
محليات
اخلميس ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٢

04

بن ناجي: معرض الكتاب يساهم في إبراز وجه الكويت الثقافي

دارين العلي

أكــد وكيل وزارة اإلعالم محمد بن 
ناجي ان توافد الزوار بأعداد كبيرة من 
مختلف الفئــات العمرية الى معرض 
الكتاب دليل واضح على جناحه حيث 
نظم خالل فترة قصيرة بعد أعوام من 
التوقف، متقدما بالشكر الى املجلس 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب على 

جهوده في هذا الشأن.
جــاء ذلك خــالل حضــوره ندوة 
«التحديــات التي تواجــه املطبوعات 
الورقية» والتي نظمتها قطاع الصحافة 
واملطبوعات في الوزارة بالتعاون مع 
كلية اآلداب ضمن فعاليات املعرض أول 
من أمس، مبشاركة عميد كلية اآلداب 
د.عبداهللا الهاجري، والعميد املساعد 
لالستشــارات والتدريــب والتطوير 
د.عبدالهادي العجمي ورئيس قســم 
اإلعالم في كلية اآلداب د.حسني مراد، 
ورئيس حترير مجلة الكويت عائشة 

العسعوسي.

وأشــاد بن ناجي بإقامــة الندوات 
املتخصصــة، الفتا الــى ان موضوع 
الندوة يهم جيل الســبعينيات الذين 
تربوا علــى الكتاب وعايشــوا أيضا 
التطــورات اجلديــدة بالتحــول نحو 

الرقمية.
وقال ان معرض الكتاب في نسخته 
الـــ ٤٥ جــاء بعدد ال يســتهان به من 
دور النشــر من الداخــل واخلارج، ما 
يعطي انطباعا كبيرا لالهتمام بالثقافة 
واآلداب والفنون ويخدم استراتيجية 
وزارة اإلعالم التي أطلقت العام املاضي 
والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع جميع 
اجلهات إلبــراز وجه الكويت الثقافي 

والفني عبر مختلف احملافل.
وأضــاف ان الكويــت وفي خطتها 
للتحول نحو الرقمية خطت خطوات 
واسعة في طل جاهزية البنية التحتية 
متهيدا للتحول حتى ما قبل ٢٠٢٥ - 
موعد حتول البــالد الى مدينة ذكية، 
مشــيرا إلى ان جميع املؤسســات في 
الدولة باتت شبه جاهزة وحتتاج إلى 

مضاعفة اجلهود وتكثيف االهتمام بهذا 
اجلانب من قبل املوظفني واملسؤولني 
في ظــل وجود مقاومــة داخلية لدى 
األفــراد بتفضيــل األوراق والتعامل 

الرسمي عبرها.
مكانة املطبوعات

بــدوره، ذكر عميــد كليــة اآلداب 
د.عبداهللا الهاجري ان هذه احلشــود 
التي تؤم معرض الكتاب يوميا دليل 
على أهمية الكتاب املطبوع واملطبوعات 
التي مازالت حتتفظ مبكانتها، وال شك 
أن هناك حتديات كبيرة أمام املطبوعات 
وظهــرت جليــا خــالل األعــوام الـ ٣

املاضية بفعل تغير الظروف والتطور 
التكنولوجــي ما دفع بالبعض للقول 
ان الصحف الورقية ستختفي بحلول 

عام ٢٠٥٠.
وأشار الهاجري إلى ان املصداقية 
مــن حتديات الكتــب أو املنشــورات 
اإللكترونيــة خصوصا ان املســاحة 
اخلاصة للنشر واسعة جدا ومتنوعة 

وبالتالي فاحتمال زيادة األخطاء وعدم 
صحة املعلومات كبير وهذا ما يحتاج 
الى تطوير وضوابط، مؤكدا أن الكتاب 
املطبوع مازال يحتفظ بقيمته ورونقه 

ولديه عشاقه ومحبيه.
نقلة نوعية

مــن جانبه، أكــد العميد املســاعد 
لالستشــارات والتدريــب والتطوير 
د.عبدالهادي العجمي ان التطور عبر 
التاريخ جزء من قصة اإلنسان الذي 
يتميــز عن باقي املخلوقــات بالنطق 
وكانت نقلة نوعية للبشــرية عندنا 
انتقل اإلنسان من النطق الى رسم ما 
ينطقه ومن ثم الى كتابة كلمات تعبر 
عما يقوله، مبينــا ان الكتابة الكتابة 
والتدوين تطورت عبــر التاريخ من 
الصخــور واجلبال إلــى اجللود الى 
البردي الى األخشاب واألوراق وكلها 
كانت نقالت نوعية بالنسبة للبشرية 
وساهمت بنقل األفكار واملعلومات وكان 
الهدف من الكتابة هو النقل واالنتشار.

