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مريم بندق
اعتمدت مديرة ادارة التنس�يق ومتابعة التعليم العام باالنابة 
حميدة القالف اس�ماء 1048 معلما ومعلمة اجتازوا املقابالت 
للترقية الى الوظائف االش�رافية اعتبارا من بداية العام الدراسي 
اجلدي�د 2011/2010. وقالت القالف ف�ي تصريح ل� »األنباء« 
ان االس�ماء املنش�ورة تض�م املراح�ل الدراس�ية االبتدائي 
واملتوس�ط والثان�وي ال�ى جانب ري�اض االطف�ال والتواجيه 
الفني�ة، مش�يرة ال�ى ان ال�دورات التدريبية س�تبدأ منتصف 
مارس املقب�ل. وفيم�ا يل�ي اس�ماء الناجح�ن والناجحات:

 ٭احمد اسماعيل بندر السلمان
 ٭يوسف عمران محمد بوشهري

 ٭احمد حبيب يوسف جراغ
 ٭غامن محمد غامن احلساوي
 ٭احمد مساعد ربح العنزي

 ٭فيصل حسني علي العبيدلي
 ٭حم����زة عبداحلميد اس����ماعيل 

مقدم
 ٭ابراهيم غازي عايد العنزي

 ٭ناصر فهد مطلق احلمد
 ٭احمد عبدالصمد عبدالواحد

 ٭سليمان خليفة صالح العمير
 ٭علي شاكر عيسى البلوشي
 ٭حامد احمد منصور االذينة

 ٭مهدي عبدالكرمي عباس قاسم

بنات
مدير مدرسة

 ٭جناة ابراهيم االنصاري
 ٭نبيلة قاسم محمود اسطى

مديرة مساعدة

 ٭اميان يوسف القبندي
 ٭لولوة عبداهلل عبدالعزيز

 ٭تهاني سعودعبدالعزيز
 ٭زينب سليمان املوسوي

 ٭وسمية مفلح الهبيدة
 ٭ابتهاج عبداهلل بوراشد

 ٭بشرى عبداحلميد الفايز
 ٭الطاف سعود عبدالعزيز

 ٭حنان سلطان معتوق
 ٭غزيل محمد العجمي

 ٭منى علي اكبر مخصيد
 ٭منى حسني االبراهيم

 ٭نورة حامد مضحي
 ٭انتصار عبداهلل النصراهلل

 ٭مها محسن املطيري
 ٭مي احلميدي العجمي

 ٭دالل عبدالعزيز السمحان
 ٭فايزة عبدالعزيز اجلابر
 ٭منيرة مصبح العازمي

 ٭جوزة عبداهلل العدواني
 ٭فاطمة سعد محمد

 ٭سوسن عبداللطيف املسافر
 ٭عائشة حمدان العتيبي
 ٭خلود عبداهلل العرفان

 ٭فوزية مسعود العجمي
 ٭منى سعد محمد اجلبعة

 ٭عليا عويض محارب
 ٭خلود محمد حسن

 ٭فائزة احمد العنزي
 ٭اميرة داوود سليمان جنف

 ٭سلوى عبدالكرمي حسني
 ٭وضحة عايض العتيبي

 ٭سناء نايف الظفيري
 ٭كفاية كاظم درويش
 ٭هيا فالح الرشيدي

 ٭فايزة قطنان العنزي
 ٭فوزية احمد حسن
 ٭نهاد مطر العنزي
 ٭بدرية سعد الهدبة

 ٭سوسن مهنا احلربي
 ٭ابتسام عبدالرسول دشتي

 ٭خولة محمد عبدالكرمي
 ٭فاطمة حنون الشمالي

 ٭هدى حبيب الباذر
 ٭معينة غازي املطيري

 ٭سامية محمود العنزي
 ٭شيخة موسى عواد

رئيسة قسم اللغة العربية

 ٭ليلى فهد القحطاني
 ٭سهام عبداهلل العجمي

 ٭بشرى مجول السعيدي
 ٭نصرة فؤاد فهمي

 ٭عذاري مفلح الصليلي
 ٭تهاني حميد العنزي

 ٭زهرة صالح الصليهم
 ٭سارة عبدالعزيز اخلليفي

 ٭بتلة سليمان املطيري
 ٭مرمي احمد محمد الكندري

 ٭دعاء حجاج العازمي
 ٭عواطف سعد العتيبي

 ٭هند خالد الربيعة
 ٭يسرى وارد فياض

 ٭بدرية نايف الشمري
 ٭صيتة خالد العتيبي

 ٭منى منصور العجمي
 ٭هدى رفاع العنزي
 ٭سماح حمد احلماد

 ٭ياسمني عبداهلل اجلسمي
 ٭عواطف احمد الزهمولي

 ٭نورة حربي الشمري
 ٭وسمية حرفان العازمي

رئيسة قسم اللغة اإلنجليزية

 ٭سارة فرحان الرشيدي
 ٭دالل مساعد العبكل

 ٭خلود عيسى الكندري

رئيسة قسم االجتماعيات

 ٭نبيلة محمد العجمي
 ٭وضحة هادي الصليلي
 ٭شريفة محمد الشمري
 ٭حوراء حيدر الزلزلة
 ٭فاطمة بجران العواد

