
اف��ت��ت��ح��ت ج��م��ع��ي��ة ال��س��دو 
الكويتية معرض )سدي 2020.. 
ايقاع السدو( اخلامس أول أمس 
مبشاركة خمسة فنانني قدموا 
قطعا فنية معاصرة مستوحاة من 

فن السدو األصيل.
وق��ال��ت ال��رئ��ي��س��ة الفخرية 
للجمعية الشيخة ألطاف سالم 
العلي الصباح ل��� )ك��ون��ا( على 
هامش االفتتاح إن املشاركني في 
املعرض أبدعوا في اكتشاف ايقاع 
فن السدو وتطبيقه على أعمالهم 
من غزل ومتوج للصوف وتأرجح 
خل��ي��وط��ه وأمن��اط��ه��ا وأل��وان��ه��ا 

الغنية.
وأع��رب��ت الشيخة ألطاف عن 
ب��ال��غ سعادتها ب��ه��ذا “اإلجناز 
الرائع” ال���ذي حققه الفنانون 
امل��ش��ارك��ون ف��ي م��ب��ادرة )س��دي( 
لهذا العام مشيدة بتميز األعمال 

التي ترقى إلى العاملية.
وأك���دت أن اجلمعية تتطلع 
إلقامة معارض للسدو في الدول 
األجنبية بعد جن��اح معارضها 
في عدد من دول اخلليج مبينة أن 
)سدي( مبادرة طموحة لتشجيع 
اإلبداع واالبتكار في فنون النسيج 

والتصميم للفنانني في الكويت.
وذك�����رت أن )س�����دي( يتيح 
للفنانني إم��ك��ان��ي��ة ال��ب��ح��ث عن 
جوانب مختلفة لتراث النسيج في 
الكويت وإعادة التفكير في التقاليد 

وتفسيرها بطريقة معاصرة حيث 
أن لكل فنان طريقته اخلاصة في 

التفاعل مع النسيج واحتوائه.

وم��ن ناحيتها ق��ال��ت رئيسة 
اجلمعية املشرفة على املبادرة 
الشيخة بيبي دعيج جابر الصباح 

في مؤمتر صحفي سبق االفتتاح 
إن )سدي( حقق جناحات متتالية 
منذ انطالقته ومتكن الفنانون من 
إدخ��ال الفنون املعاصرة في فن 
السدو واخ��راج��ه بصور تواكب 
التطور. وأضافت الشيخة بيبي 
الصباح أن امل��ب��ادرة في دورتها 
اخلامسة تتناول قضية )ايقاع 
السدو( بطريقة مبتكرة مبشاركة 
خمسة فنانني ط���وروا ه��ذا الفن 
بايقاعات مميزة، مبينة أن املبادرة 
تشهد تطورا عاما بعد عام ورقيا 

باألعمال الفنية.
وشددت على ضرورة تشجيع 
عملية إخ��راج فن السدو بطريقة 
ابداعية معاصرة والعمل على 
دعمه واالرت��ق��اء ب��ه مثمنة دور 
املجلس الوطني للثقافة والفنون 
واآلداب الدراج هذه املبادرة ضمن 

فعاليات مهرجان القرين الثقافي.
وأشارت إلى أن مدينة دبي في 
دولة اإلمارات استضافت معرض 
)س���دي( ال��ع��ام امل��اض��ي معربة 
عن املها بأن يتنقل املعرض في 
كل دول اخلليج وال��دول العربية 
لنقل التجربة احلديثة واملعاصرة 
واملتطورة لفن السدو الكويتي 

واالستفادة منها.
وش��ارك في املعرض الفنانون 
سالم السالم وحسني البناي ومها 
ال��ع��س��اك��ر وس��ل��ط��ان السمحان 

وأحمد جمال.

