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 وزير اإلعالم أكد أنه يدعم الفكر المستنير لمجابهة أفكار الغلو والتطرف واإلرهاب 

 افتتاح معرض الكويت للكتاب الـ ٤٢ بحضور ديبلوماسي وجماهيري كبير 
 أسامة أبوالسعود

  
أمــس    انطلقــت صبــاح 
الكويت  فعاليــات معــرض 
الدولي للكتاب في دورته الـ 
٤٢ والــذي ينظمــه املجلس 
الوطنــي للثقافــة والفنون 
واآلداب برعاية سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ جابر 
املبارك، حيــث افتتح وزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
ووزير اإلعالم بالوكالة رئيس 
املجلــس الوطنــي للثقافــة 
الشــيخ  والفنــون واآلداب 
محمد العبداهللا املعرض في 
قاعة رقــم ٦ بحضور األمني 
الوطنــي  العــام للمجلــس 
للثقافــة والفنــون واآلداب 
م.علي اليوحة واألمني العام 
املساعد لقطاع الثقافة محمد 
العسعوسي ومدير املعرض 
ســعد العنــزي، وجمع من 
أعضاء السلك الديبلوماسي 

العربي واألجنبي.
محمــد  الشــيخ    وأكــد 
افتتــاح  عقــب  العبــداهللا 
املعرض أن جنــاح الدورات 
السابقة وزيادة اعداد الدول 
ودور النشــر املشــاركة بها 
عامــا بعد عــام، يؤكد إميان 
الكويــت قيــادة وحكومــة 
الرأي  وشعبا بدميوقراطية 
وحرية التعبير املسؤولة التي 
كفلها دستور الكويت كنهج 

ثابت للتطور والتقدم.
  وأضــاف أن هذا املعرض 
املهــم أصبــح جــزءا مــن 
العربية  الثقافية  الروزنامة 
بحجــم إصداراتــه وجــودة 
املعروض فيــه، موضحا أن 
املشــاركني في معــرض هذا 
العــام وصلوا إلى نحو ٥٠٠ 
دار نشر منها ٥٠ دارا تشارك 
ألول مــرة في هــذا املعرض 
ومتثــل الدور املشــاركة ٣٠ 
بلدا وتقــدم أكثر من ١١ ألف 

عنوان جديد.
  وقال ان املعرض هذا العام 
يأتــي متزامنا مع مناســبة 
الكويــت عاصمــة  اختيــار 
الشباب العربي للعام ٢٠١٧ 
وهما مناسبتان ترقيان ملكانة 
املتمثلة  الكويت احلضارية 
في اهتمامها بالثقافة والشباب 
معا واللتان حتظيان باهتمام 
مشــهود مــن قبــل صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد وســمو ولــي العهد 

الشيخ نواف األحمد وسمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

جابر املبارك.
  وأكــد الوزيــر العبداهللا 
علــى دور الكتاب كوســيلة 
لدعم الثقافة ونشر املعرفة 
مــن خــالل دورات معــرض 
الدولــي للكتــاب  الكويــت 
واملعــارض املوســمية التي 
يقيمها املجلس، مشــيرا إلى 
أن افتتاح الدور ٤٢ ملعرض 
الكتاب هذا اليوم الذي يدخل 
العقد اخلامس من عمره هو 
مبنزلة عالمة مميزة للمشهد 
الثقافي الكويتــي حيث بدا 
مســيرته في العام ١٩٧٥ وال 
يزال مســتمرا بنفس الزخم 

إتاحــة الفرصــة للعديد من 
دور النشر الشبابية املشاركة 
باملعــرض كتطبيــق عملي 
لالهتمام الكبير الذي توليه 
الكويت لهذه الشريحة املهمة.

