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 جريدة الشرق أقامت مهرجان المبدعين الكويتيين السنوي في قاعة عبداهللا المبارك

 الشيخ مبارك العبداهللا يكرم علي البغلي (قاسم باشا) لقطة جماعية للمكرمني  

 لميس بالل
  حتت سماء اإلبداع وبرعاية 
كرميــــة مــــن الشــــيخ مبارك 
العبداهللا وإميانا منه بأهمية 
األفــــكار املبدعة التي تشــــكل 
إضافة حقيقية ملجموع النتاج 
اإلنساني وحرص جريدة الشرق 
على تكــــرمي اإلبــــداع املتميز 
وحتفيز وتشجيع املبدعني من 
أبناء الكويت أقيم مساء اول من 
أمس مهرجان املبدعني الكويتيني 
السنوي وذلك في قاعة املغفور 
له الشيخ عبداهللا املبارك في 

منطقة اخلالدية.
  راعي احلفل الشيخ مبارك 
العبداهللا قال: «ان الشــــعوب 
العظيمــــة ال تعتبــــر املبدعني 
من ابنائها مجرد ذكرى وامنا 
تعتبرهم معالــــم على طريق 
انتصاراتهــــا. ولقــــد حققــــت 

البلدان الراقية خطوات مهمة 
في طريق التقدم واالزدهار حني 
عرفت كيف تستثمر اإلنسان 
لديها بالشــــكل األمثل، وتقدر 
جهود املبدعــــني وتكرمهم مبا 
يستحقونه ليواصلوا مسيرتهم 
وليكونوا قدوة لآلخرين وحافزا 
لهم، فتتســــع دائرة املبدعني 
وتتطور البالد وحتقق األهداف 

الكبيرة التي تسعى إليها».
الكويت    مضيفا «نحن في 
الذين  نفتخر بهؤالء املبدعني 
عملــــوا وتعبــــوا واجتهــــدوا 
وقدموا للوطن عصارة فكرهم 
وجهدهــــم فحققــــوا اجنازات 
ملموسة في ميادين شتى وبهذا 
التكرمي  فإنهم يستحقون منا 
والتقدير، عرفانــــا مبا بذلوه 
وحتفيزا لآلخرين كي يسيروا 
على نهجهم فتتكامل اجلهود 

لالرتقاء ببالدنا الغالية لتتبوأ 
أعلى األمكنة وارفع الدرجات». 
وزاد: إذ أبــــارك اليوم لهؤالء 
االخــــوة واالخــــوات املبدعني 
وأهنئهم على ما قاموا به في 
سبيل رفعة الوطن وانطالقته 
في ميدان احلضارة اإلنسانية 
فإنني اتقدم بالشكر واالمتنان 
جلريدة الشــــرق التي كان لها 
فضل السبق في إقامة مهرجان 
لتكرمي املبدعني كل عام وهي بال 
شك خطوة رائدة ومهمة وطنية 
نبيلة تهــــدف إلى رد اجلميل 
لهؤالء املبدعني لتظل أسماؤهم 
خالدة في ضمير الكويت. شاكرا 
بدوره كل من عمل واجتهد وأبدع 
واستحق التكرمي ولأليدي التي 
تكرم هذه املشاعل املضيئة في 

وجدان األمة.
  وهنأ رئيس جريدة الشرق 

وعندئذ تكثــــر املوارد الطيبة 
التي تصب في حوض الوطن 

خيرا ومناء.
  وقال «وإننا اذ نكرم اليوم 
هؤالء املبدعــــني الذي ضحوا 
بالوقت واجلهــــد والراحة في 
سبيل خدمة الوطن وهي املهمة 
األنبل واالسمى فإننا نأمل ان 
يتم االهتمام بكل املبدعني من 
قبل اجلهات احلكومية املعنية 
الرعاية منذ الصغر  ومنحهم 
ليكون أمامهم مجال واسع للعمل 
والعطاء واالجناز، شاكرا راعي 
احلفل الشيخ مبارك عبداهللا 
املبــــارك الصباح على جهوده 

الجناح هذا املهرجان».
  مــــن جانبــــه احملامي علي 
البغلــــي قــــال مبناســــبة هذا 
احلفل: «هذا التكرمي تشجيع من 
مجلة الشرق لإلبداع واملبدعني 

