
افتتح وزي��ر اإلع���ام ووزي���ر الدولة 
ل��ش��ؤون الشباب محمد اجل��ب��ري جناح 
ش��رك��ة )ذاك����رة ال��ك��وي��ت( ف��ي معرض 
الكويت الدولي للكتاب الرابع واألربعني 
ال���ذي يقيمه املجلس الوطني للثقافة 
وال��ف��ن��ون واآلداب ف��ي أرض امل��ع��ارض 
مبنطقة مشرف حتت رعاية رئيس مجلس 
الوزراء سمو الشيخ صباح اخلالد وذلك 
بحضور تهاني العدواني األم��ني العام 
للمجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب 
ب��اإلن��اب��ة، والشيخة اجل��وه��رة صباح 
اخلالد الصباح نائب رئيس مجلس إدارة 
شركة ذاك��رة الكويت، وحشد كبير من 
ممثلي السلك الدبلوماسي في الكويت، 
وم���دي���ري م��ع��ارض ال��ك��ت��ب ف��ي ال���دول 
الشقيقة، وجمهور غفير من الضيوف 

واملثقفني واملتابعني للمشهد الثقافي.
وأكد الوزير خال جتواله في اجلناح 
واستعراضه حملتوياته من الكتب واحللي 
واألط��ي��اب أن »ذاك��رة الكويت« مشروع 
ثقافي متطور يربط األس���رة الكويتية 
مباضيها العريق وحاضرها األصيل، 
وه��ذا يرفد احلركة احلضارية لدولتنا 
احلبيبة الكويت مبنارات ثقافية نهتدي 
بها في زمننا املعاصر، فاحلاضر اليبنى 
إال على أسس راسخة من املاضي، وعلى 
هذا فالذاكرة تؤسس لتوطيد أواصر القوة 

بني املعاصرة واألصالة.
 وفي هذا السياق أش��اد بهذه املبادرة 
ال��وط��ن��ي��ة م��ع��ب��راً ع��ن ش��ك��ره وت��ق��دي��ره 
للقائمني عليها، وف��ي مقدمتها الشيخة 
عايدة سالم العلي رئيس مجلس إدارة 
شركة ذاكرة الكويت، والشيخة اجلوهرة 
صباح اخلالد الصباح نائب الرئيس، 
متمنياً لهم التوفيق والسداد واملزيد من 
ال��ع��ط��اء، وف��ي نهاية زي��ارت��ه قدمت له 
الشيخة اجلوهرة درعاً تذكارية تكرمياً 
ملعاليه. وبدورها بينت الشيخة اجلوهرة 
صباح اخلالد الصباح أن ذاك��رة الكويت 
مشروع وطني ثقافي رائ��د يسعى إلى 
تأصيل الهوية الكويتية، وق��د أص��درت 
موسوعة شاملة مكونة من سلسلة من 
الكتب التي توثق مظاهر احلياة في ماضي 
الكويت وحاضرها، فقد سبق أن أصدرت 
ضمن هذه السلسلة  كتابني عن العادات 
والتقاليد: األول بعنوان »األزياء الكويتية 
الرجالية – شيمة وحشيمة« ويحوي 
تفاصيل ملبس الرجل الكويتي، والثاني 
بعنوان » األزي���اء الكويتية النسائية 
– ستر وغطاء« ويستعرض جميع األزياء 

التي ارتدتها املرأة الكويتية عبر األزمان.
أم��ا ف��ي ه��ذا ال��ع��ام فقد ت��رك��ز اهتمام 
الذاكرة على احللي واألطياب الكويتية، 
فقد أصدرت كتابني: األول بعنوان »احللي 

الكويتية التقليدية – زينة وخزينة( 
ويبني أن��واع املجوهرات التي تتزين بها 
امل��رأة الكويتية، وعاقتها مبا استخدمه 
العرب قدمياً، وأهم السمات التي متيز تلك 
املجوهرات التي جتعلها مطلوبة مرغوبة.

أم��ا ال��ث��ان��ي  فهو ب��ع��ن��وان »األط��ي��اب 
الكويتية التقليدية – إرث الطيبني« 
ووض���ح ه���ذا ال��ك��ت��اب أن����واع األط��ي��اب 
والعطور التي استخدمها الكويتيون، 
وأب��رز شدة صلتها مبا استخدمه العرب 
ق��دمي��اً، وذك���ر أس��م��اء بعضها م��ن مثل 
املجموعة أو اخللطة، واملعمول، وغيرها، 
إض��اف��ة إل��ى ده��ن ال��ع��ود، وده��ن ال��ورد، 

والعنبر، واملسك، والصندل.

