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فريق عمل مكتب فيصل احلمود 
يشارك في فعاليات املعرض

يشــارك فريــق عمل 
مكتب املستشار في الديوان
فيصل الشــيخ األميري 

احلمود ممثال في م.جمايل 
اجلطيلي ووضحة املنيس 
الكويت  بفعاليات معرض 
الدولي للكتاب مبشــاركة 
دول عربية وأجنبية وعدد 

من دور النشر.
وفي هذا السياق، قالت 
م.جمايل اجلطيلي ان الشيخ 
فيصل احلمود متابع جيد 
إلصدارات الشباب الثقافية 

والعلمية، كما ان مهتم باإلبداعات الشــبابية في مختلف 
املجاالت، الفتة الى ان ذلك يتضح جليا في ترجمة التوجيهات 
السامية لصاحب السمو األمير وسمو ولي العهد باالهتمام 

بشريحة الشباب.
وأشادت اجلطيلي باجلهود واخلدمات والتسهيالت التي 
يوفرها القائمون على معرض الكتاب إلكترونيا وتنظيميا.

الشيخ فيصل احلمود

املطيري افتتح معرض الكويت الدولي للكتاب: نحرص على إرضاء ذائقة اجلمهور

أسامة أبو السعود

برعايــة كرمية من رئيس 
مجلس الوزراء ســمو الشيخ 
أحمد نــواف األحمد الصباح، 
افتتــح ممثــل ســموه، وزير 
اإلعالم والثقافة ووزير الدولة 
الشــباب ورئيــس  لشــؤون 
الوطنــي للثقافــة  املجلــس 
والفنون واآلداب عبدالرحمن 
املطيري صباح أمس معرض 
الكويــت الدولــي للكتاب في 
دورته الـ ٤٥ بحضور عدد كبير 
من السفراء والديبلوماسيني 
واملثقفني واألدباء والناشرين 
إضافة إلــى جمهور كبير من 

املواطنني واملقيمني.
وفــي تصريــح لــه علــى 
هامــش افتتــاح املعرض قال 
الوزيــر املطيــري إن معرض 
الكويت الدولــي للكتاب يعد 
أكبر تظاهرة ثقافية في البالد، 
مضيفا: «أتقدم بجزيل الشكر 
والتقديــر إلــى ســمو رئيس 
مجلس الوزراء الشــيخ أحمد 
نواف األحمد الصباح لرعايته 
الكرمية ملعرض الكويت الدولي 
للكتاب بدورته الـ٤٥، خاصة 
انــه يأتي بعد غياب بســبب 
جائحة كورونــا، التي منعت 
العالــم أجمــع مــن حضــور 
فعاليــات وتظاهــرات كبيرة 

على املستوى العاملي.
وشــدد املطيــري على أن 
معرض الكويت الدولي للكتاب 
والذي يعد أكبر تظاهرة ثقافية 
تقام في البالد، برعاية ودعم 
من قبل القيادة السياسية - 
حفظهم اهللا ورعاهم - يشهد 
تطورا ملحوظا هذا العام في 

الشكل واملضمون.
اعفاء املشاركني من الرسوم

وأعلــن وزير االعــالم أن 
اللجنة العليا ملعرض الكتاب 
ارتأت إعفاء جميع دور النشر 
من رسوم املشاركة مبعرض 
للكتــاب  الدولــي  الكويــت 
هذا العــام، دعما وتشــجيعا 
للناشرين الكويتيني والعرب.

وتابع قائال: وفي إطار دعم 
الكتاب واملبدعني  وتشــجيع 
الكويتيني، سيتم وألول مرة 
في معرض الكتاب منحهم كامل 
ريــع مبيعات كتبهم باالتفاق 
مع دور النشر احمللية، مؤكدا 
احلــرص على رفــد املكتبات 
الناشــرين  العامــة بجديــد 
الكويتيــني والعرب، وإرضاء 
ذائقــة اجلمهور الكويتي، من 
خالل توافر الكتــب احلديثة 
في املكتبات العامة املنتشرة 
في جميع مناطق الكويت، وأال 
يقتصر االطالع واقتناء الكتب 
على فترة معرض الكتاب فقط.