ق���ال وزي���ر اإلع����الم ووزي���ر 
الدولة لشؤون الشباب ورئيس 
املجلس الوطني للثقافة والفنون 
واآلداب محمد اجلبري إن جوائز 
الدولة التقديرية والتشجيعية 
تؤكد رعاية القيادة السياسية 

العليا لكل فكر وطني مبدع.
ج��اء ذل��ك ف��ي كلمة للجبري 
م��س��اء أم��س األول خ��الل حفل 
توزيع هذه اجلوائز للفائزين بها 
لعام 2019 وتكرمي شخصية 
مهرجان القرين الثقافية بدورته 
ال26 ال��ش��اع��ر ع��ب��دال��ع��زي��ز 
البابطني في مسرح عبداحلسني 

عبدالرضا.
وأض��اف اجلبري أن جوائز 
الدولة تبني مدى اهتمام الكويت 
بأبنائها املبدعني في املجاالت 
املختلفة وتقدمي القدوة واملثل 
ل��أج��ي��ال ال��ش��اب��ة للعمل بجد 

وإبداع خلدمة الكويت الغالية.
ورح���ب ب��اإلن��اب��ة ع��ن سمو 
الشيخ ص��ب��اح اخل��ال��د رئيس 
مجلس ال��وزراء راعي املهرجان 
وهذه االحتفالية بكل من ساهم 
في دعم هذا املهرجان الذي بات 
ال��ي��وم م��ن��ارة ثقافية وفكرية 
جتتمع فيها رموز الفكر واإلبداع 
كل عام لتقدمي ما يثري احلركة 
الفنية والثقافية في مجاالتها 

املختلفة.
وأع��رب عن سعادته بتكرمي 
املبدعني وتقدير الشخصيات 
ال��ف��ع��ال��ة واالح��ت��ف��ال بتكرمي 
شخصية املهرجان مباركا له 
هذا االختيار والتكرمي والتقدير.

وقال اجلبري: »نهنئ أنفسنا 
بشخصه ال��ك��رمي وب��ج��ه��وده 
املخلصة واسهاماته البناءة 

الكبيرة في مجاالت دعم الثقافة 
والتعليم واآلداب والتعاون 
م���ن أج���ل احل�����وار احل��ض��اري 
وال��ت��ع��اي��ش اإلن��س��ان��ي على 

مستوى العالم«.
وذكر أن كوكبة املبدعني الذين 
نحتفل اليوم بتكرميهم حققوا 
جناحا مشهودا وإجنازا متميزا 
عبر أعمالهم االب��داع��ي��ة التي 
نالوا بفضلها ش��رف احلصول 
على جوائز ال��دول��ة التقديرية 

والتشجيعية.
وأش��اد بجهود أعضاء جلنة 
اجلوائز تقديرا لدورهم البناء 
وعملهم الوطني »سعيا إلبراز 
الوجه املشرق لبالدنا الغالية« 
حضاريا وثقافيا لتبقى الكويت 
منارة علم وبناء وملهمة االبداع 

بالفكر املستنير.
وم���ن ج��ان��ب��ه ق���ال أم���ني ع��ام 
املجلس الوطني للثقافة والفنون 
واآلداب كامل العبداجلليل: إن 
الشاعر البابطني ق��دم الكثير 
للكويت وك��ان��ت ل��ه إجن���ازات 
عظيمة ف��ي ال��ث��ق��اف��ة واألدب 

واإلنسانية.
وأش����ار ال��ع��ب��داجل��ل��ي��ل إل��ى 
أن ال��رس��ال��ة ال��ع��ظ��ي��م��ة التي 
كرسها البابطني تعكس الوجه 
احلضاري للكويت، مشيدا بكل 
م��ا قدمه ط��وال رحلته املديدة 
كما هنأ جميع الفائزين بجوائز 
ال��دول��ة ت��ق��دي��را مل��ا ق��دم��وه من 
إب���داع���ات رائ��ع��ة استوجبت 

التكرمي.
وتضمن االحتفال عرض فيلم 
وثائقي عن شخصية املهرجان 
باشراف فوزية العلي وتعليق 
اإلعالمي يوسف جوهر وإخراج 

عبدالله ده���ان ت��ن��اول مسيرة 
ال��ب��اب��ط��ني ال��ث��ق��اف��ي��ة وإن��ش��اء 
مؤسسة حتمل اس��م��ه تفرعت 
ما بني مجاالت الشعر واملكتبة 
وإص��دار الكتب وح��وار األدي��ان 
والثقافات وإنشاء العديد من 
الكراسي في اجلامعات العاملية 