نوير خضير سعدون ٭

 ٭نبيل علي سليمان أبوغيث
 ٭عدنان محمد غلوم حسني
 ٭صادق علي حسن الباذر

مدير مساعد

 ٭محمد راجح بخيت الدوسري
فاه����د  حس����ن   ٭عبدالعزي����ز 

الهاجري
 ٭فياض فالح العنزي

 ٭علي عبداالمير سلطان البالم
 ٭مشعان سعود جمعان

 ٭عبداهلل فالح محمد العجمي
 ٭محمد صالح العتيبي
 ٭سيف مساعد العازمي

 ٭سعد عطية جبر الشمري
 ٭حمود حطاب سويدان العنزي

 ٭مظهر عبدالعزيز بوعباس
 ٭محمد جواد احمد احلاضر

 ٭سالم رجعان العازمي
 ٭ابراهيم سلطان سليمان

 ٭احمد فهد العنزي
 ٭سعود مهوس السعيدي

 ٭فرج احمد املطوطح
 ٭عبداهلل علي صالح املري

 ٭ناصر محسن هالل العتيبي
 ٭محمد حسني محمد غلوم اكبر

 ٭بدر مزعل ثامر العتيبي
 ٭خالد زامل عبداحملسن الزامل

 ٭حسن مقعد راشد الذيب
 ٭حسني عباس عبداهلل علي
 ٭جمعان براك حمد العازمي

 ٭راشد سليمان صالح احلقان
 ٭محمد راشد احمد القطان

 ٭خالد علي اكبر غلوم
 ٭ه����ادي عب����اس عبدالعزي����ز 

اخلالدي
 ٭حمد عايض معيض العازمي

 ٭طارق عبداهلل حبيب احلبيب
 ٭حس����ن عل����ي عب����داهلل علي 

دشتي

رئيس قسم اللغة العربية

 ٭مشعل بخيت سالم املطيري
 ٭س����لطان دميثي����ر منص����ور 

العنزي
 ٭عبدالعزيز نايف نهار العنزي
 ٭مساعد خليفة سعود احلربي

 ٭علي حسن صالح يوسف
 ٭شاكر مختار حسني علي

قويع����ان  محم����د   ٭قويع����ان 
املطيرات

 ٭نايف حمود علي دعيج
 ٭جابر عباس عيسى الظفيري
 ٭صالح محمد مصطفى محمد

 ٭محمد ظافر محمد العجمي
 ٭معارك علي عبدالهادي املري

 ٭علي سالم علي القيالني
 ٭محمد مجيد علي النجدي

 ٭هادي عبدالرحمن عبدالهادي
 ٭محمد صالح ناصر العازمي

 ٭احمد راشد عبدالعزيز الدعي

رئيس قسم االجتماعيات

 ٭حمد محمد طاهر واوان

رئيس قسم التربية الفنية

 ٭محمد منصور عبداهلل احملمد
 ٭فهد عدنان يوسف القحطاني
 ٭احمد سليمان جوهر السالم

 ٭احمد هالل سالم الصليلي
 ٭احمد خليل ابراهيم خريبط

 ٭عدنان علي علي شهاب
 ٭احمد حمد علي الغيث

 ٭صالح فاضل محمد مراد
حسني عبداخلضر محمد عوض  ٭

 ٭جاسم بدر علي القطان
 ٭محمد حميد عبداهلل حسن

رئيس قسم تربية بدنية

 ٭فهد نادر محمد الدوسري
 ٭محمد مبارك عيد الغصاب
 ٭محمد صفر حسن الدمخي

 ٭زبن عيد محمد الشمري
 ٭طالل احمد حسن القالف

 ٭عبدالكرمي علي محمد يوسف
 ٭عبداهلل فهد محمد العجمي

عبدال����رزاق   ٭عبداحملس����ن 