وأضافت الشيخة اجلوهرة الصباح أن 
ما يؤكد أصالة انتماء األطياب الكويتية 
إلى قدامى العرب أن الكويتيني يسمون 
الطيب أو العطر خنة، واخلنة في لسان 
العرب هي األنف، حيث أطلق على العطر 
اسم العضو الذي يستخدمه، وهذا مما هو 

معروف في كثير من اللغات.
وفي نهاية تصريحها بشرت الشيخة 
اجلوهرة بأن جناح الذاكرة سيحتضن 
ع���دة ن��ش��اط��ات ث��ق��اف��ي��ة وم��ح��اض��رات 
ت��وع��وي��ة؛ وم���ن ذل���ك احمل���اض���رة التي 
ستقدمها السيدة سعاد حمد احلميان 
م���درب معتمد واخ��ت��ص��اص��ي تصميم 
وص��ن��اع��ة ع��ط��ور ف��ي م��ج��ال األط��ي��اب 

والعطور والتركيبات الكويتية القدمية، 
وذل���ك ف��ي السابعة وال��ن��ص��ف م��ن يوم 

اجلمعة املوافق 2019/11/22.
ورح���ب���ت ال��ش��ي��خ��ة اجل���وه���رة بكل 
م��ن ي��زور ه��ذا اجل��ن��اح ال��واق��ع ف��ي باحة 
االستقبال للقاعة رقم 6 ويحضر نشاطاته 
وفعالياته متمنية للجميع أوقاتاً ممتعة 

وفوائد جمة.
اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر أن ش��رك��ة »ذاك���رة 
ال��ك��وي��ت« ج��ه��ة مستقلة غ��ي��ر ربحية 
تأسست عام )2016(، وتهدف إلى تدوين 
ت��راث الكويث الثقافي وحفظه بتقدمي 
عدد من املشروعات واملبادرات الثقافية 

اخلاصة باإلرث التاريخي الكويتي.

افتتح وزي��ر اإلع���ام وزي��ر ال��دول��ة لشؤون 
الشباب محمد اجلبري جناح جائزة سمو الشيخ 
سالم العلي للمعلوماتية في معرض الكويت 
الدولي للكتاب 44 الذي ينظمه املجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب ف��ي أرض املعارض 
مبنطقة مشرف حتت رعاية سمو رئيس مجلس 

الوزراء.
وف��ي تصريح له أثناء زيارته جناح جائزة 
سمو الشيخ سالم العلي للمعلوماتية أكد الوزير 
محمد اجلبري أن اجلائزة تبوأت مكانة مرموقة 
في عالم الرقمية واملعلومات االتصالية متجاوزة 
حدود االّفاق العربية إلى الفضاءات العاملية مبا 
نهضت به من دعم لقطاع تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت، وإذكاء روح املنافسة بني املشاريع 
التقنية، مشيدا بدورها الكبير في نشر الثقافة 

الرقمية، والتوعية باألجهزة الذكية.
وعبر اجلبري عن انبهاره وإعجابه الشديد 
باملعروض في جناح اجلائزة من حتوالت تقنية 
في مجال التعليم وما تقدمه من نشاطات تعليمية 
ومسابقات تقنية تفاعلية؛ م��ا يحقق سعادة 
اإلنسانية ورفاهيتها، مثمنا جهود القائمني على 
اجلائزة وفي مقدمتهم الشيخة عايدة سالم العلي 
رئيس مجلس أمناء اجلائزة، ومعربا عن سعادته 
مب��ا حققته اجل��ائ��زة م��ن إجن����ازات س���واء على 

املستوى احمللي أو عامليا. 
وب���دوره عبر رئيس اللجنة املنظمة العليا 
للجائزة بسام الشمري عن سعادته مبا حققته 

اجلائزة من مكانة عاملية، مشيداً مبعرض الكويت 
ال��دول��ي للكتاب، ومثنياً على ج��ه��ود املجلس 