خاصة بالثقافة العربية.
وحت�����دث ال��ب��اب��ط��ني خ��الل 
الفيلم عن عالقته بالشعر وكيف 
نظم قصيدته األول��ى وهو دون 
ال�15 مشيرا الى تشجيع والده 

وأخيه عبداللطيف ثم مت تكرمي 
ال��ب��اب��ط��ني وأه������داؤه مجسما 
ملدرسة املباركية التي تعد أولى 

مدارس دولة الكويت.
وت��ق��دم ال��ب��اب��ط��ني ف��ي كلمة 
ل��ه بالشكر ألع��ض��اء املجلس 
الخ��ت��ي��اره شخصية املهرجان 
قائالً: إن مهرجان القرين اصبح 
ظاهرة ثقافية ب��ارزة ونشاطا 
سنويا يضم فعاليات متميزة 
وي��ل��ت��ق��ي ف��ي��ه ج��م��ع غ��ف��ي��ر من 
املبدعني ورموز الثقافة ليقدموا 

أنشطة ينتظرها الكثيرون.
وأض����اف أن أه���م إجن���ازات 
مؤسسة البابطني الثقافية خالل 
31 عاما منذ انطالقها تتركز 
في ثالثة مجاالت أولها الشعر 
حيث اقامت املؤسسة 14 دورة 
جل��وائ��ز اإلب����داع ال��ش��ع��ري في 
عواصم عدة و12 ربيعا للشعر 
إض��اف��ة إل��ى إص���دار العديد من 
املعاجم ومنها معجم البابطني 
للشعراء ومعجم شعراء القرنني 

ال� 19 وال� 20.

وأش��ار إلى أن املجال الثاني 
ت��رك��ز ع��ل��ى م���وض���وع ح���وار 
احل���ض���ارات وال��ت��ع��اي��ش بني 
األدي���ان حيث اقامت املؤسسة 
ثمانية أنشطة ك��ب��رى م��ا بني 
ملتقيات ومؤمترات في عدد من 

املدن األوروبية.
وذكر أن املجال الثالث يتعلق 
بثقافة ال��س��الم ومنها إص��دار 
كتابه )تأمالت من أجل السالم( 
وال���ذي حت��دث فيه ع��ن السالم 
ال��ع��ادل وكذلك أهمية التربية 

والتعليم.
ون��وه مبا عرضته املؤسسة 
على األمم املتحدة من افكار في 
عامي 2017 و2018 حيث مت 
اعتماد رؤية املؤسسة باإلجماع 
مبينا ان املؤسسة تقدمت نحو 
مرحلة مفصلية في تاريخها عبر 
اع��داد 17 منهجا لثقافة السالم 
م��ن احل��ض��ان��ة إل���ى اجل��ام��ع��ة 
وتعاقدت مع نحو 200 جامعة 

عبر العالم بهذا الصدد.
واع��ت��ب��ر ال��ب��اب��ط��ني أن ه��ذه 
املناهج متثل م��ب��ادرة كويتية 
وع��رب��ي��ة ش����ارك ف��ي وضعها 
رؤس��اء جمهوريات وحكومات 
وخبراء من أكثر من 20 دولة من 

مختلف الثقافات.
وتطرق إلى تعاون املؤسسة 
مع العديد من الهيئات الدولية 
ك��األمم املتحدة ومحكمة العدل 
والصليب األحمر والهالل األحمر 
إلق��ام��ة املنتدى العاملي األول 
لثقافة السالم الذي أقيم في مقر 
محكمة العدل الدولية حيث مت 
توقيع اتفاقية الحتضان امللتقى 
لعشر سنوات قادمة الفتا إلى 
تركيز املنتدى األول على اليمن 

والعراق وإفريقيا الوسطى.
وأشار إلى عشرات الكراسي 
التي مت إنشاؤها في العديد من 
اجل��ام��ع��ات العاملية لتدريس 
الثقافة العربية إض��اف��ة إلى 
بعثة البابطني في محكمة العدل 

الدولية.
ومن جانبه ألقى الفنان محمد 
املنصور كلمة الفائزين بجوائز 
الدولة معتبرا ان هذا التكرمي 
ه��و نهج ال��ك��وي��ت م��ع أبنائها 

املبدعني.