الظفيري

 ٭عمر عقيل شارع الظفيري
 ٭فهد نايف محمد العجمي

رئيس قسم علوم

 ٭صالح راضي تركي الشمري
 ٭محمد علي محمد شعيب

 ٭خالد صقر معتق املطيري
 ٭محمد احمد سليم العنزي

 ٭محم����د حج����ي عبدالرس����ول 
بوفتني

 ٭بدر سند دغش السهلي
 ٭سالم سعد بخيت نصراهلل
 ٭فواز عبيد جدوع الفضلي

 ٭سليمان عيد محمد املطيري
 ٭ناصر علي ناصر رضا فرج

مجب����ل  ع����وض   ٭ض����اوي 
العصيمي

رئيس قسم دراسات عملية

 ٭فهد علي حسن السعيد
 ٭عبداهلل احمد محمد مقيم

 ٭احمد محمود احمد االبراهيم

 ٭هيفاء امني عبداهلل العوضي
 ٭منى محمد فهيد العجمي

 ٭معالي محمد سمير الهاجري
 ٭شيخة محمد ناصر الظفيري
 ٭بدرية مجعد مرزب العتيبي

 ٭عذبية علي عادي املطيري

لغة انجليزية

عل����ي  عبدالعزي����ز   ٭امي����ان 
احلشاش

لغة فرنسية

 ٭هنيده بنت حسن بوصالح
 ٭أميمة كمال الدين عبدالنبي

 ٭هبة سيد احمد علي
 ٭هدى محمد محجوب خميلي

 ٭وسيلة بنت بلحسن واد

علوم

 ٭امل ظاهر مشهور السعيدي
 ٭مشاعل مهنا عطوان العنزي

 ٭عذاري محمد عيد العازمي
 ٭فاطمة يوسف عبداهلل عيسى

 ٭اجلازي عبداهلل عيد عيفان
 ٭انتصار مطلق كهف الرشيدي

 ٭خلود ناصر سليمان مناع
 ٭طيبة سليمان شعيب االستاد

 ٭العنود فهد خلف اخلتالن
 ٭ندا عبدالرحمن يوسف شاهني

 ٭وفاء جواد عبداهلل حسني
 ٭فاطمة عبدالهادي جاسم صفر

 ٭عفاف مجبل بليل العتيبي
 ٭سعاد ناصر محمد العجمي
 ٭بيبي محمود حميد الصفار
 ٭أميرة فهاد سلطان الشمري

 ٭مرزوقه عويد فتيخ
 ٭مها عبيد سلمان الكحالوي
 ٭تهاني ناصر عودة العنزي

 ٭خال����دة عيس����ى عبداللطيف 
الرجيب

 ٭بدرية مناع ناصر الوقيت
 ٭نوال منخي خلف الفضلي

 ٭حصة محيبس فهد الظفيري
 ٭لطيفة دغش مناحي املطيري
 ٭مشاعل مطلق محمد املطيري

 ٭آالء محمد جعفر الكندري
 ٭رمي عبداهلل محمد حامد

 ٭بدور ضاوي عبيد العتيبي
 ٭خلود عبدالرحمن محمد

 ٭نورية سالمة ملوح املطيري
 ٭عواطف الفي فالح العازمي
 ٭اماني خالد علي السليمان

 ٭رفيعة محمد ناصر العنزي
 ٭نشمية مناحي جاسم العنزي

 ٭رابعة هذال حمود الدباسي
 ٭رقية ثامر عامر القعود

مب����ارك  عويض����ة   ٭وس����مية 
عويضة

تربية بدنية

ابراهيم   ٭ع����ذاري عبدالعزي����ز 
اجلليبي

تربية موسيقية

 ٭نور خضر حاجي علي
 ٭تناهيد فهد حسني الفقعان
 ٭رنا شاكر عبداحلميد فرس
 ٭بدور عبداهلل سيد ابراهيم

