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 بدر الرفاعي وسعد املطيري وسهل العجمي 

 الرفاعي: افتتاح معرض الكويت للكتاب ٢٨ الجاري ويستمر حتى ٧ نوفمبر
 قال األمني العام للمجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب بدر الرفاعي: 
برعاية كرمية من سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشــــيخ ناصر احملمد يفتتح 
وزير النفــــط ووزير اإلعالم ورئيس 
املجلــــس الوطني للثقافــــة والفنون 
واآلداب الشــــيخ احمد العبداهللا في 
العاشرة من صباح ٢٨ اجلاري وتستمر 
حتى ٧ نوفمبر انشطة الدورة الرابعة 
والثالثني ملعرض الكويت للكتاب في 
ارض املعارض الدولية مبنطقة مشرف، 
حيــــث ميثل هذا املعرض احد املالمح 
الثقافي باعتبار  الكويت  املهمة لدور 
ان املعرض ليس سوقا للكتاب فقط، 
لكنه ميثل فضــــاء ثقافيا يلتقي فيه 
اجلميع حــــول الكتــــاب، ومن خالل 
الثقافية والفنية املصاحبة  االنشطة 
التي تصنع حراكا ثقافيا حقيقيا للقارئ 
واملتابع في الكويت. وتابع: ان املعرض 
خدمة حقيقية للناشر العربي لاللتقاء 
مباشرة مع القارئ في الكويت، وفرصة 
كذلك للناشــــر الكويتي للتحاور مع 
الناشر القادم من خارج الكويت لاللتقاء 
وتبادل اخلبرات، وهناك حرص كبير 
على املشاركة من كثير من دور النشر 
اخلارجية، وهو ما اضطر ادارة املعرض 
الى االعتذار ـ آسفة ـ عن عدم قبولها 
الكثير من طلبات املشاركة، بسبب ضيق 
املساحة احملددة، واملعروف ان سبب 
االقبال هو ان معرض الكويت من اكثر 
املعارض التي حتقق نسبا كبيرة في 
البيع الفردي مقارنة باملعارض األخرى. 
واضاف: من االحصائيات السنوية، 
جند ان معرض الكويت من املعارض 
اجلاذبة للقارئ والباحث، حيث يجدون 

احتياجاتهم من املطبوعات املختلفة 
باالضافــــة الى قطاع كبير يبحث عن 
املراجع التي تصدرها املؤسسات املهتمة 
بالنشر اجلامعي والبحث العلمي، وهي 
فرصة لدور النشــــر احمللية لعرض 

انتاجها على الزائرين واملشاركني.

  دور النشر المشاركة

  وعن دور النشــــر املشــــاركة قال: 
تشارك في معرض هذا العام ٢٤ دولة، 
منها ١٣ دولة عربية من خالل ٥٢٢ دار 
نشــــر منها ٤٧٦ دار نشر أهلية و٤٠ 
مؤسسة رسمية و٦ منظمات عربية 
ودولية. اما دور النشــــر املشــــاركة 
بصورة مباشــــرة، فيصل عددها الى 
٢٧٥ واملشــــاركة من خالل التوكيالت 
تصل الــــى ٢٤٧. وتابع: يبلغ اجمالي 
الكتب احلديثة بالفهرس، وهي  عدد 
اصــــدارات ٢٠٠٧ ـ ٢٠٠٩، نحو ١٢١٢٦ 

عنوانا، منها ٩٩٨٤ عنوانا عربيا و٥٨١ 
عنوانا أجنبيا، بينما وصل عدد عناوين 
كتب األطفال العربية الى ٦٣٦ عنوانا 
وكتب األطفال األجنبية الى ٩٢٥ عنوانا. 
والبد من االشــــارة الى ان عدد الكتب 
املعروضة يفوق هذا العدد بكثير جدا، 
نظرا الى عرض اصدارات ما قبل ٢٠٠٧. 
ويبلغ عدد عناوين الكتب املخزنة في 
العناوين  البيانات منذ حصر  قاعدة 

آليا ١٢٠٢٤٦ عنوانا.

  صاالت العرض

  وبخصوص صاالت العرض قال 
الرفاعي: مت تخصيص صاالت عرض 

الكتب على النحو التالي:
  ـ الصالة ٥: دور النشــــر احمللية 

واخلليجية.
  ـ الصالة ٦: دور النشــــر العربية 
اضافة الى أجنحة النشر االلكتروني. 

ـ الصالة ٧: صالة العرض الرئيسية 
ودور النشر اخلاصة باألطفال وجناح 
مراقبة ثقافة الطفل ومقتنيات التراث 

العربي.