وشهد احلفل توزيع الدروع 
ع��ل��ى ال���ف���ائ���زي���ن ب��اجل��وائ��ز 
التقديرية وه��م ال��ش��اع��ر بدر 
ب��ورس��ل��ي ف���ي م��ج��ال اآلداب 
وال��ف��ن��ان محمد امل��ن��ص��ور في 
مجال املسرح والدكتورة فتوح 
اخلترش في العلوم االجتماعية.

ومت أي��ض��اً ت��وزي��ع ج��وائ��ز 
ال����دول����ة ال��ت��ش��ج��ي��ع��ي��ة على 
الفائزين فيها حيث فاز في مجال 
ال��ف��ن��ون التشكيلية مناصفة 
سعد حمدان عن عمله )احلداثة 
والواقعية( وفواز الدويش عن 

عمله )احلرية(.
وف��ي التمثيل املسرحي فاز 
بها مناصفة عبدالله التركماني 
عن مسرحية )ص��دى الصمت( 
وأح��م��د احلليل ع��ن مسرحية 
)م��ن ق��ال م���اذا( وف��ي اإلخ���راج 
التلفزيوني فازت راقية املتعب 
عن )روح الكويت( وفي اإلخراج 
اإلذاع������ي خ��ال��د امل��ف��ي��دي عن 

)إمبراطورية الشمس(.
وف��ي م��ج��ال اآلداب ف��از في 
القصة القصيرة فيصل احلبيني 
ع��ن )اب��ن��اء األزم��ن��ة األخ��ي��رة( 
وفي أدب الطفل فاز محمد الباذر 
عن )صغار على احل��رب( وفي 
الترجمة إلى العربية الدكتورة 
فازت جنمة ادريس عن )اجللطة 

التي أنارت بصيرتي(.
أم�����ا ف����ي م���ج���ال ال��ع��ل��وم 
االجتماعية ففاز في الدراسات 
التاريخية الدكتور عايد اجلريد 
ع��ن عمله )الكويت ومقاطعة 
الكيان الصهيوني( وفي العلوم 
السياسية فاز علي العوضي عن 
)احلركة الوطنية في الكويت 

والعدوان الثالثي على مصر(.

2019 وشخصية مهرجان القرين  خالل تكرمي الفائزين لعام 

اجلبري: جوائز الدولة التشجيعية تؤكد رعاية القيادة السياسية للفكر واإلبداع

تكرمي شخصية املهرجان الشاعر عبد العزيز البابطني
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الوزير محمد اجلبري متحدثاًاجلبري في لقطة جماعية مع املكرمني

جانب من احلضور

أعلنت رئيس 
ق��س��م ال��ق��ب��ول 
وال��ت��س��ج��ي��ل 
ف���ي اجل��ام��ع��ة 
ال����ع����رب����ي����ة 
امل��ف��ت��وح��ة في 
ال��ك��وي��ت ناهد 
الشيخ  أن عملية 
تسجيل الطلبة 
امل���س���ت���م���ري���ن 
ل�����ل�����ف�����ص�����ل 
الدراسي الثاني 
للعام اجلامعي 
  2020/2019
ق����د ب�����دأ ي���وم 
األرب��������ع��������اء 
 2020/1/15

وسوف يستمر لغاية 29 /2020/1 ، مشيرة إلى 
أن املتأخرين دراسيا في كل من تخصص تقنية 
املعلومات واحلوسبة وتخصص اللغة اإلجنليزية 
وآدابها واحلاصلني على معدل نقطتني وما فوق أو 
لديهم إنذار اكادميي سوف تبدأ اليوم االثنني 20 
يناير 2020  بينما س��وف يخصص التسجيل 
للمتاخرين دراسيا في تخصصات ادارة االعمال 
يوم الثالثاء 21 / 1 /2020 على أن يكون كل 
من يوم األربعاء املوافق 22 /1/ 2020  تسجيل 