 ٭نورة جهاد صعفق الظفيري

حاسب آلي

 ٭منال مضحي اخلالدي
 ٭فاطمة راشد شديد الصنيدح

 ٭سونيا صالح حسني خلف
 ٭وضحاء خالد فريح املطيري

 ٭زهراء مهدي حسني شوشتري

رئيس قسم

 ٭عذاري العتيبي

المرحلة المتوسطة
 بنين

مدير مدرسة

 ٭عبداهلل صباح ناصر املال
مس����فر  ع����وض   ٭عب����داهلل 

الرشيدي
 ٭جنيب صالح ابراهيم العلي
 ٭بدر محمد عبداهلل العيسى

 ٭علي حسني علي ميرزا
 ٭مساعد سيف مبارك السيف
 ٭بسام مبارك عبيد العازمي
 ٭خليفة علي عبداهلل احلاج

 ٭باسل عبدالنبي حجي ابراهيم
 ٭فيصل صفر حسني عباس

المرحلة الثانوية 
 بنين

مدير مدرسة

 ٭مشعل فراج حمود
 ٭عبدالسالم حميد الصبر

 ٭حسني علي دشتي
 ٭عبداحملسن علي شاغولي

 ٭عقيل محمد مهنا
 ٭علي سليمان االمير
 ٭فايز سالم العازمي
 ٭محمد علي الشيخ

 ٭ماجد مرزوق السالم
 ٭عبداهلل محمد املنصور

 ٭بدر علي العتال
 ٭احمد هايف العازمي

اللغة العربية

 ٭عبدالرحمن عبداهلل اجلاسر
 ٭عبدالعزيز عبدالعظيم القطان

 ٭احمد محيسن الرشيدي

علوم

 ٭وليد عبداهلل صقر
 ٭خالد جودة العنزي

حاسب آلي

 ٭محمد خلف العنزي
 ٭ثامر محمد اكروف

اجتماعيات

 ٭عبدالعزيز يوسف مراد
 ٭محمد صالح املطيري

 ٭جعفر علي حسن
 ٭امين يحيى اسماعيل حسني

 ٭فالح زيد البرازي
 ٭سالم عيدان اكبر

 ٭فايز ناصر فرهود
 ٭مطلق محمد العازمي
 ٭محمد جهيم املطيري
 ٭فالح حزام السبيعي
 ٭عبداهلل علي الربيع

 ٭ناهض محمد ناهض
 ٭عبداخلال����ق عبداحلمي����د مال 

جمعة

اللغة االنجليزية

 ٭محمود عب����داهلل عبداحلفيظ 
محمد

 ٭احمد احمد محمد عبداهلل
 ٭عماد هاني ذيب

اللغة الفرنسية

 ٭خالد خليل التوم
 ٭رضا بن بوجمعة الشارني

 ٭عادل سعد العساف
 ٭ماهر عباس عبدالرضا
 ٭محمد عبداهلل العتيبي

الرياضيات

 ٭سالم فيصل املطيري

بنات
مديرة مدرسة

سميرة فدعوس سعود الراجحي  ٭
 ٭أماني بدر سالم العيدان

 ٭مزنة عبداهلل الصالح اخلزي
 ٭ابتسام مجالد الظفيري

 ٭جميلة جاسم سالم املخلف
 ٭فاطم����ة عبدالك����رمي عب����اس 

زنكوي
 ٭نوف مساعد براك اخلالدي
 ٭نوال يوسف عبداهلل محمد

 ٭فايزة احمد محمد الراشد
 ٭بدرية علي فهد الطبيخ

 ٭صفية عبداهلل علي عبداهلل
 ٭منيرة باني قماد الهاجري

 ٭ملى عبداجلليل ياسني

مديرة مدرسة مساعد

 ٭عيده خشان محمد اخلالدي
 ٭خالدة عبدالرحيم محمد علي

 ٭منى احمد قاسم محمد
 ٭هناء نادر سردار

 ٭وئام احمد عبدالرزاق العبيد
عب����داهلل  محم����ود   ٭انس����ام 

الشميس
 ٭اقبال مضحي اخلالدي

 ٭فاطمة جديعان علي
 ٭أحالم احمد عبدالرحمن

لغة عربية

 ٭فاطمة حطاب سويدان العنزي
 ٭حنان فهد جهار العدواني
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الحمد: مشاركة الكويت في معرض الكتاب
بالقاهرة تبرز ريادتها الثقافية

