدة 
تواكب االنغماس في العالم 
اإللكتروني والتحول الرقمي.

وأوضح أن اجلائزة تعمل جاهدة على تسخير طاقاتها خلدمة املجتمع 
واالرتقاء بالوطن مبينا أن اجلائزة تشارك ب 15 مشروعا تقني تعليمي 

تساهم في نشر الثقافة واملعرفة بطرق ذكية جديدة وسهلة.
وأشار إلى أن اجلائزة في دورتها ال17 تشارك ألول مرة في معرض 
الكتاب وحتمل في جعبتها العديد من األنشطة والفعاليات الفتا إلى 
أن املبادرة اجلديدة تنمي روح االب��داع واالبتكار وتطور أدوات املعرفة 

وترسخ دور الكويت الريادي في حقول املعرفة.
من جانبها ذكرت عضو اللجنة املنظمة العليا ومنسق جلنة األنشطة 
في اجلائزة الدكتورة صفاء زمان في تصريح مماثل أن مبادرة )رقمنة 
املعرفة( تعد نقطة انطاق جديدة للمضي قدما نحو التقدم والتطور 

وترجمة إستراتيجية اجلائزة.
وقالت زمان إن مشاركة اجلائزة في معرض الكتاب هذا العام تفتح 
آفاقا جديدة للثقافة عبر دمجها باملعرفة مستمدة ذلك من الرؤية األميرية 

السامية في جعل الكويت مركزا ماليا وجتاريا إقليميا وعامليا.
وأضافت أن من املشاريع التي تشارك فيها اجلائزة خال املعرض 
حقيبة الروبوت التعليمية وطابعة ثاثية االبعاد والواقع االفتراضي 
وبرمجة االلعاب االلكترونية وتطبيق كشكول وزدني ونظام املكتبات 

اإللكتروني واختر كتابك وتعليم البرمجة لاطفال.
وذك��رت أن اجلائزة تقدم في معرض الكتاب 30 محاضرة تتناول 
االبتكارات الرقمية ومحاوالت استبدال الكتاب املطبوع وتسويق احملتوى 
االلكتروني ونشر وتسويق املعرفة في العصر الرقمي وكيفية اعداد كتاب 
إلكتروني مقروء وتأثير الشبكات االجتماعية في مهارات القراءة والكتابة 

واستخدام األلعاب في التعليم.

م. بسام الشمري

»املجلس الوطني للثقافة« يؤكد حرصه 
على دعم احلركة املسرحية الشبابية 

  الدكتور بدر الدويش يترأس وفد الكويت

 أك��د املجلس ال��وط��ن��ي للثقافة والفنون 
واآلداب ال��ك��وي��ت��ي أول أم���س ح��رص��ه على 
دع��م احلركة املسرحية الشبابية من خال 
استراتيجية شاملة حتتضن الشباب وتوفر 
لهم املشاركات احمللية واخلارجية على مدار 

العام.
جاء ذلك في تصريح ادلى به االمن العام 
امل��س��اع��د لقطاع ال��ف��ن��ون باملجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب رئيس الوفد الكويتي 
الى مهرجان االردن املسرحي ال24 الدكتور 
بدر الدويش ل� )كونا( على هامش فعاليات 

املهرجان التي انطلقت أمس.
وقال الدويش ان املجلس الوطني يعمل على 
مسارات عدة لدعم احلركة املسرحية الشبابية 
منها تخصيص جوائز تشجيعية ألفضل عمل 
متكامل وم��ؤل��ف وم��خ��رج ودي��ك��ور وغيرها 
فضا عن اعتماد فقرات للشباب ضمن االنشطة 
واملهرجانات التي يشرف املجلس عليها محليا.

واوضح ان دعم املجلس للحركة املسرحية 
تعكسه كذلك املشاركة الكويتية اخلارجية 
في مهرجان االردن املسرحي حيث مت ترشيح 
العمل املسرحي الشبابي )عطسة( لعرضه الى 
جانب عدد من االعمال العربية املنتقاة بعناية 

ضمن فعاليات املهرجان بدورته احلالية.
ولفت الى ان اختيار هذا العمل جاء استنادا 
ال��ى ال���رأي الفني الدارة امل��س��رح باملجلس 
وف��ق اعتبارات ع��دة اهمها رسالة املسرحية 
ومضمونها وحيازة العمل على جوائز عدة في 
مهرجان )ايام املسرح للشباب( عن افضل عمل 
مسرحي متكامل وافضل مخرج وافضل ديكور.