للطلبة املستمرين من جميع الفئات املذكورة.
وذك���رت الشيخ  أن الطلبة احلاصلني على 
االن���ذار الثاني والثالث وال��راب��ع ف��ي تخصص 
اللغة اإلجن��ل��ي��زي��ة وآداب��ه��ا وتخصص تقنية 
املعلومات واحلوسبة س��وف يكون تسجيلهم 
وف��ق اإلرش���اد االك��ادمي��ي ي��وم اخلميس املوافق 
2020/1/23  بينما س��وف ي��ك��ون تسجيل 
تخصصات إدارة األعمال يوم األحد املوافق 26/ 
1/ 2020 مؤكدة  أنه لن يتم تسجيل أي طالب 
من الطلبة املستمرين بعد تاريخ  يوم األربعاء 
املوافق 29 / 1 /2020  ، علما أن ي��وم السبت 
2020/2/1 سوف يكون أول يوم دراسي للفصل 

الدراسي األول 2021/2020.
وختمت الشيخ متمنيه التوفيق والنجاح 
جلميع الطالب والطالبات من منتسبي اجلامعة 
مؤكدة حرص اجلامعة على تذليل كافة العقبات 
ال��ت��وي ت��واج��ه الطلبة وع��ل��ى ت��واج��د اإلرش���اد 
االكادميي من اعضاء هيئة التدربيس اثناء عملية 
التسجيل آمله من  كافة طلبتنا االلتزام بأوقات 

التسجيل حسب الفئات املذكورة.

الدراسة تبدأ  أول فبراير املقبل

الشيخ: آخر موعد لتسجيل 
الطلبة املستمرين  في 

29 اجلاري اجلامعة املفتوحة 

ناهد الشيخ

بعد جناح إصدارها األول من 
دليل دواوين الزهراء، وحرصاً 
منها ع��ل��ى م��واص��ل��ة التجديد 
وال��ت��ح��دي��ث، أص���درت جمعية 
الزهراء التعاونية طبعة جديدة 
من دليل دواوين الزهراء 2020، 
يحتوي على معلومات مفيدة 
عن ضاحية ال��زه��راء وبيانات 
جمعيتها التعاونية باإلضافة 
إل��ى ق��وائ��م مب���دارس ومساجد 

ومأذوني املنطقة.
كما يشمل الدليل الذي يزخر 
ب��ص��ورة عالية اجل���ودة لعدد 
من دواوي��ن الضاحية، وإخراج 
أن��ي��ق وط��ب��اع��ة ف���اخ���رة على 
بيانات محدثة ومتكاملة جلميع 
دواوي���ن ودي��وان��ي��ات ال��زه��راء 
التي وصل عددها الكثر من 90 
دي��وان وديوانية. كما يعرض 
اسم صاحب الديوانية والعنوان 
وال���ي���وم وال���وق���ت ال��رس��م��ي 
للديوانية باإلضافة إلى أرقام 

االتصال والرقم اآللي.
وق���ال رئ��ي��س مجلس إدارة 

جمعية ال��زه��راء التعاونية م. 
س��ع��د ال��ع��ت��ي��ب��ي: إن اإلص���دار 
اجلديد يأتي إميانا من مجلس 
إدارة اجلمعية بأهمية الديوانية 
ف��ي ح��ي��اة امل��ج��ت��م��ع الكويتي 
وحرصاً على الترابط والتواصل 
وتوثيق العالقات وال��زي��ارات 
ب��ني أب��ن��اء وأه��ال��ي املنطقة من 
جهة وبني املواطنني في مناطق 
ال��ك��وي��ت بشكل ع���ام م��ن جهة 

أخرى.

صدور الدليل الثاني لدواوين 
وديـوانيــات ضــاحيــة الــزهــراء 

م. سعد العتيبي

غالف دليل دواوين الزهراء

الشيخة بيبي دعيج جابر الصباح

عني السدو خلط املواد والوسائط املختلفة


