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اجلمعة ١٧ مارس ٢٠٢٣ فنـون

الكويت تكّرم األمير بدر بن عبد احملسن والفائزين 
بجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية في مركز جابر الثقافي

صاحب السمو امللكي األمير سلطان 
بن بدر بن عبداحملسن آل سعود وسط 
تصفيق حار من احلضور في املسرح 
ملســيرة صاحب السمو امللكي األمير 
الشاعر بدر بن عبداحملسن آل سعود 

العامرة باالجنازات واالبداعات.
ومن ثم كرم رئيس مجلس الوزراء 
ســمو الشــيخ أحمــد نــواف األحمد 
الصبــاح الفائزيــن بجوائــز الدولة 

التقديرية والتشجيعية وهم:
احلاصلــون على جوائــز الدولة 
التقديرية لعام ٢٠٢٢: د. مرسل العجمي 
في مجال الدراسات األدبية والنقدية 
واللغوية، الفنان محمد الشيخ الفارسي 
في مجال الفنون التشكيلية، املستشار 
محمد أبو احلسن في مجال اخلدمات 
الثقافيــة. بينما فاز بجائــزة الدولة 
(التشجيعية) في مجال الفنون الفنان 
عبداهللا العتيبي عن عمله (انتظار) في 
مجال الفنون التشكيلية والتطبيقية 
(الرســم) والفنان عبداهللا بهمن عن 
دوره مبسلسل (الناموس) في مجال 
التمثيــل التلفزيونــي والســينمائي 
واملخرج علي البلوشي عن مسرحيته 
(الطابور السادس) في مجال اإلخراج 
املسرحي وفي مجال اآلداب فقد حصل 
على جائزة الشعر عائشة العبداهللا 
عن ديوانها (واقفة على قلبها كنخلة) 
وحصل أحمد الزمام على جائزة الرواية 
عن روايــة (آدم ينحت وجه العالم) 
كمــا فازت د. ســعاد العنزي بجائزة 
الدراســات اللغوية األدبية والنقدية 
عن عملها (نســاء في غرفة فرجينيا 

وولف).

واضاف «ولتحقيق ذلك على أرض 
الواقع حرصنا على إنتاج هذا العمل 
الفني التاريخي الوطني حتت عنوان 
«ســدرة اللؤلؤ» الــذي يحكي تاريخ 
الكويــت وحضارتها منــذ عصور ما 
قبل امليالد مرورا مبرحلة التأسيس 

وحتى وقتنا احلاضر».
بدوره قال املستشــار في الديوان 
الفائز  األميــري محمــد أبواحلســن 
بجائزة الدولــة التقديرية في مجال 
اخلدمــات الثقافيــة في كلمــة ألقاها 
نيابة عــن املكرمني الفائزين بجوائز 
الدولة التقديرية والتشجيعية لعام 
٢٠٢٢ «إنه لشــرف عظيم لي أن أقف 
أمامكم متحدثا في هذا احلفل الكرمي 
باسمي وباسم اإلخوان واألخوات الكرام 
الذين مت اختيارهم لنيل جوائز الدولة 

التقديرية والتشجيعية».
وأشار أبو احلسن الى جهود حكومة 
الكويت ودعمها الالمحدود جلميع أوجه 
النشــاط الثقافي والفني واألدبي في 
البالد وحرصها على استمرار الرقي 

والتطور للكويت وشعبها.
وثمــن «هذا التقدير العظيم الذي 
نــراه اليوم شــكال ومضمونا والذي 
سيجعل الطموح أكثر إحلاحا واإلبداع 
أكثــر تدفقــا وصوال لنيــل مثل هذه 

اجلائزة التقديرية والتشجيعية».
وبعد ذلك قام رئيس مجلس الوزراء 
سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح 
بتكرمي شخصية املهرجان لهذه الدورة 
صاحب السمو امللكي األمير الشاعر 
بدر بن عبداحملســن بــن عبدالعزيز  
آل ســعود والذي تسلمها نيابة عنه 