الكتــاب  ان  العجمــي  وأوضــح 
واملطبوعات ساهمت بشكل كبير في 
عملية النقل واالنتشار إال ان ما نشهده 
اليوم بانتشار التكنولوجيا التي ميكن 
ان حتل مكان الكتاب يوما ما هو سرعة 
نقل املعلومات واالقتراحات والرد عليها 
في الوقت ذاته، وهذا ما شكل إضافة 
للمعطى الذي يقدمه الكتاب املطبوع.
وبــني انــه وعبــر التاريــخ كانت 
التغيرات كبيرة وصوال الى الرقمية 
ولكن املهم والثابت هو شغف اإلنسان 
في الوصول الى األفكار بغض النظر 
عن شكل املعطى سواء كان جلودا او 

أوراقا او تكنولوجيا رقمية.
تقنني الطباعة

من جهته، شدد رئيس قسم اإلعالم 
في كليــة اآلداب د.حســني مراد على 
أهمية الكتاب او املطبوعة كذكرى تخلد 
التاريخ، مستشهدا بالفوز التاريخي 
للملكة العربية الســعودية، الفتا الى 
ان النشــرات التي ستطبع حول هذا 

الفوز ستشكل مرجعا وذكرى جميلة.
ولفت مراد الى ان معظم الدول حاليا 
تقوم بتقنني طباعة املجالت والصحف 
ألن هناك أجياال متنوعة مازالت تهتم 
بالقراءة واالحتفاظ باملطبوعات، وال 
شك ان هناك حتديات تواجه املطبوعات 
إال انه وحتى طلبة اجلامعة يقومون 
بطباعة العروض املرئية في الفصول، 
وذلك بهدف دراستها والتعليم عليها 

والتركيز فيها.
واعتبر ان التحــول نحو الرقمية 
يحتاج الى ضوابط للتحقق من صحة 
املنشور فالبعض ينشر معلومات غير 
دقيقة ويضع لها روابط ومصادر فارغة 
وغير صحيحة وال بد من التنبه لهذا 

األمر.
من ناحيتها، رحبت رئيس حترير 
مجلة الكويت عائشــة العسعوســي 
باحلضــور، مؤكدة أهميــة إثارة هذه 
القضيــة في الوقت الراهن، مشــيرة 
إلى ان التكنولوجيا بدأت تسيطر على 

جميع مناحي احلياة.

خالل ندوة «التحديات التي تواجه املطبوعات الورقية» بالتعاون بني وزارة اإلعالم وجامعة الكويت
محمد بن ناجي والفي السبيعي في مقدمة احلضورعائشة العسعوسي ود.حسني مراد ود.عبداهللا الهاجري ود.عبدالهادي العجمي خالل الندوة           (أحمد علي) محمد بن ناجي متحدثا

جميع املؤسسات في الدولة باتت شبه جاهزة للتحول نحو الرقمية ونحتاج إلى مضاعفة اجلهودتوافد الزوار بأعداد كبيرة من مختلف الفئات العمرية دليل واضح على النجاح الكبير للمعرض
مراد: املطبوعات تخّلد التاريخ ومعظم الدول حاليًا تقوم بتقنني طباعة املجالت والصحفالهاجري: املصداقية من أهم حتديات املنشورات اإللكترونية وحتتاج إلى تطوير ووضع ضوابط

عت «دنية مياس» رشا خلف وقَّ
تهاني الراسبي

ضمن أنشطة معرض الكويت الدولي 
للكتاب، نظمت دار العلم للنشر والتوزيع 
حفل توقيع رواية الكاتبة رشا خلف والتي 
جاءت بعنوان «دنية مياس» والصادرة 

حديثا عن دار العلم للنشر والتوزيع.
وتستعرض خلف في روايتها، التي 
تعد أولى جتاربها في عالم النشر، زخم 
املشاعر اإلنسانية املتناقضة، مثل احلزن، 
والفقــد، واخلــذالن، واحلــب، والتقدير 
واالحتياج، وحتمل الرواية رسالة غير 
مباشــرة عبر اســتنطاق الصمت الذي 
رمبا يــودي بصاحبه إلى حالة تشــبه 
املوت املؤقــت، أو كما تســميها الكاتبة 
«امليتة الصغرى» كأن يعيش اإلنســان 
حياة تقليدية أو شبه طبيعية وهو في 
احلقيقة ميت مشــاعريا وقد اعتاد على 
الصمت حتى في حلظات الدفاع عن حقوقه 