  ٤٢ عامًا من التميز
  بــدوره، قال وكيل وزارة 
اإلعالم طارق املزرم ان معرض 
الكويت للكتاب امتد على مدى 
٤٢ ســنة وترك أثــرا كبيرا 
على الثقافة واإلبداع األدبي 
والفني في الكويت، مضيفا: 
نحن ســعيدون بوجود هذا 
الكم الكبير من دور النشر، 
من دول عربية وعاملية، وهذا 
من شأنه أن يعطينا تعزيزا 

والتطوير.
  وأضــاف: ان األنشــطة 
املصاحبــة ملعــرض الكتاب 
تعد وسيلة مبتكرة لدعم هذه 
التظاهرة وتقويتها من خالل 
حتويل هذا املعرض ملنصة 
فكرية وثقافية تتيح الفرصة 
لتبــادل اآلراء واألفــكار في 
جو من احلرية بني املفكرين 
واملثقفني والكتاب والفنانني، 
دعما للفكر املستنير والبناء 
ملجابهة أفكار الغلو والتطرف 
قيــم  وإشــاعة  واإلرهــاب 
التسامح واحملبة واإلخاء بني 
قطاعات الناشــئة والشباب 
علــى نحــو خاص، مشــيدا 
إدارة املعرض على  بحرص 

لهــذا ملعــرض، وأضــاف أن 
املؤشرات املوجودة هذه العام 
اثبت وجود معرض الكويت 
للكتاب على الساحة الدولية، 
مما ســاعد على زيــاد أعداد 
املشاركني في دور النشر، الفتا 
إلى أن هذا العام هناك أكثر من 
٥٠ دار نشر جديدة، وأيضا 

زاد عدد الكتب والعناوين.
  وعــن دور وزارة اإلعالم 
في معرض الكويت للكتاب، 
يقول املزرم: دورنا مســاند 
للمجلــس الوطنــي للثقافة 
والفنــون واآلداب في العمل 

على إجناح هذا املعرض.

  تظاهرة ثقافية

  مــن جانبــه، قــال األمني 
املســاعد لقطــاع الثقافة في 
الوطنــي محمــد  املجلــس 
العسعوســي: هذه تظاهرة 
ثقافية تضم هذا اجلمع الكبير 
من الناشرين واملثقفني ودور 
النشر واملكتبات، وأيضا هناك 
نشاط ثقافي مصاحب على 
مدار أيــام املعرض يتضمن 
العديد من الندوات واألمسيات 
والندوات الفكرية، الفتا إلى 
أن املعرض مناســبة كبيرة 
جلمــع عــدد كبير مــن دور 
النشــر العربيــة واألجنبية 
لعــرض أحــدث إصداراتهم 

على مدار عام كامل.
أن  العسعوســي    وأكــد 

الكويــت للكتــاب  معــرض 
يعد ثاني أكبر معرض على 
مســتوى الوطــن العربــي، 
مشيرا إلى اخلدمات اإلضافية 
في املعرض هذا العام ومنها 
التفاعلية لعرض  الشاشات 
النشاط املصاحب للجمهور 
النــدوات،  قاعــة  خــارج 
والوجود املكثــف للخدمات 
املســاندة للمعــرض ومنها 
خدمة الواي فاي للجمهور، 
وخدمــة الفهــرس املتنقــل، 
إلرشــاد اجلمهور عن أماكن 
دور النشر والكتب املعروضة.
  وتابع أن معرض الكتاب 
من خــالل تاريخــه العريق 
أصبح محطة مهمة للناشرين 
العرب والــكل يحرص على 
املشاركة في معرض الكويت 

كل عام.
  ودعا العسعوسي جمهور 
القــراء ومحبــي الكتاب إلى 
التفاعل مع املعرض والتواجد 
لإلصغاء إلى البرنامج الثقافي 
املصاحب واقتناء كل ما هو 

جديد في عالم النشر.