واضاف ان العمل املسرحي )عطسة( هو من 
تأليف محمد املسلم واخراج عبدالله التركماني 

ومتثيل سارة التمتامي ومبارك الرندي وفهد 
اخلياط وعبدالعزيز النصار وخالد الثويني 

وعدد من الفنانن الشباب.
وع���ن م��ض��م��ون ال��ع��م��ل ق���ال ال��دوي��ش ان 
املسرحية تناقش ح��ال��ة مجتمعية تتعلق 
بالنظرة الطبقية بن افراد املجتمع يتم عرضها 
ضمن اطار كوميدي معربا عن االمل ان ينال 
العمل االبداعي الشبابي استحسان اجلمهور 

االردني.
وح���ول امل��ش��ارك��ة السنوية ف��ي مهرجان 
االردن املسرحي اكد اهمية التواجد في مثل 
هذه احملافل الثقافية لتبادل اآلراء واالفكار 

والتعرف على آخر االعمال الفنية العربية.
واش��ار بهذا الصدد الى اللقاء ال��ذي جمعه 
بوزير الثقافة االردن��ي نبيه شقم على هامش 
افتتاح املهرجان حيث جرى التأكيد على اهمية 
ترجمة محاور اتفاقيات التعاون الثقافي بن 
البلدين الى برامج وانشطة فنية لتحقيق اكبر 
استفادة من خبرات املعنين في مجال الفن 

بشكل عام واملسرح بشكل خاص.
وتشتمل فعاليات مهرجات االردن املسرحي 
على عشرة عروض مسرحية من دول االردن 
ومصر واالمارات والعراق وفلسطن واجلزائر 
والسودان والكويت وتعقب هذه االعمال ندوات 
فكرية ونقدية وورش تدريبية يشارك فيها 

اكادمييون ومتخصصون في الفن املسرحي.
ويضم الوفد الكويتي الى جانب الدويش 
كا من املسؤول مبكتب االمن العام للمجلس 
ال��وط��ن��ي للثقافة وال��ف��ن��ون واآلداب خالد 
الشويعي وامل��راق��ب في ادارة املسرح فالح 
امل��ط��ي��ري واع��ض��اء ف��رق��ة امل��س��رح الكويتي 

برئاسة الفنان احمد السلمان.

فنانة تشكيلية كويتية تشارك
 في معرض فني في »كتارا« بالدوحة 

 ت���ش���ارك ال��ف��ن��ان��ة التشكيلية 
الكويتية مشاعل فيصل في معرض 
ف��ن��ي تشكيلي ي��ن��ظ��م��ه )غ��ال��ي��ري 
املرخية( مبقر املؤسسة العامة للحي 
الثقافي )كتارا( في العاصمة القطرية 

الدوحة.
 وي���أت���ي امل���ع���رض ال�����ذي ي��ق��ام 
ب��االش��ت��راك ب��ن الفنانة الكويتية 
والفنان القطري ناصر العطية حتت 
عنوان )حلم آخر( في اطار التعاون 
الثقافي والفني بن البلدين الشقيقن 
اذ يشتمل على 12 لوحة لكل مشارك 
تعكس مختلف املواضيع االجتماعية 

بطريقة فنية.
 وقالت مشاعل فيصل ل� )كونا( 
أم��س االرب��ع��اء ان لوحاتها الفنية 
تتطرق الى مواضيع تعبر عن هموم 
امل��رأة وال��رج��ل والطفل في الكويت 
بشكل ايجابي وعن قضايا مجتمعية 
محيطة بهم منها التخلص من بعض 
القيود املجتمعية التي تفرض عليهم 

السباب مختلفة.
 واض���اف���ت ان��ه��ا اس��ت��خ��دم��ت في 
لوحاتها الفنية فكرة االعن اجلاحظة 
واالط��راف املشذبة في الشخصيات 
املرسومة كوسيلة للتعبير عن عدم 
امكانية االشخاص التصرف بحرية 

في مجتمعهم.
 وب��ي��ن��ت ان��ه��ا اس��ت��خ��دم��ت ع��ددا 

م��ن امل���واد ف��ي رس��م ال��ل��وح��ات منها 
)االك��ري��ل��ي��ك( و)اح��ب��ار االكريليك( 
والقصاصات وعدد من املواد املختلفة 
امل��س��ت��خ��دم��ة ف���ي االع���م���ال الفنية 

التشكيلية.
 ويستمر املعرض الذي افتتح امس 

الثاثاء بحضور السكرتير الثالث 
ب��س��ف��ارة ال��ك��وي��ت ل��دى قطر محمد 
العمر حتى 11 يناير املقبل ويتضمن 
ع��ددا من ال��ورش الفنية واجللسات 
احل���واري���ة ال��ت��ي ت��ت��ن��اول املشهد 

التشكيلي اخلليجي واالقليمي.

الفنانة التشكيلية الكويتية مشاعل فيصل مشاركة في معرض فني تشكيلي ينظمه »غاليري املرخية«

بعض لوحات الفنانة مشاعل فيصل


