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وزير اإلعالم: «البابطني» أخذت على عاتقها إثراء حركة الشعر العربي
أسامة أبوالسعود

برعاية كرمية من صاحب 
الســمو األمير الشيخ نواف 
األحمــد أطلقــت مؤسســة 
عبدالعزيز ســعود البابطني 
الثقافية فعاليات دورتهــــا 

الـ (١٨).
وتأتي هذه الدورة تكرميا 
للمبدعني من الشعراء والنقاد 
الفائزين بجوائز املؤسسة في 
الدورتني (١٧) و(١٨) واحتفاال 
البابطني  بصــدور (معجــم 
لشــعراء العربية في عصر 
الدول واإلمارات) مع احتفاء 
خاص بالشاعرين ابن سناء 

امللك وابن مليك احلموي.
ورحب ممثل سمو األمير 
في حفل االفتتاح وزير اإلعالم 
والثقافة ووزير الدولة لشؤون 
الشباب عبدالرحمن املطيري 
بالضيوف في بلدهم الثاني 
الكويت ناقال لهم حتيات سمو 
األمير راعي هذه االحتفالية 
الثقافية الكبيرة التي تستمر 
٣ أيام وســط حضور دولي 
حاشــد من األدباء واملثقفني 
والسياســيني ومن أصحاب 

الفكر العرب.
وأشــاد الوزيــر املطيري 
في كلمة ألقاها على مســرح 
مكتبــة البابطــني املركزيــة 
بــدور  العربــي  للشــعر 

عبدالعزيز ســعود البابطني 
الثقافية الشاعر د.عبدالعزيز 
البابطني في كلمته عن تقديره 
وامتنانه لتكرم صاحب السمو 
األمير الشــيخ نواف األحمد 

برعاية هذه الدورة.
واســتدعى البابطــني في 
كلمته رعايــة أمراء الكويت 
ألعمال املؤسسة منذ ظهورها، 
الفتا إلــى أن رعاية صاحب 
السمو األمير دليل ساطع على 
بصيرة حكام الكويت بقيمة 

البابطني لشعراء العربية في 
عصر الدول واإلمارات)، ذلك 
العمل املوسوعي الضخم الذي 
يرصد حركة الشعر العربي 
ما بني سنة ٦٥٦ وسنة ١٢١٥
هجرية، املوافقة ما بني سنة 
١٢٥٨ وســنة ١٨٠٠ ميالديــة 
وهــي حقبــة طويلــة تزيد 
على ٥ قرون تعرض تراثها 
األدبــي واحلضــاري لكثير 
من حمالت التشويه املتعمد 

وسوء الفهم».

وقــال: «لقــد حلمت قبل 
زمن بعيد وال أزال بأن أقدم 
للمكتبة العربية موســوعة 
شعرية شاملة ترسم معالم 
الشعر العربي وتكشف عن 
مالمحــه واجتاهاته على مر 
العصور فكان أول ما بادرت 
إلى التفكير فيه عقب إنشاء 
املؤسســة إطــالق مشــروع 
املعجــم وكانــت البداية مع 
البابطني للشــعراء  معجــم 
العرب املعاصرين سنة ١٩٩٠

وقد صدرت طبعته األولى بعد 
٥ ســنوات والتزال طبعاته 

تتوالى».
ولفــت البابطــني إلى أنه 
«رمبا كان من حسن الطالع 
أن تبدأ فعاليتنا وتبلغ ذروة 
فعالياتهــا وأنشــطتها يوم 
الثالثاء ٢١ اجلاري وهو اليوم 
الــذي اختارته األمم املتحدة 
ليكون اليوم العاملي للشعر 
والــذي اعتدنا أن نحتفل به 
ســنويا ومنــذ ســنة ٢٠٠٨

مبهرجان ربيع الشعر العربي 
ويصادف أيضا يوم الثالثاء 
٣ مــارس وهو اليــوم الذي 
حددناه قبل ١٠ أشهر موعدا 
النعقاد ديوان الشعر العربي 

بالكويت».
بدوره، أعرب الديبلوماسي 
والشاعر د.عبدالعزيز خوجة 
احلائــز اجلائــزة التقديرية 

الثقافة باعتبارها جتســيدا 
لروح اجلماعة.