مجــال وحثهــم على مزيــد من اجلد 
والعطاء فتثني على جهودهم وتشيد 
بعطاءاتهــم وتنزلهــم املنزلــة التي 

يستحقونها احتفاء وتكرميا.
وقال إن املجلس الوطني للثقافة 
والفنــون واآلداب يعد نافذة الكويت 
الثقافية على العالم والناظر واملدقق 
في رزنامة األنشطة والفعاليات التي 
صاحبت مهرجان القرين هذا العام.

وأكد حرص املجلس على تطبيق 
االستراتيجية الثقافية في دعم مجاالت 
الفنون والثقافة واالقتصاد والتنمية 
املجتمعية عبر رؤية تنموية ثقافية 

مستدامة وبيئة محفزة لإلبداع.
وأشــاد الوزير املطيــري بجهود 
القائمني على األوبريت الفني التاريخي 
«ســدرة اللؤلؤ» املصاحب لفعاليات 
اختتــام املهرجان مؤكــدا أن التاريخ 
يعد مرآة الشــعوب يعكس ماضيها 
ويصف حاضرها وتبني على هدي منه 
مستقبلها وهو ذاكرة األمم ومستودع 

جتاربها.
وبني أن الكويت مرت بحقب زمنية 
عدة حتكي مراحل عظيمة وتســطر 
صفحــات خالدة من البــذل والعطاء 
ألهلهــا منــذ النشــأة وحتــى وقتنا 

احلاضر.
وذكر أن هذه الصفحات الناصعة 
كانت محط إعجــاب كل من مر بهذه 
البالد وأنه من األهمية مبكان العناية 
بتاريــخ بالدنا وتدوينــه ونقله إلى 
األجيال الالحقة نقال صحيحا ليكون 
نبراســا هاديــا وذاكرة ألهــم أيامها 

وأحداثها.

مفرح الشمري ـ ياسر العيلة 

احتضنت خشبة املسرح الوطني 
مبركــز جابــر األحمــد الثقافي امس 
األول تكرمي شخصية مهرجان القرين 
الثقافي في دورته الـ٢٨ صاحب السمو 
امللكي األمير بدر بن عبداحملســن بن 
عبدالعزيز آل سعود والفائزين بجوائز 
الدولة التقديرية والتشجيعية لعام 

.٢٠٢٢
انطلــق احلفل الــذي كان برعاية 
وحضــور رئيــس مجلس الــوزراء 
ســمو الشــيخ أحمــد نــواف األحمد 
الصبــاح ووزراء اإلعــالم والثقافــة 
باخلليــج والوطن العربــي، بكلمات 
ترحيبية من عريفه املذيع عبدالرحمن 
اجلاســر، ومن ثم ألقى وزير اإلعالم 
والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب 
عبدالرحمــن املطيري في كلمة خالل 
احلفل «يســعدني الترحيب بكم في 
هذه األمسية العامرة بكل ألوان الطيف 
الثقافــي والتي ترتــدي حلة التكرمي 
والتقديــر لكوكبة من املبدعني الذين 
أثــروا املشــهد الثقافي فــي الكويت 

وخارجها».
وأوضح الوزير املطيري أن الكويت 
عملت في اجتاهــني األول أنها ميمت 
وجههــا نحو اخلارج لتكــرمي نخبة 
املثقفــني الذيــن يبنــون احلضارات 
بأفكارهم ويرســخون القيــم بنتاج 
عقولهــم ويقومــون املجتمعات مبا 
لديهــم من وعــي وخبــرات متراكمة 
تكرس املنظومة من مبادئ ال يختلف 
عليها أحد مثل احترام اآلخر واحلق 
في التعبير واملســاواة وإعالء شــأن 
اإلنسان إلى غيرها من القيم والثوابت.