  العنزي: ٤٧٩ دار نشر تشارك 
في المعرض هذا العام

  مــن جهتــه، أكــد مديــر 
معرض الكتاب سعد العنزي 
أن املعــرض مــن املعــارض 
العربية املهمة، ويعتبر ثاني 
أقدم املعارض العربية للكتاب 
والــذي يحرص الناشــرون 
العــرب على املشــاركة فيه، 
الكويتيني  وااللتقاء بالقراء 
واملقيمــني فــي الكويت من 
النخب املثقفة والتي حترص 
على اقتناء كل ما هو جديد من 
االصدارات احمللية والعربية 
املتوافــرة فــي  واالجنبيــة 
املعرض، وهــذا ما حرصت 
عليه األمانة العامة للمجلس 
الوطنــي للثقافــة والفنون 
واآلداب مــن خالل خلق جو 
من اإلثــراء األدبي والثقافي 
واملعرفي بني الناشر والقارئ، 
إضافة الى تنشــيط احلركة 
االقتصادية لصناعة الكتاب 

محليا وعربيا.
  وقال العنزي في تصريح 
علــى هامش افتتاح معرض 
الكويت للكتاب: يشارك في 
املعرض هــذا العام ٤٧٩ دار 
نشــر بشكل مباشــر أو عن 
طريق توكيــل متثل ثمانية 
وعشرين بلدا عربيا وأجنبيا، 
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 املزرم: دور 
«اإلعالم» مساند 
للمجلس الوطني 

في العمل على 
إجناح املعرض 

 ملشاهدة الڤيديو  ميكن استخدام QR كود أو الـ  

 «أمير السالم» يعرض 
  في دار «بالتينيوم بوك» 

 تعرض دار «بالتينيوم بوك» في جناحها باملعرض كتاب 
«أمير السالم» ملدير التحرير الزميل محمد بسام احلسيني، 
والذي يقدم توثيقا لعمل اللجنة العربية السداسية برئاسة 
الشيخ صباح األحمد حلل األزمة اللبنانية عام ١٩٨٩ وزيارته 
التاريخية إلى لبنان عام ٢٠١٠. ويلقي الكتاب الضوء على 
موضوع تاريخي لم يلق نصيبه الكافي من الدراسة والبحث 
وهو الدور األساسي لصاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد في صنع السالم اللبناني والتأسيس التفاق الطائف 
الذي وقع في اململكة العربية السعودية وأنهى احلرب اللبنانية.

  ويسرد احلسيني عبر صفحات الكتاب بالوثائق والشهادات 
احلية اجلهود اجلبارة لعميد الديبلوماسية العاملية في حلحلة 
إحدى أعقد القضايا، ليضيف للمكتبة العربية إصدارا هو 

 غالف الكتاب األول من نوعه حول هذا املوضوع. 

 ثالب: ٦٠ بورتريها كاريكاتيريا لـ ١٥ فنانا كويتيا في املعرض
 ضمن فعاليــات معرض 
الكتاب الـــ ٤٢، افتتح وزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
ووزير االعالم بالوكالة الشيخ 
العبــداهللا معرض فن  محمد 
الكاريكاتير والذي تنظمه جمعية 
الكاريكاتير الكويتية ويرأسها 
الزميل محمد ثالب. وقال ثالب 
في تصريحات لـ «األنباء» عقب 
االفتتاح ان هذه هي املشاركة 
الثانية لنا مع املجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب في 
املعرض كرسم كاريكاتير وهي 
كبداية انطالقة لرسم البورتريه 

الكاريكاتيري وهو رسم صعب 
جدا في رسم الكاريكاتير.

  وتابــع: حاولنا خالل هذا 
املعرض ان تكون معظم اللوحات 
لبورتريه  املعروضــة هــي 
الكاريكاتير وان يكون معظم 
الفنانني املشاركني بلوحاتهم 
في هذا الفن املتخصص جدا.
  واضاف ثالب: استضفنا 
الكاريكاتير  العام فنــان  هذا 
البحريني علي حســني وهو 
رسام عاملي حصل على جوائز 
كبيرة في مجال فن البورتريه 
الكاريكاتيري ليتم تقدمي ورشة 

عمل له في املعرض في اليوم 
األول.