جناح وزارة اإلعالم استقطب رواد المعرض

القاهرة � هناء السيد 
أكد س���فيرنا ل���دى مصر 
د.رش���يد احلمد أن مشاركة 
الكويت ف���ي معرض القاهرة 
الدولي للكت���اب تبرز الوجه 
احلضاري للكويت وريادتها 
في نشر الثقافة والفنون بني 

ربوع الوطن العربي.
وق���ال الس���فير احلمد في 
تصريح عق���ب تفقده جناح 
القاهرة  الكوي���ت مبع���رض 
ال�  الدولي للكتاب في دورته 
42 »ان الكويت كانت وال تزال 
من���ارة للثقافة وهو ما يظهر 
م���ن خالل اجلن���اح الكويتي 
املتميز في املعرض واالقبال 
اجلماهيري املتزايد عليه وما 
يحويه اجلن���اح من مختلف 
الثقافة  ألوان وتخصص���ات 

واملعرفة«.
وأضاف أن معرض القاهرة 
الدول���ي للكتاب يع���د واحدا 
من أه���م املعارض في الوطن 
العربي حيث حترص الكويت 
على املش���اركة من خالل عدد 
م���ن اجله���ات املتخصص���ة 
مث���ل وزارة االعالم واملجلس 
الوطن���ي للثقاف���ة والفنون 
الكوي���ت  واآلداب وجامع���ة 
ومؤسس���ة الكوي���ت للتقدم 
العلمي ووزارة األوقاف وعدد 
م���ن املراكز البحثي���ة ودور 

النشر.
وأوضح ان هذه املشاركة 
املتميزة تعك���س اهتماما من 
املعنيني بالشأن الثقافي على 
ابراز الوجه احلضاري للكويت 
من خ���الل دعمها لالصدارات 
التي  الثقافي���ة والسالس���ل 
ارتبطت بالقارئ العربي منذ 

أكثر من نصف قرن.
وأثنى السفير احلمد على 
جناح وزارة األوقاف والشؤون 
االسالمية الذي يحظى باهتمام 
متزايد وملح���وظ من جانب 
رواد املعرض نظرا لالصدارات 
القيمة التي يحتويها بدءا من 
كتب الفقه والشريعة وصوال 
للمراجع املتخصصة في مجال 

الفتاوى وغيرها.
وقال ان الكويت أخذت على 
عاتقها مهمة نشر الثقافة على 
اختالف ألوانها بني ربوع الوطن 
العربي، معتب���را االصدارات 
الكويتية كانت وال تزال زادا 
مهما للمكتبة العربية السيما 
في ظل توافرها بأسعار تناسب 

جميع القراء.
وأكد احلمد حرص السفارة 
عل���ى تقدمي كل التس���هيالت 
للبعثة املش���اركة باملعرض 
بالتنسيق مع اجلهات املعنية 
كوزارة االعالم والهيئة العامة 
املصري���ة للكت���اب وغيرها 
انطالقا من حرصها على ظهور 
اجلناح الكويتي باملستوى الذي 
يليق باسم الكويت وريادتها 

الثقافية.
الى ذلك، اس���تقطب جناح 
وزارة االعالم عددا متزايدا من 
الدولي  القاهرة  رواد معرض 
للكت���اب منذ تدش���ني دورته 
احلالية للتعرف على مختلف 
املظاه���ر احلضارية للكويت 
السيما فيما يتعلق باجلانب 

الثقافي واملعرفي.
جاء ذلك في تصريح أدلت 
به مشرفة جناح وزارة االعالم 
في املعرض هدى الغربللي على 
هامش مشاركتها في أنشطة 
معرض القاهرة الدولي للكتاب 

في دورته ال� 42.
وبينت الغربللي وهي باحثة 
بقطاع االع���الم اخلارجي في 
وزارة االعالم أن مشاركة وزارة 
االعالم باملعرض تأتي انطالقا 
من حرصها على التواجد الفعال 

)ناصر عبدالسيد( د. رشيد احلمد يقوم بجولة داخل املعرض 

د.رشيد احلمد في جناح الكويت مبعرض الكتاب بالقاهرة

من املس���رح العامل���ي اضافة 
الى جري���دة فن���ون التي مت 
اصداره���ا عام 2001 عندما مت 
اختيار الكويت عاصمة للثقافة 