الوطني للثقافة والفنون واآلداب.
وأك��د الشمري أن املعرض يعد فرصة ثمينة 
للجائزة لتقدمي كل ما هو جديد في املجال التعليمي 
من حيث استخدام األج��ه��زة الذكية والبرامج 
املتطورة في عمليات التعليم والتعلم وأثرها في 
تكوين شخصيه املتعلم وإعداده لإلبداع واالبتكار 
مبا يخدم دولتنا احلبيبة الكويت ويبني صرحها 
احل��ض��اري، وب��ني أن مشاركة اجل��ائ��زة في هذا 
املعرض سنويا ترسخ العاقة بني هيئات املجتمع 
املدني واملؤسسات احلكومية، وتدفع إلى تضافر 
اجلهود وتكامل األعمال، خاصة في املجال الثقافي 
التقني حيث أصبح الكتاب اإللكتروني ينافس 
الكتاب الورقي، ولم يعد اهتمام القراء محصوراً 
بالورقيات، وإمنا اجتهت اهتماماتهم إلى التقنية 
املعاصرة والثقافات الذكية والشبكة املعلوماتية. 
من جانبها قالت منسق جلنة األنشطة فاطمة 
السري إن جناح اجلائزة يشهد هذا العام العديد 
من النشاطات التفاعلية، باإلضافة إلى املسابقة 
التعليمية »شفت الكويت« التي تقدم معلومات 
مهمة ف��ي عالم التحوالت التقنية ف��ي التعليم 
ويحظى الفائزون بها بقسائم شراء كتب، انطاقاً 
من قناعة القائمني على اجلائزة بأهمية القراءة 
واالط��اع في تكوين الشخصية املثقفة القادرة 
على مواكبة احلياة املعاصرة بكل ما فيها من 

تغيرات وتطورات.

أكد وزير اإلعام ووزير الدولة لشؤون 
الشباب رئيس املجلس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب الكويتي محمد اجلبري 
أم��س أن معرض الكويت الدولي للكتاب 
يعبر عن اهتمامها الباد بالكتاب كوسيلة 

أساسية في نشر الثقافة واإلبداع الفكري.
وأض��اف اجلبري في تصريح صحفي 
خال افتتاح معرض الكويت الدولي ال44 
للكتاب أن املعرض يكتسب أهمية كبيرة 
لدى املهتمني في الشأن الثقافي من داخل 
املنطقة العربية وخارجها باعتباره من 
أوائل املعارض العربية التي حتتوي على 

كبريات دور النشر والطباعة في املنطقة.
وأش��ار إلى أن معرض الكويت الدولي 
للكتاب اكتسب على مدى العقود املاضية 
سمعة طيبة وحظي بإقبال متزايد من 
جميع الناشرين واملهتمني بالثقافة واألدب.
وذكر أن الكويت تهتم باملجال الثقافي 
واملعرفي منذ نشأتها حيث ملعت العديد 
من األس��م��اء الكويتية في ه��ذا املجال من 
خال إنتاج العديد من املطبوعات الثقافية 

الرصينة التي كانت ت��وزع إل��ى احمليط 
اخلليجي والعربي.

وبني أن املعرض أولى أهمية بفئة النشء 
والشباب الكويتي ملا متثله هذه الفئة من 
نسبة كبيرة تستدعي اهتمام الدولة وذلك 
من خال غرس الثقافة واملعرفة وتعزيز 

الهوية الوطنية لديهم.
وأف���اد اجل��ب��ري أن��ه مت اختيار اململكة 
املتحدة الصديقة ضيف ش��رف للدورة 
ال44 مل��ع��رض الكويت ال��دول��ي للكتاب 
ويأتي ذلك مبناسبة ذكرى مرور 120 عاما 
من الصداقة بني الكويت واململكة املتحدة 

متيزت بالتعاون املشترك في كل املجاالت.
من جانبها أكدت األمني العام للمجلس 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب باإلنابة 
تهاني ال��ع��دوان��ي ف��ي تصريح مماثل أن 
ال����دورة ال44 مل��ع��رض ال��ك��وي��ت ال��دول��ي 
للكتاب تأتي استكماال ملسيرة الثقافة 

والفكر واإلبداع في الباد.
وبينت ال��ع��دوان��ي أن امل��ع��رض يحتل 
مكانة متميزة عربيا ودوليا، مضيفة أنه 

دائما ما يأخذ زخما كل عام يتواكب مع ما 
توليه الكويت في مجال الثقافة والفكر منذ 

تأسيسها.
وأوضحت أنه يشارك في املعرض هذا 
العام أكثر من 500 دار نشر ما بني مشاركة 
مباشرة أو توكيل من 30 بلد عربي وأجنبي 
حتت أكثر من 500 أل��ف ع��ن��وان، إضافة 
إلى حشد من املسؤولني عن الشأن الثقافي 
وص��ن��اع الكتاب واألدب���اء واملثقفون من 

داخل الباد وخارجها.
بدوره قال مدير املعرض سعد العنزي 
في تصريح مماثل إن إدارة املعرض اهتمت 
باألنشطة الثقافية املصاحبة للمعرض التي 
تضم العديد من املسابقات واحملاضرات 
والندوات التي تهدف إلى تعزيز الثقافة 

والهوية العربية.
وأض��اف العنزي أن املعرض يستقبل 
زواره يوميا ولغاية 30 نوفمبر اجلاري 
من خ��ال برنامج ثقافي حافل مصاحب 
للمعرض يبدأ مبحاضرة للدكتور حسن 
أوري��د من اململكة املغربية يتناول فيها 

أزمة الثقافة في ضوء التحوالت الدولية 
واالجتماعية.

