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»التشجيعية« لفاضل 
واخللف وإستبرق وجميلة 

وانتصار وأمل والكندري 
والرفاعي وشهاب

وزير اإلعالم اعتمد نتائج جوائز الدولة »التقديرية« للمرزوق واخلالد والنبهان 

اخللف عن فيلم »هارموني«.

ثانيا: مجال اآلداب

جائزة القصة القصيرة: فاز  بها مناصفة كل من:1
٭ استبرق احمد عن مجموعتها 
القصصي����ة »تلق����ي بالش����تاء 

عاليا«.
٭ جميلة سيد علي عن مجموعتها 
القصصي����ة »االصف����ار تش����كل 

رقما«.
جائزة النص املسرحي: فازت  به����ا انتصار احل����داد عن 2

مسرحية »بروباجندا«.
جائزة ادب الطفل: فازت بها  امل عبداجلبار الرندي عن 3

عملها »قصص االمل التربوية«.

ثالثا: مجال العلوم االجتماعية 
واالنسانية:

جائزة علم االجتماع: فاز  به����ا د.يعق����وب يوس����ف 1
الكن����دري ع����ن عمل����ه »العادات 
املرتبطة باملناسبات  االجتماعية 

السنوية في املجتمع الكويتي«.
جائزة االقتص����اد: فاز بها  د.احمد سيد يعقوب السيد 2
يوسف الرفاعي عن عمله »االندماج 
والتمل����ك واالس����تحواذ – ادوات 
ووسائل الصالح وازدهار االقتصاد 

القومي والعاملي«.
العلوم السياسية:  جائزة  فاز بها احمد شهاب عن عمله 3
»احلداثة املغلولة – مفارقات الدولة 
واملجتم����ع في اخلليج واجلزيرة 

العربية«.

وتم حجب الجائزة في المجاالت 
التالية: 

٭ الفنون التشكيلية والتطبيقية 
»النحت – احلفر – اخلزف«.

٭ الترجمة الى اللغة العربية.
٭ الدراسات التاريخية واآلثارية 

لدولة الكويت.
٭ علم النفس.

ول����م يتق����دم اح����د جلائزة 
الدراس����ات التقديرية في الفنون 

التشكيلية.
ه����ذا، ويق����ام حف����ل تك����رمي 
احلاصلني على اجلائزة التقديرية 
والتشجيعية في افتتاح مهرجان 
القرين الثقافي التاسع عشر في 

9 يناير 2012.

التقديرية:
٭ درعا وميدالية خاصة بجائزة 

الدولة التقديرية.
٭ مبلغ عشرة آالف دينار.

الفائزون بـ »التقديرية« العام 
:2011

الفنان جاسم النبهان، وهو  فنان مسرحي مرموق له 1
العديد من االعمال املسرحية، كما 
شارك في عدد كبير من االعمال 
الدرامي����������ة واملسلس���الت 

التلفزيونية.
االس���تاذة غنيم���ة فه���د  امل���رزوق، وهي من جيل 2
الرائدات الكويتيات، وكانت اول 
رئيس���ة حترير ملجلة نسائية 
كويتية في العام 1965 وهي مجلة 
»أسرتي«، ولها كثير من االنشطة 
التطوعية في مختلف املجاالت.

االستاذ فضة احمد اخلالد،  الالتي 3 الرائدات  وهي من 
س���اهمن ف���ي نهض���ة الكويت 
التعليمية، وكانت ضمن اول دفعة 
الكويتيات بالقاهرة،  للطالبات 
وأول سيدة يصدر بها مرسوم 
اميري في منصب وكيل وزارة 
مساعد وكان ذلك في العام 1979. 
شاركت في العديد من املؤمترات 
الكثير م���ن االبحاث  وقدم���ت 
والدراسات في املجال التربوي.

ثانيا: جوائز الدولة التشجيعية:

بدأت دورتها االولى في العام 
1988، وتقدم هذه اجلائزة تقديرا 
من الدولة للموهوبني من ابنائها 
عل���ى اجنازاته���م املتميزة في 
الفنون واآلداب والعلوم  مجال 
االجتماعية واالنسانية، وتشجيعا 
لهم على مواصلة العطاء، ويتم 
م���ن خاللها من���ح الفائزين بها 
مجسما تذكاريا للجائزة وشهادة 
تقديرية ومبلغا وقدره خمسة 

آالف دينار.
الفائزون ب� »التش���جيعية« 

العام 2011:

أوال: مجال الفنون:

جائزة االخراج التلفزيوني:  وفاز بها املخرج غافل فاضل 1
عن مسلسل الورثة.

جائزة االخراج السينمائي:  وف���از بها املخ���رج احمد 2

اعتمد وزير االعالم ورئيس 
املجلس الوطني للثقافة والفنون 
واآلداب الشيخ حمد جابر العلي 
ترشيحات اللجنة العليا جلائزة 
الدولة التقديرية ونتائج جلان 
التحكي���م ف���ي جائ���زة الدولة 
التشجيعية، عقب اجتماع اللجنة 
العليا اخلميس املاضي، بحضور 
االمني الع���ام للمجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب م.علي 
اليوحة وأعضاء اللجنة العليا.

وقال الشيخ حمد جابر العلي 
ان الكويت كدولة حريصة على 
تكرمي ابنائه���ا من الرواد الذين 
كان لهم حض���ور ثقافي وفني 
ملم���وس في مس���يرة الكويت 
الثقافي���ة وس���اهموا بجهدهم 
في التنوي���ر والتنمية، وبرزت 
عطاءاتهم كعالمات فارقة في هذه 

املسيرة.
وأش���ار ال���ى ان الكويت من 
خالل املؤسسة الثقافية الرسمية 
الوطني للثقافة  »وهي املجلس 
والفنون واآلداب« حريصة على 
تكرمي املبدعني م���ن ابنائها في 
مجاالت الثقافة والفنون والعلوم 
االجتماعية واالنس���انية، حتى 
املثل والق���دوة لالجيال  تعطي 
الشابة ان الدولة حريصة على 
دعم ابنائها في جميع املجاالت.

الدول���ة  جوائ���ز  أوال: 
التقديرية:

الدول���ة  »جائ���زة  متن���ح 
الكويت ممن  التقديرية« البناء 
لهم فضل الريادة والتأس���يس 
الثقافي، وتأصيل جذور الثقافة 
بني ابناء الوط���ن، وعرفانا من 
الدول���ة بعطاءاتهم واجنازاتهم 
االبداعي���ة في املجاالت الثقافية 
واالدبية والفنية، وتقديرا لهذه 
الكف���اءات الكويتية التي عملت 
باخالص وتفان في سبيل رفعة 
ه���ذا الوطن، فقدم���ت ابداعات 
واسهامات ثقافية وأدبية وفكرية 
وفنية، اث���رت حياتنا الثقافية 
والفنية، وأصبح هؤالء مبوجبها 
مناذج حتت���ذى وهديا لالجيال 
القادمة، وقد تأسست في العام 

.2000
ومين���ح كل فائ���ز باجلائزة 

استبرق أحمدغنيمة املرزوق

أمل الرنديجميلة سيد علي

أحمد اخللفد.يعقوب الكندري

انتصار احلداد

فضة اخلالد

جانب من اجتماع الشيخ حمد جابر العلي مع أعضاء جلنة اجلائزة

الشيخ حمد جابر العلي مع بعض أعضاء جلنة اجلائزة

د.أحمد سيد يعقوب الرفاعي

غافل فاضل

أحمد حجي شهابجاسم النبهان