وقال مخاطبا للحضور: 
«تفتح لكم الكويت بالد العرب 
قلبها قبل أبوابها ويرحب بكم 
شــعبها اخلير املسالم الذي 
آمن بالعطاء واجبا وبالثقافة 

رهانا».
وأضــاف: «نلتقــي فــي 
هذا العــرس الثقافي لنكرم 
الفائزين بجوائز املؤسســة 
ونحتفــل بصــدور (معجم 

وذكر البابطــني أنه على 
مــدى أكثــر من ١٠ ســنوات 
وبجهود دؤوبة ملا يزيد على 
١٠٠ أستاذ من نخبة الباحثني 
واألكادمييــني  والدارســني 
و٥٠٠ منــدوب عملــوا على 
جمــع مواد املعجم من داخل 
الوطن العربي وخارجه حتى 
يخرج املعجم إلى النور في 
٢٥ مجلدا من القطع الكبيرة 
تشتمل على تراجم ومناذج 
شعرية لنحو ١٠ آالف شاعر.

إلســهاماته في إثــراء حركة 
الشعر العربي في كلمته عن 
بالغ سعادته بالتكرمي الذي 
حظي به واصفا إياه بالوسام.
وأكد خوجة ان مؤسسة 
البابطني الثقافية تعد واحدة 
من أهم املؤسسات املختصة 
بالثقافة العربية في الكويت 
والوطــن العربــي، الفتا إلى 
أنها ومنذ إنشائها حملت على 
عاتقها صون املوروث الثقافي 
واحلضــاري وتصويره مبا 
يدفع نحو اإلسهام واالستلهام 
العربــي  الشــعر  وحمايــة 

والنهوض به.
من جانبها مثلت الشاعرة 
الســودانية روضــة احلاج 
الفائزين بجوائز املؤسســة 
وألقت قصيدة مــن ديوانها 
(إذا همى مطر الكالم) احلائز 
جائــزة أفضل ديوان شــعر 
التي منحتها إياها مؤسســة 
عبدالعزيز ســعود البابطني 

الثقافية.
وتقدمــت احلــاج نيابــة 
عن املكرمني بجزيل الشــكر 
ملؤسسة عبدالعزيز سعود 
الثقافيــة علــى  البابطــني 
رعايتها للشــعر والشعراء، 
مضيفة ان «هذه املؤسســة 
امتد عطاؤهــا اجلزيل على 
مدى أكثر من ٣٠ عاما حتى 
حتولت إلى جسر إنساني».

املؤسسة أطلقت دورتها الـ ١٨ برعاية أميرية سامية وبحضور ديبلوماسي وأدبي وثقافي كبير

الشيخ د.إبراهيم الدعيج وعبدالرحمن املطيري ود.أحمد العوضي وعبدالعزيز البابطني والسفير السعودي األمير سلطان بن سعد والسفير اإلماراتي د.مطر 
(ريليش كومار) النيادي في مقدمة احلضور 

عبدالرحمن املطيري وعبدالعزيز البابطني خالل تكرمي الفائزين بجوائز املؤسسة في الدورة الثامنة عشرةعبدالرحمن املطيري وعبدالعزيز البابطني خالل تكرمي الفائزين بجوائز املؤسسة في الدورة السابعة عشرة

املؤسســة قائــال: «جتتمــع 
املعرفــة واإلبداع والفكر في 
رحاب هذه املؤسسة العريقة 
التي أخذت على عاتقها إثراء 
حركة الشعر العربي ونقده 
التواصــل بــني  وتشــجيع 
الشــعراء واملهتمني بالشعر 
العربي من خــالل ما تقيمه 
من فعاليات وما تصدره من 
مطبوعات ومعاجم البابطني 