وأش����ار إل���ى أن ه���ذا امل��ع��رض حصل 
على إقبال جماهيري منذ حلظة افتتاحه 

الحتوائه على برامج وفعاليات تناسب 
جميع الفئات العمرية واهتماماتها املختلفة 
إضافة إل��ى تنظيم معرض تشكيلي على 

هامش املعرض.

وق��ام ال��وزي��ر اجل��ب��ري عقب االفتتاح 
بجولة ألجنحة ودور النشر والسفارات 
املشاركة وشملت أيضا جناح وكالة األنباء 

الكويتية )كونا( املشارك في املعرض.

أكد أنه يكتسب أهمية كبيرة لدى املهتمني في الشأن الثقافي 
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وزير اإلعام يزور جناح وكالة األنباء الكويتية )كونا(
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العمرية  الفئات  جميع  تناسب  وفعاليات  برامج  على  يحتوي  العنزي: 

جناحها يحتضن عدة نشاطات ثقافية ومحاضرات توعوية 

اجلوهرة الصباح : »ذاكرة الكويت« مشروع وطني 
ثقافي رائد يسعى إلى تأصيل الهوية الكويتية

جناح جائزة سالم العلي للمعلوماتية يشهد العديد من النشاطات التفاعلية
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الوزير محمد اجلبري يفتتح معرض الكويت الدولي للكتاب 

سعد العنزيتهاني العدواني

اجلبري في جناح »ذاكرة الكويت«

تقدمي درع للوزير محمد اجلبري

ريا�ض عواد 

أك��د سفير جمهورية مصر لدى الكويت طارق 
ال��ق��ون��ي، أن امل��ش��ارك��ة املصرية ال��واس��ع��ة، في 
فعاليات ال��دورة ال�44 ملعرض الكويت الدولي 
للكتاب، تأتي انعكاساً لقوة العاقات الثقافية 
بني البلدين، باعتبارها من أهم روابط العاقات 
التاريخية املصرية الكويتية. وأض��اف القوني  
في تصريح له على هامش حضوره حفل افتتاح 
ال��دول��ة ال�44 ملعرض الكويت ال��دول��ي للكتاب 
أم��س األرب��ع��اء، أن حجم وتنوع أجنحة النشر 
املصرية في معرض الكويت الدولي، يعكس مدى 
انتشار الثقافة املصرية، وإقبال اجلمهور الكويتي 
الشقيق عليها، وباملثل نرى تزايد واهتمام كبير 
باحلركة  الفنية الكويتية، ومن هنا اود التأكيد 
على أن الثقافة املصرية وتاريخها في وج��دان 
الكويت خلير دليل على عمق وجتذر العاقة بني 
البلدين.ويشارك هذا العام في املعرض من مصر 

63 دار نش��ر.

وقام السفير القوني بزيارة عدد من دور النشر 
والتحدث مع القائمني عليها، من ابرزهم الهيئة 
العامة املصرية للكتاب، مبشاركة مديرها األستاذ 
هيثم احل��اج على، وامل��رك��ز القومي للترجمة، 
دار الوثائق القانونية، دار الهال ، والشروق 

وغيرهم.  
وأوضح سفير مصر لدى الكويت، أن الدورة 
احلالية ملعرض الكويت الدولي، ستتضمن أيضا 
مشاركة العديد من أقطاب الثقافة واألدب في 
مصر، من خال العديد من احملاضرات، والندوات، 
واألمسيات الشعرية، من بينها مشاركة  األستاذ 
إبراهيم فرغلي، واالستاذ حسني محمود والدكتور 
حسام لطفي، والدكتورة مها بخيت، باإلضافة إلي 
حضور الفاعليات كل من األساتذة  محمد رشاد 
رئيس احتاد الناشرين العرب، واألستاذ الدكتور 
إس���ام بيومي م��دي��ر م��ع��رض ال��ق��اه��رة ال��دول��ي 
للكتاب، واألس��ت��اذ سعيد عبده رئيس احت��اد 

الناشرين املصريني.

السفير املصري: املشاركة املصرية في معرض 
الكتاب تعكس الروابط الثقافية بني البلدين 