مضيفا: «ولهذا اعتمد منهج لتكرمي 
هؤالء املؤثرين واملبدعني فكانت أهم 
الفعاليات لهذا املهرجان الثقافي هي 
تكرمي إحدى الشخصيات التي أثرت 
الثقافــة وأعطتهــا أبعــادا إنســانية 
وأطلقــت العنــان ألفاقهــا اإلبداعية 
اخلالقــة»، معبرا عن ســعادته «بأن 
تكــون شــخصية مهرجــان القريــن 
الثقافي في دورته احلالية أخا كرميا 
وفارسا للكلمة أحد رواد احلداثة في 
القصيدة الشــعبية احلديثة الشاعر 
املجدد صاحب الســمو امللكي األمير 
بدر بن عبد احملســن بن عبدالعزيز 

آل سعود».
أما عن االجتاه اآلخر الذي ذهبت 
إليه الكويت فأوضح الوزير املطيري 
أنه تكرمي أبنائها من املبدعني في كل 

حتت رعاية وبحضور سمو رئيس مجلس الوزراء ووزراء اإلعالم والثقافة في اخلليج والوطن العربي

رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح ووزير اإلعالم واألمني العام للمجلس الوطني بالتكليف يتوسطون الفائزين بجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية

علي البلوشي.. جائزة الدولة التشجيعية في مجال اإلخراج

د.مرسل العجمي.. جائزة الدولة التقديرية في مجال الدراسات األدبية والنقدية املستشار محمد أبواحلسن.. جائزة الدولة التقديرية في مجال اخلدمات الثقافية الفنان القدير محمد الشيخ.. جائزة الدولة التقديرية في مجال الفنون التشكيلية

األمير سلطان بن بدر بن عبداحملسن يتسلم تكرمي والده من ِقبل رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح بحضور وزير اإلعالم عبدالرحمن 
املطيري وأمني عام املجلس الوطني بالتكليف د.محمد اجلسار

وزير اإلعالم والثقافة خالل إلقاء كلمته املستشار محمد أبواحلسن أثناء إلقاء كلمة الفائزين

عبداهللا العتيبي.. جائزة الدولة التشجيعية في مجال الفنون «الرسم»أحمد الزمام.. جائزة الدولة التشجيعية في مجال الرواية عبداهللا بهمن.. جائزة الدولة التشجيعية في مجال التمثيل

د.سعاد العنزي.. جائزة الدولة التشجيعية في مجال الدراسات اللغوية

عائشة العبداهللا.. جائزة الدولة التشجيعية في مجال الشعر

احلاصلون على جوائز الدولة التقديرية لعام ٢٠٢٢

احلاصلون على جوائز الدولة التشجيعية لعام ٢٠٢٢

- د.مرسل العجمي في مجال الدراسات 
األدبية والنقدية واللغوية

- الفنان محمد الشــيخ الفارســي في 

مجال الفنون التشكيلية
- املستشار في الديوان األميري محمد 
أبو احلسن في مجال اخلدمات الثقافية

- الفنان عبداهللا العتيبي في مجال الفنون 
التشكيلية والتطبيقية والرسم عن عمله 

«انتظار»
- الفنان عبداهللا بهمن في مجال التمثيل 
التلفزيونــي والســينمائي عن دوره في 

مسلسل «الناموس»
- املخرج علي البلوشي في مجال اإلخراج 
املسرحي عن مسرحيته «الطابور السادس»

- الكاتبة عائشة العبداهللا في مجال اآلداب 
عــن ديوانها «واقفة علــى قلبها كنخلة» 

احلاصل على جائزة الشعر
- الكاتــب أحمد الزمام في مجال الرواية 

عن رواية «آدم ينحت وجه العالم»
- د.ســعاد العنزي في مجال الدراســات 
اللغوية واألدبية والنقدية عن عملها «نساء 

في غرفة فرجينيا وولف»