  واشــار ايضا الى تنظيم 
البورتريه  امسية عن رســم 
الكاريكاتيري اليوم، الفتا الى ان 
عدد الرسومات املعروضة اكثر 
من ٦٠ كاريكاتيرا مبشــاركة 
اكثر من ١٥ فنانا كاريكاتيريا 
كويتيا وجميعها رسمت بشكل 

مختلف.
  واوضح ثــالب في ختام 
تصريحه انه ألول مرة تعرض 
لوحات فنية لبورتريه كاريكاتير 

في الكويت للبيع.   الشيخ محمد العبداهللا مع الزميل محمد ثالب وبدر املطيري وأحمد هيشان 
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 أكد أن نجاح الدورات السابقة يؤكد إيمان الكويت قيادة وحكومة وشعبًا بديموقراطية الرأي وحرية التعبير

 العبداهللا: املعرض أصبح جزءاً من الرزنامة الثقافية العربية 
العديــد مــن  الــى  إضافــة 
املؤسسات الرسمية ومنظمات 

عربية ودولية.
مــن  اجلديــد    وحــول 
املشــاركات هذا العــام، قال 
العنزي: تشــارك حوالي ٥٠ 
دار نشر ألول مرة في معرض 
الكويت، وهــي من مختلف 
الدول العربية وبعض الدول 

االجنبية.
  وأضاف: تشــغل مساحة 
املعــرض ١٨٥٠٠ متــر مربع 
فــي ثــالث صــاالت وهــي 

صالــة ٥ حتتــوي على دور 
النشــر املصرية واللبنانية 
واالردنية والسورية، صالة 
٦ حتتــوي على دور لنشــر 
الكويتية واخلليجية وبعض 
دور النشــر في دول املغرب 
العربي ومشاركة مؤسسات 
الدولة واملنظمات االقليمية 
والعربيــة، وايضــا صالة ٧ 
وهي مختصة بجناح ثقافة 
الطفل ودور النشر املختصة 

بكتاب الطفل.
إدارة املعــرض    وتقــدم 

خدماتها للجمهور من خالل 
توفيــر خدمــة االســتعالم 
اآللــي للكتب ودور النشــر 
باملعرض، وكذلك توفر إدارة 
املعرض خدمة االنترنت في 
مختلــف صــاالت املعرض، 
كمــا يتوافر فهرس املعرض 
الوطنــي  بجنــاح املجلــس 
بنســخته الورقيــة، كما مت 
رفع تطبيق لفهرس معرض 
الكويت للكتاب على الهواتف 
 IOS الذكية بنظامي التشغيل

واألندرويد.

 العبداهللا يقبل املصحف الشريف في جناح وزارة األوقاف  

 سيلفرمان لـ «األنباء»: الكويتيون مرحب بهم في أميركا
 قال السفير األميركي لدى البالد لورانس 
سيلفرمان في تصريحات خاصة لـ «األنباء» 
ان معرض الكويت للكتاب يعتبر حدثا مهما 
للغاية وخاصة للشباب واألطفال لكي يأتوا 

ويتعرفوا على كل األفكار. 
  وقال سيلفرمان في تصريحات خاصة لـ 
«األنباء»: نحن هنا والسفارة األميركية ايضا 
بسبب التعاون الوثيق بيننا وبني الكويت في 

مجال التعليم، فالكويتيون يأتون للواليات 
املتحدة األميركية وهم في موضع ترحيب 
بالطبع من اجل احلصول علي تعليم عظيم. 
  وزاد بقوله: نحن نريــد زيادة عددهم 
وزيــادة حجم التعاون بــني بلدينا. وختم 
سيلفرمان تصريحاته بالقول: أتشرف بأن 
أكون في هذا املعــرض الذي ينطوي على 

 السفير األميركي يهدي الشيخ محمد العبداهللا كتاب «بوسطن» أهمية كبيرة.
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