الطبيعية املسلوبة.
وتنتهــج الكاتبة خطا دراميا متفردا 
عندما تخيل نطق األموات، وتستعرض في 
نص متخم بفيض من املشاعر اإلنسانية 

حياة (دنيا) انتهت قبل أن تبدأ!
وفيما يشبه (أدب الغرابة) وفي سياق 
نص أدبي مشــوق، تصــور الكاتبة أثر 
الصمت على اإلنسان الذي يجعله يفقد 
جميع حواســه ويحوله إلــى مجموعة 

أشالء متناثرة.

الكاتبة رشا خلف توقّع روايتها «دنية مياس»

رواد معرض الكتاب لـ «األنباء»: سعداء بعودة أهم محضن ثقافي

أسامة أبوالسعود

أعرب عدد من املواطنني واملقيمني 
من رواد معرض الكويت الدولي في نسخته 
الـ ٤٥ من الزائرين والكتاب واملثقفني 
عن سعادتهم بعودة أهم محضن ثقافي 
لنشاطه من جديد، بعد عامني من التوقف 
بسبب تفشي ڤيروس كورونا وتوقف جميع 

األنشطة خالل تلك الفترة.
رواد املعرض الذين حتدثوا لـ «األنباء» 
وصفوا احلدث بأنه «عرس ثقافي» على أرض 
الكويت وأشادوا باجلهود الكبيرة التي 
تبذلها إدارة معرض الكتاب واملجلس 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب ووزارة 
اإلعالم في التنظيم وتقدمي أنشــطة 
وفعاليات ثقافية مميزة في نوعيتها وقيمتها 
وضيوفها، الفتني إلى أن اإلقبال من اجلماهير 
كبير، السيما أن األسعار معقولة وفي متناول 
اجلميع، وبالطبع سيظل الكتاب دائما خير 

صديق، فإلى التفاصيل:

بداية، قــال الكاتب ومؤلف 
كتــاب «هذا صوتــي» يعقوب 
اليعقوب في تصريح لـ «األنباء» 
إن إصــداره هــو عبــارة عــن 
مجموعة من القصائد الشعرية 

ألفها على مدى عامني.
اليعقوب بجهود  وأشــاد 
القائمني على املعرض واإلقبال 

الكبير من جموع الزوار.
محتال على القانون

من جهته، أعــرب الكاتب 
مشاري الرويشد مؤلف كتب 
«وقائــع قانونيــة» و«حاكم 
في احملكمــة» و«محتال على 
القانــون» واألخير صدر قبل 
شهر، عن ســعادته بتواجده 
في معرض الكويت الدولي بعد 
انقطاع عامني بسبب كورونا.
وأشــار الرويشــد إلى أن 
كتاب «محتال على القانون» 
هو كتاب إلرشاد اإلنسان كيف 
يحمي نفسه قانونيا ويتجنب 
أي أخطاء تقع عليه، مشــددا 
على الوعي القانوني مسؤولية 

املجتمع واألفراد والدولة.
وأكــد أن الوعي بالقانون 
يجنــب اإلنســان الكثير من 
املشاكل والقضايا التي حتصل 
في املستقبل وكل فقرة في هذا 

إبداعاتها في املعرض.
وأشادت د.الضامن باجلهود 
الكبيرة التي يبذلها القائمون 
على معرض الكويت الدولي 
للكتاب هــذا العــام، متمنية 
املبدعــني  التوفيــق جلميــع 

واملشاركني في املعرض.
إقبال شبابي

أما الكاتبة نداء العبداهللا 
فأكدت أن املشاركة في معرض 
الكويت هذا العام شيء مفرح 
وجميل بعد التوقف لعامني، 
النشــر  دور  ان  موضحــة 
تســتعرض كل مــا لديها من 
مؤلفات وتقدمي إبداعات شباب 

الكتاب واملثقفني.
وأوضحت أنها تشارك هذا 
العــام بكتابني وهمــا «قرابة 
األفاعي»، وكتــاب «خواطر.. 
رسائل نور»، متمنية أن يحوزا 
إقبال اجلماهير إن شاء اهللا.