أنشطة وفعاليات متنوعة

ولفت وزيــر اإلعالم إلى 
أن هــذه التظاهــرة الثقافية 

الثقافيــة نقــدم  التظاهــرة 
هويتنا العربية ونستفيد من 
الثقافات األخرى خاصة مع 
وصول عدد الكتب املدخلة في 
الفهرس اإللكتروني للمعرض 

إلى ٢٣٠ ألف عنوان.
إيطاليا ضيف الشرف

الوزير املطيري  وأوضح 
أن مجلس األمناء في املجلس 
الوطنــي للثقافــة والفنون 
واآلداب قد ارتــأى أن تكون 
اإليطاليــة»  «اجلمهوريــة 
هي ضيف الشــرف ملعرض 
الكويت الدولــي للكتاب هذا 
العام، وتقام ضمن النشــاط 
الثقافي املصاحب للمعرض 
العديد من الفعاليات وورش 
العمل واحملاضرات واألمسيات 
الفنيــة اخلاصــة بضيــف 

الشرف.
شكر للقائمني على املعرض

وأعرب الوزيــر املطيري 
فــي ختــام تصريحاتــه عن 
شكره للقائمني على املعرض 

في األمانــة العامة للمجلس 
الوطنــي للثقافــة والفنون 
واآلداب، واحلــرص الكبيــر 
علــى أن يخــرج معــرض 
الكويــت للكتاب هــذا العام، 
وبعد انقطاع عامني بســبب 
إجراءات جائحــة (كورونا) 
بالشــكل الــذي يليــق بدور 
الثقافي والتنويري  الكويت 

في املنطقة.
أكثر من ٢٨ ألف عنوان جديد

من جانبــه، رحب األمني 
العام للمجلس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب بالتكليف د. 
عيسى األنصاري بالضيوف 
الناشــرين  مــن  الكويــت 
العرب واملثقفني واملشاركني 
في معــرض الكويت الدولي 
للكتاب. وأشار إلى أن حجم 
املشاركة في املعرض هذا العام 
كبيرة ومتنوعــة، مبينا انه 
يشارك في املعرض هذا العام 
أكثر من ٥٢٠ دار نشر عربية 
وأجنبية (٤٠٤ أجنحة بشكل 
مباشر، و١٠٤ من خالل توكيل) 
من ضمنها ٤٠ جهة حكومية 
و١٦ منظمة نفع عام، وثالثة 
أندية للقراءة، باإلضافة إلى 
دور النشر األهلية، تقدم أكثر 
من ٢٤ ألف عنوان جديد في 
املعرض هذا العام، من ضمنها 

٥٤٠٠ عنوان جديد للطفل.
هذا، ويشارك مكتب الشهيد 
في فعاليات املعرض. وحول 
هذه املشاركة، قال مدير مكتب 
املدير العام في مكتب الشهيد 
عماد املنصور: نحرص على 
تخليد ذكرى شهداء الكويت 
األبــرار عــن طريــق عرض 
صورهــم وأســمائهم إضافة 
الــى سلســلة «بصمــات في 
تاريخ الكويت» والتي وصلت 
أجزاؤها اليوم الى ١٥ جزءا، 
وعرض مجلة «الهوية» التي 
املكتــب بإصدارها  يصدرها 
األخير العدد ١٠١، والتي تعنى 
ببث مفهوم الشهادة وحيثياته 
ومعانيه الســامية وتأصيل 
الكويتيــة والعربية  الهوية 
واإلسالمية عبر التعاون مع 
كتــاب من الكويــت والوطن 

العربي.

وزير اإلعالم مّثل رئيس الوزراء في افتتاح دورته الـ ٤٥ بحضور عدد كبير من السفراء والديبلوماسيني واملثقفني واألدباء والناشرين واجلمهور
(أحمد علي) الوزير عبدالرحمن املطيري مع السفير اإليطالي كارلو بالدوتشي في جناح إيطاليا (ضيف شرف املعرض)ممثل رئيس الوزراء وزير اإلعالم عبدالرحمن املطيري يفتتح معرض الكتاب بحضور د. عيسى األنصاري وسعد العنزي وعدد من السفراء واملثقفني 

الوزير املطيري في حديث مع القائم باألعمال األميركي جيمس هولتسنايدر في أحد األجنحة