العربية.
وأوضح العجمي أن جريدة 
»فنون« وضعت على اخلريطة 
الثقافية وجنحت بشكل كبير 
في االنتش���ار داخل وخارج 
الوطن العربي ملا حتويه من 
ثقافة شاملة وجامعة حتتوي 
على الفن التشكيلي والرواية 
والقصة والعمارة واملسرح، 
مضيف���ا أن للجري���دة قراء 
متخصصني وتطلب في دول 
عديدة منها اس���تراليا ودول 

أميركا اجلنوبية.
وأعرب عن فخره واعتزازه 
باصدار العديد من املطبوعات 
الثقافية الكويتية التى تتميز 
بأنها ليس���ت له���ا أي توجه 
»ال سياسي وال ايديولوجي« 
وتصدر عن اساتذة متخصصني 
ولها استقاللية ومصداقية أمام 

القارئ العربي.
وقال العجم���ي ان من بني 
االصدارات الكويتية في معرض 
القاهرة الدول���ي للكتاب هذا 
العام قاموس »تاج العروس« 
وهو اشهر قاموس عربي صدر 
منه 40 مجلدا ليضيف بذلك 
صرحا ثقافيا جديدا للمكتبة 

الثقافية العربية.
وأضاف أنه ملس خالل هذه 
الدورة تطورا كبيرا من حيث 
عدد الدول املشاركة التي بلغت 
31 دولة منها 16 دولة عربية 
و15 دولة أجنبية يعرض من 
 خالله���ا 800 ناش���ر مختلف

االص���دارات الثقافية العربية 
واألجنبية.

ووصف مع���رض القاهرة 
الدولي للكت���اب بأنه »حدث 
ثقاف���ي مهم« كون���ه من أهم 
وأكبر مع���ارض الكتاب على 
العالم، مشيدا مبا  مس���توى 
ميثله املعرض من ثقل ثقافي 
العرب���ي واملصري  للق���ارئ 
العربية عامة نظرا  وللثقافة 
ملا حتظى به مص���ر من ثقل 

ثقافي كبير.
وأكد عضو احتاد الناشرين 
العرب سعود املنصور حرص 
الكويت على تفعيل دور االحتاد 
في دعم صناعة الكتاب العربي 
ومساعدة الناشر العربي على 
العربي واالقليمي  االنتش���ار 
والدولي. وشدد املنصور في 
تصريح له على هامش اجتماع 
العمومية الحتاد  اجلمعي���ة 
الناشرين العرب على اهتمام 
كل املؤسسات الثقافية الكويتية 
باملشاركة في مختلف مجاالت 
الكتاب والنش���ر واملعارض 

العربية والدولية.

بال���وزارة بها األمر  املركزية 
ال���ذي يعكس حرص الوزارة 
ومس���ؤوليها عل���ى االطالع 
على كل جديد من االصدارات 
املختلفة املعنية بعمل الشرطة 

والتوعية الشرطية.
وق���ال ان وزارة الداخلية 
ومنذ تأسيس املكتبة املركزية 
بها عام 1996 تعكف على ايفاد 
من ميثلها القتناء ما يناسبها 
م���ن الكت���ب املتخصصة في 
مختلف املجاالت الش���رطية، 
مشيرا إلى أن املكتبة تعتمد في 
تزويدها بالكتب على مصدرين 
أساسيني هما معرض الكويت 
للكتاب ومعرض القاهرة الدولي 

للكتاب.
من جانبه، أكد األمني العام 
املس���اعد باملجل���س الوطني 
للثقاف���ة والفن���ون واآلداب 
عبداله���ادي العجمي أن دعم 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحم���د للثقافة جعل 
م���ن الكويت واح���ة للحرية 

واحلوار.
وقال العجمي في تصريح له 
على هامش ترؤسه وفد الكويت 
املش���ارك في ال���دورة ال� 42 
ملعرض القاهرة الدولي للكتاب 
ان رعاية صاحب السمو األمير 
شملت كل املجاالت وبخاصة 
الذي يتميز  الثقاف���ي  املجال 