إلــى اجلمهــور  ولفتــت 
متعطــش للثقافــة واإلبداع، 
ولهــذا فان حضــور معرض 
الكتاب هذا العام مفرح جدا، 
مؤكدة أن إقبال الشباب كبير 
على املعرض وخاصة املؤلفني 

اجلدد.
حضور كبير

بدر الشــايع أكد انه يحب 
القــراءة وجــاء إلــى معرض 
الكتاب القتناء الكتب، مشير 
إلى أن هنــاك حضورا كبيرا 
مــن اجلمهــور ملتابعــة آخر 
كتــاب  ومنهــا  اإلصــدارات 
لليوتيوبــر الشــهير فــارس 
عاشــور وغيره مــن املثقفني 

واملبدعني.
أما يوسف الشــايع فقال 
انه جاء ملعــرض الكتاب من 
أجــل الثقافة، مشــيدا مبدى 
التجهيــزات واالســتعدادات 
التــي يضمها معرض الكتاب 
الدولي في نسخته هذا العام.

وأشــار إلــى انه يعشــق 
القراءة، حيــث يحرص على 

قراءة ٥ صفحات يوميا.
من جانبها، قالت الكاتبة 
رنــا شــعراوي: فرحتنــا ال 

هذا العام جــاءت بعد توقف 
لعامني بسبب جائحة كورونا، 
مضيفا: جميعنا مشتاق لعودة 
املعــارض والــروح للحركة 
الثقافيــة، مؤكــدا ان معرض 
الكتــاب هــذا العــام يتميــز 
مبشــاركة عدد كبير من دور 
النشــر مــن داخــل وخــارج 

الكويت.

توصف بعودة معرض الكويت 
الدولي للكتاب بعد عامني من 
التوقف بسبب ظروف كورونا، 
مشــيرة الى أنها تشــارك في 
املعرض بقصــة قصيرة هي 
الثالثــة لهــا وحتــت عنوان 
«منيســيا»، متمنية أن يزور 
اجلميع معرض الكتاب حيث 
سيجدون كل ما يهمهم من كتب 

وألوان اإلبداع.
من جهته، قال عبدالرحمن 
الغريب إن زيارته للمعرض 

أشادوا باجلهود الكبيرة التي تبذلها إدارة املعرض في حسن التنظيم بالتعاون مع «اإلعالم» واملجلس الوطني

نداء العبداهللامشاري الرويشد د.رشا الضامن منال املزيد يعقوب اليعقوب

الكتاب سيستفيد منها القارئ.
من جهتهــا، قالت األديبة 
منال املزيد إنها تشارك حاليا 
في معــرض الكتــاب برواية 
«شــاهه امرأة من ورق» ولها 
إصداران سابقان وهناك إصدار 

آخر قريبا.
ووصفــت املزيــد معرض 
الكتــاب الدولي بأنه «عرس» 
ومشهد ثقافي إيجابي جميل 
للقراء والكتاب وجلميع الزوار، 
وأعربت عن سعادتها بعودة 
معرض إلى سابق عهده بعد 
عامني مــن االنقطاع بســبب 

جائحة كورونا.
وأشارت إلى ان اإلقبال على 
شراء الكتب إيجابية جدا عن 
السابق، مشيدة في هذا اإلطار 
بجهود املجلس الوطني للثقافة 
والفنــون واآلداب ولوزيــر 
اإلعالم علــى االهتمام الكبير 
الدولــي  الكويــت  مبعــرض 

للكتاب.
عالم الثقافة واملعرفة

من جانبها، قالت الكاتبة 
واألديبة د.خيال اإلبراهيم «هللا 
احلمد عدنا مرة أخرى إلى عالم 
الثقافــة واملعرفة في معرض 
الكويت الدولــي للكتاب بعد 
انقطاع عامني بسبب اجلائحة.
النــاس  أن  إلــى  ولفتــت 
متعطشــة إلــى الثقافة والى 
الكتب وهو ما يشهده معرض 
الكويــت الدولــي للكتاب من 
إقبال كبير من جموع الزوار 

ومن مختلف األعمار.
وأشــارت إلى أنها تشارك 
في املعرض بكتــاب «صوت 
ال يهــدأ»، وفي آخر هذا العام 

ستكون لها رواية جديدة.
الزميلــة د.رشــا الضامن 
أعربت عن سعادتها بتواجدها 
الدولي  في معرض الكويــت 
للكتــاب وإصــدار روايتهــا 

اجلديدة «بدر لم يكتمل».
وقالت الضامن: ما شاء اهللا 
احلضور هذا العام متميز جدا 
بســبب االنقطاع ملدة عامني، 
واليوم تعود دور النشر من 
الكويــت وخارجهــا لعرض 
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