الكويتيني ومن رجال خدموا 
القطاع اخلاص  فــــي  الكويت 
الرسمي واإلبداع في  واملجال 
جميع أنواعه واملعوقني وهذا 
ما يشجع في املستقبل ظهور 
فئات مبدعة أخرى الن الكويت 
واحلمــــد هللا مليئة باملبدعني 
واملجتهديــــن وهنالــــك فئات 
كثيرة حتتــــاج للدعم لتظهر 
هذا اإلبداع»، وأضاف: تشــــكر 
جريدة الشرق على هذه املبادرة 
املتحضرة، متمنيا ان يرى في 
القادمة مزيدا من  الســــنوات 
الوجوه املبدعة.  وكان للزميلة 
هند الشومر نصيب في املشاركة 
نيابة عن زمالئها املكرمني للتقدم 
بالشــــكر واالمتنان على هذا 
التكرمي مؤكدة ان هذه املناسبة 
تعكس إدراك ووعي ادارة جريدة 
الشرق ملسؤوليتها االجتماعية 

ودورها الريادي في مســــيرة 
التنمية وتقديرها للمبدعني، كما 
ان هذه املبادرة حتمل الكثير من 
املعاني وفي مقدمتها االهتمام 
بالتنمية البشرية، اذ ان العنصر 
البشري املتميز املبدع هو القوة 
الدافعة لالنطالق على طريق 
التنمية والتقدم وهذا ما يدعو 
للتفاؤل باملستقبل املشرق بإذن 
اهللا لوطننــــا احلبيب والذي 
املبدعني  تهتم قياداته بتكرمي 
امــــا املعنى  واالحتفــــاء بهم، 
املبادرة  ان هــــذه  الثاني فهو 
الشــــرق  التي تقدمها جريدة 
تعتبــــر منوذجــــا لغيرها من 
الوزارات واملؤسسات وهيئات 
ومنظمات املجتمع املدني ليحذوا 
اجلميع حذوها بالتسابق لتكرمي 
املبدعني وحتفيزهم للمزيد من 

العطاء. 

فواز الشمري املبدعني مؤكدا 
ان تكرميهــــم هو أقل ما ميكن 
ان نقوم بــــه جتاههم فالدول 
املتحضــــرة تســــعى لبنــــاء 

اإلنسان واالهتمام به ومنحه 
الثقة والقوة والعطاء  عوامل 
ليقدم اكثر ويبدع اكثر ويكون 
حافزا لآلخرين ليصبحوا مثله 

 مت تكرمي كل من الوزير السابق بدر احلميضي، الوزير السابق 
ــة العذبي الصباح،  ــف احلجي، د.ميمون ــي البغلي، العم يوس عل
م.عادل اخلرافي، د.سمر الرومي، د.هند الشومر، احملامية جنالء 
ــا البقصمي، د.ليلى  ــكيلية ثري النقي، كاملة العياد، الفنانة التش
ــبعان، األديبة ليلى العثمان، اإلعالمية أمل العبداهللا، االحتاد  الس
الكويتي لكرة القدم، االحتاد الكويتي للرماية، مرمي جابر احلسني، 
عبدالعزيز العريعر، عبداهللا احلشاش، نهاد بهبهاني، صادق أحمد 
غلوم قاسم، عادل فهد سالم عيد العجمي، عبدالرحن عادل جاسم 
القالف، عبداهللا أحمد عبداهللا مشاري السيف، ماجد حجاب شالش 
الضايع، حمد علي محمد حجي، ناصر محمد سعد صالح، أحمد 
نقا بدر سالم املطيري، عبداهللا صالح عبداهللا أحمد احلداد، محمد 

أحمد عبدالرحمن الغريب، عوض متعب مطيع احلربي. 

 أسماء المكرمين

  العبداهللا: مبدعون كويتيون قدموا لوطنهم عصارة فكرهم
 البغلي: التكريم يشجع على ظهور فئات مبدعة كثيرة ألن الكويت مليئة بهم الشمري: نأمل اهتمامًا أكبر من الجهات الحكومية بالمبدعين ومنحهم الرعاية