الوزير عبدالرحمن املطيري في جناح اململكة العربية السعودية

عبدالرحمن املطيري متفقدا إحدى الفعاليات املخصصة لألطفال في جناح مكتب الشهيد

يواكبها الكثير من األنشطة 
املتنوعة خالل  والفعاليــات 
فتــرة إقامــة املعــرض الذي 
أمــس  انطلقــت فعالياتــه 
ويســتمر على مــدى ١٠ أيام 
حتى ٢٦ املقبل يتخلله برنامج 
ثقافــي حافل يشــمل ندوات 
ومحاضرات وأمسيات فنية 
وشعرية وورش عمل لألطفال، 
تهــدف في مجملهــا إلى دعم 
الكويتيني  الكتاب واملبدعني 
واستضافة نخبة من املفكرين 
واملبدعني اخلليجيني والعرب.

فرصة للشباب الكويتي

الوزير املطيري  وأوضح 
أن الفعاليــات املتنوعة التي 
تقــام على هامــش املعرض 
تعتبر فرصة لتبادل اخلبرات 
وتالقي الثقافــات داعيا إلى 
التطوير  ضرورة اســتمرار 
الثقافــة  املســتحق لقطــاع 
الذي يســهم بشكل كبير في 
تطــور املجتمعات للوصول 

إلى الريادة.
واشــار الى أنــه من هذه 

الثقافات األخرى خاصة بوجود ٢٣٠ ألف عنوان في فهرس املعرض العربية ونستفيد من  إعفاء جميع دور النشر من رسوم املشاركة باملعرض هذا العام دعمًا وتشجيعًا للناشرين الكويتيني والعربنقدم هويتنا 
٤٠٤ دور نشر من مختلف الدول تشارك في املعرض بشكل مباشر و١١٧ مشاركة عن طريق التوكيل٢٩ دولـة تشـارك في فعاليـات املعرض منهـا ١٨ عربيـة و١١ أجنبيـة... وإيطاليا «ضيف الشـرف»

٥٦ دار نشر مصرية تشارك

إصدارات عربية وأجنبية

أعرب السفير املصري أسامة شلتوت عن سعادته باملشاركة 
في افتتاح معرض الكويت الدولي للكتاب في دورته الـ ٤٥

والذي يأتي بعد توقف بسبب جائحة كورونا. وأشار إلى أن 
دور النشر واملكتبات املصرية لم تنقطع يوما عن املشاركة في 
جميع دورات معرض الكويت الدولي للكتاب، مشيرا إلى أن 
مصر تشارك في هذه الدورة من خالل ٥٦ دار نشر مصرية 
تعرض آالف العناوين واإلصدارات احلديثة. وأوضح السفير 
شلتوت أن معرض الكويت الدولي للكتاب هذا العام يعرض 
اكثر من ٢٣٠ ألف عنوان، ومصر لها نصيب وافر من هذه 
اإلصدارات التي تعد منارة للوطن العربي حيث تبرز الهوية 

املصرية والعربية ومنها تنطلق إلى الدولية.

أكد رئيس احتاد الناشــرين العرب رئيس مجلس إدارة 
الدار املصرية اللبنانية ومكتبة الدار العربية للكتاب بالقاهرة 
محمد رشاد حرص الناشرين العرب على املشاركة في املعرض 
الكويت الدولي للكتاب الـ٤٥ ألهميته الكبيرة في إثراء املكتبة 

العربية واستعراض أحدث اإلصدارات العربية واألجنبية.

إصدارات متنوعة لـ«كونا»
كما تشــارك وكالة األنباء الكويتية (كونا) في املعرض 
مبجموعة من اإلصدارات حول الكويت في مجاالت الثقافة 
والسياسة واإلعالم باللغتني العربية واإلجنليزية. ومن هذه 
اإلصــدارات «الكويت في ذاكرة األيام» و«الدليل البرملاني» 
و«سمو األمير صباح األحمد.. عهد من اإلجنازات» و«الكويت 
عاصمة الثقافة اإلسالمية ٢٠١٦» و«كونا.. رحلة عطاء» و«أهم 
اجلرائم ضد الكويت» و«اللغة العربية في وسائل اإلعالم».

ملشاهدة الڤيديو