  ديوانية الناشرين العرب

  وأوضح الرفاعي انه نظرا لوجود 
عدد كبير من الناشرين العرب واعضاء 
احتادات الناشرين، فقد اراد املعرض 
اســــتمرار اقامة ديوانية الناشــــرين 
للعام الثالث على التوالي بهدف اتاحة 
الفرصة امام االخوة الناشرين العرب 
للقاء زمالئهم في الكويت بهدف عقد 
احلوارات وتبادل األفكار واالقتراحات 
اخلاصة بتطوير صناعة النشر، اضافة 
الى انه سيقوم االحتاد بعرض بعض 
النشــــرات اخلاصة باالحتــــاد والتي 
تشتمل على كثير من املعلومات عن 

انشطته واالعضاء املنتسبني له. 

 بمشاركة ٢٤ دولة و١٢١٢٦ إصدارًا

 األنشطة المصاحبة لمعرض الكويت للكتاب
 وعن االنشــــطة املصاحبة ذكر االمني العام للمجلس 

الوطني انها:
  ١- املقهى الثقافــــي حيث اعدت اللجنة املنظمة العليا 
ملعرض الكتاب برنامجا ثقافيا حافال يضم مجموعة من 
الندوات واالمسيات الشعرية والفنية والتي تسلط الضوء 
على دور املرأة في االبداع والتنمية الثقافية تأكيدا لرسالة 
املعرض الثقافية، ويســــتضيف املقهى الثقافي في مدخل 
الصالة رقم ٦ عند الساعة السابعة من مساء كل يوم الرواد 
لاللتقاء باحد االنشطة الثقافية والفنية خالل الفترة من 

٢٩ اجلاري حتى ٦ نوفمبر على النحو التالي:
  - اخلميس ١٠/٢٩ امسية موسيقية للفرقة االكادميية 

النسائية الكويتية.
  - السبت ١٠/٣١ محاضرة «دور نائبة مجلس االمة في 
التنمية الثقافية»، مبشاركة النائبتني د.معصومة املبارك 

ود.اسيل العوضي.
  - االحد ١١/١ امسية شعرية عربية مبشاركة الشاعرة فاطمة 

ناعوت (مصر) والشاعرة مرام املصري (سورية).
  - االثنــــني ١١/٢ محاضرة «جتربة الناشــــرة العربية 
والكتاب» مبشاركة الناشــــرات د.فاطمة البودي (مصر) 

ود.مي الزين (لبنان) ود.جناة ميالد (تونس).
  - االربعــــاء ١١/٣ محاضــــرة «املــــرأة الكويتية والفن 
التشكيلي» تقدمها الفنانة سميرة يعقوب والفنانة سهيلة 

النجدي.
  - اخلميس ١١/٤ امســــية شــــعرية خليجية مبشاركة 
الشاعرات بشائر محمد (اململكة العربية السعودية) وسوسن 

دهينم (مملكة البحرين) وعنود الروضان (الكويت).
  وتختتم انشــــطة املقهى الثقافي بامسية موسيقية 

كويتية شعبية لفرقة عتيج.

  ثانيا: النشاط التشكيلي
  يستضيف معرض هذا العام مجموعة من االنشطة 
التشــــكيلية في منطقة املعرض بــــني الصالتني ٥ و٦ 

وتشمل:
  - معرض االطفال والناشئة، ويضم مجموعة مميزة 
من ابداعات الفنانني الصغــــار الذين يحرص املجلس 

على تشجيعهم.
  - معرض لنشاط جامعة الكويت وبيت لوذان.

  - معرض «الهروب الى احلرية» وهو معرض صور 
مشترك لسفارات املانيا واملجر والنمسا مبناسبة الذكرى 
العشرين لهدم جدار برلني وتفسخ ما كان يسمى بالستار 
احلديدي، وهو رمز العداء بني املعســــكرين الشــــرقي 
والغربي خالل احلرب البــــاردة، وبهدم اجلدار، بدأت 
حرية احلركة واالنطالق بني اوروبا الشرقية واوروبا 

الغربية.
  ثالثا: صالة الطفل

  تنظم مراقبة ثقافة الطفل مجموعة من االنشطة موجهة 
الى االطفال والناشئة وتضم انشطة من املرسم احلر 
واملكتبة واملعرض الفني والسينما املصغرة والورش 

الفنية وتشمل:
  - ورشة اخلط العربي- الفنان محمد القطان.

  - ورشــــة املشــــغوالت اخلزفية – الفنانة اسمان 
احلداد.

  - ورشة االشغال الفنية – الفنانة مي عبدالباري.
  - ورشة كاريكاتير – الفنان عبدالعزيز آرتي.

  باالضافة الى الراوي الصغير للكاتبة لطيفة بطي، 
وايام مفتوحة تشمل مسابقات – تلوين وجوه – دي جي 

– سحب الفائزين مبسابقة ايام في تاريخ الكويت. 
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