بالشفافية واملصداقية.
واض���اف أن ه���ذا الدع���م 
يأتي من حرص س���موه على 
الثقافي في  النهوض باملجال 
الكوي���ت لينعكس بذلك على 
املكانة الثقافية املتميزة التي 
تتمتع بها الكويت بني شقيقاتها 
من الدول العربية واحساسها 
القارئ  ازاء  القومي  بالواجب 

العربي.
وأك���د العجمي أن الكويت 
سباقة دائما لكل مشاركة عربية 
في كل املجاالت السيما املجال 
الثقافي، معربا عن س���عادته 
لترؤسه وفد الكويت املشارك 
ف���ي مع���رض القاه���رة هذا 

العام.
وبني في هذا الس���ياق أن 
الكويتية  ب���ني اجله���ات  من 
القاهرة  املشاركة في معرض 
الدولي للكتاب كال من وزارة 
األوق���اف  ووزارة  االع���الم 
وجامعة الكويت ومؤسس���ة 
الى  العلمي  الكويت للتق���دم 
جانب املجلس الوطني للثقافة 

والفنون واآلداب.
وأضاف أن من بني اصدارات 
الوطن���ي للثقافة  املجل���س 
والفنون واآلداب التي يشارك 
فيها ف���ي املعرض العديد من 
االصدارات منها عالم املعرفة 
وعالم الفكر والثقافة العاملية 
وابداع���ات عاملية وسلس���لة 

الثقافية  التظاهرات  ابرز  في 
والعمل على تقدمي كل ما يتعلق 
السياسية  الكويت  بش���ؤون 
واالجتماعية والتراثية في شكل 

كتب ودراسات متخصصة.
وأضافت ان هذه املشاركة 
تعكس ادراكا من وزارة االعالم 
الكتاب وحرصا على  بأهمية 
تدعيم دوره في التنمية الثقافية 
باعتباره أق���دم واهم مصادر 
احلصول على املعرفة فضال 
عن أن املعرض يشكل وسيلة 
اتصال ثقافي وحضاري وجسرا 

للتواصل مع األشقاء.
إلى أن  الغربللي  وأشارت 
مشاركة الوزارة جاءت امتدادا 
لسلسلة من املشاركات الناجحة 
في السنوات السابقة ثبت فيها 
حضور وتواجد اسم الكويت 

في احملافل الثقافية.
من جانبها اعتبرت ممثلة 
جناح وزارة االعالم في املعرض 
لولوة احلامد في تصريح لها 
أن تعاون اجلهات احلكومية 
الكويتي  املش���اركة باجلناح 
باملعرض أتاح الفرصة إلضفاء 
مزيد من الزخم الثقافي على 

اجلناح.
وأضافت احلامد وهي باحثة 
بقطاع االعالم اخلارجي بوزارة 
االعالم أن املطبوعات الكويتية 
تتمت���ع مبكانة علمية رفيعة 
احتل���ت الكويت عل���ى اثرها 
موقعا متقدم���ا على خريطة 
الثقاف���ة العربية ملا تتضمنه 
من بحوث ودراسات معمقة في 
مختلف مجاالت العلم واملعرفة 
فضال ع���ن الكتب التي ترمي 
لتعزيز الوعي بعدالة قضايا 
الكويت واسهامها احلضاري 

في التنمية.
وأكدت احلامد على أهمية 
معرض القاهرة الدولي للكتاب 
باعتباره حدث���ا ثقافيا بارزا 
في املنطقة العربية يستقطب 
نتاجه���ا الفكري ويجمعه في 

مكان واحد أمام القارئ.
أم���ا رئيس قس���م املكتبة 
املركزي���ة بقط���اع ش���ؤون 
التعلي���م والتدري���ب بوزارة 
الداخلي���ة بالكوي���ت النقيب 
الس���محان فأكد  محمد أحمد 
ح���رص وزارة الداخلية على 
التواصل مع مختلف االنشطة 
الثقافية العربية لالس���تفادة 
منه���ا في اجلانب���ني الثقافي 
والتوعوي بالوزارة، مشيرا 
إلى أن ه���ذا االهتمام انعكس 
ايجابا عل���ى املكتبة املركزية 
لل���وزارة ومحتوياته���ا في 
مختلف التخصصات الشرطية 

واملعرفية.
وأوضح السمحان انه يقوم 
بزيارة املعرض القتناء كتب 
ليتم من خاللها تزويد املكتبة 