للشعر العربي».
وأضاف ان الفعل الثقافي 
الذي أحدثته املؤسسة على 
املستويات احمللية والعربية 
واإلقليمية والدولية كان حدثا 
مهما فقد شــرعت املؤسسة 
أبوابها لنشر رسالة املثقفني 
على مر العصور والتي مازالت 
هي رسالة اخلير والتسامح.
وأكد دور املؤسســة وما 
العربيــة  تقدمــه للثقافــة 
من حفــظ لتراثها وحتقيق 
للمخطوطات الشعرية ومبا 
تقدمه من بعثــات تعليمية 
تغطي معظم البالد اإلسالمية 
وغيرهــا مــن أدوار وجهود 
هــي مبعــث فخــر واعتزاز 
للجميع ومنارة أخرى على 
طريق رعاية الكويت للثقافة 
واالنطالق بها نحو آفاق أكثر 

إشراقا ورحابة.
أعــرب رئيــس  بــدوره، 
مؤسســة  أمنــاء  مجلــس 

الفائزون بجوائز املؤسسة في الدورة الثامنة عشرة

الفائزون بجوائز املؤسسة في الدورة السابعة عشرة

أوال: اجلائزة التكرميية وقيمتها ٥٠
ألف دوالر وفاز بها الشاعر عبدالعزيز 
خوجه من اململكة العربية السعودية

ثانيا: جائزة اإلبداع في نقد الشعر، 
وقيمتهــا ٤٠ ألــف دوالر وفاز بها 
مناصفة كل من د.أحمد درويش من 
مصر د.مصطفى رجوان من اململكة 

املغربية.

ثالثا: جائزة أفضل ديوان شعري، 
وقيمتهــا ٢٠ ألــف دوالر أميركي 
وفازت بها الشــاعرة روضة احلاج 

من السودان.
رابعــا: جائزة أفضــل قصيدة، 
وقيمتهــا ١٠ آالف دوالر وفاز بها 
الشاعر عبداهللا أبوشميس، من األردن.

خامسا: جائزة أفضل ديوان شعر 

لفئة الشباب وقيمتها ١٠ آالف دوالر 
وفازت بها الشاعرة آالء القطراوي، 

من فلسطني.
سادسا: جائزة أفضل قصيدة لفئة 
الشباب، وقيمتها ٥ آالف دوالر وفاز 
بها الشــاعر زاهر حبيب من اليمن. 
نيابة عنه د.عبداحلميد  وتســلمها 

احلسامي.

أوال: اجلائزة التكرميية وقيمتها ٥٠
ألف دوالر وفازبها الشــاعر مصطفى 

مكرمة من سورية.
ثانيا: جائزة اإلبداع في نقد الشعر، 
وقيمتها ٤٠ ألف دوالر وفاز بها مناصفة 
كل مــن: د.أحمد الزعبــي من األردن 

ود.يوسف وغليسي من اجلزائر.
ثالثا: جائزة أفضل ديوان شعري، 

وقيمتها ٢٠ ألف دوالر وفاز بها مناصفة 
كل من: الشاعر عبدالعزيز الهمامي من 
تونس والشاعرعبداهللا الشوربجي من 

مصر
رابعا: جائزة أفضل قصيدة، وقيمتها 
١٠ آالف دوالر وفاز بها مناصفة كل من: 
الشاعرة كوثر الزين من تونس والشاعرة 

جنود القاضي من اليمن.

خامسا: جائزة أفضل ديوان شعر 
لفئة الشــباب وقيمتها ١٠ آالف دوالر 
وفازت بها الشاعرة إياء اخلطيب، من 

سورية.
سادسا: جائزة أفضل قصيدة لفئة 
الشباب، وقيمتها ٥ آالف دوالر وفاز 
بها الشاعر علي حســن إبراهيم، من 

مملكة البحرين.

حلمت قبل زمن بعيد بأن أقدم للمكتبة العربية موسوعة شعرية ترسم معالم الشعر العربيالبابطني: رعاية صاحب السمو دليل ساطع على بصيرة حكام الكويت بقيمة الثقافة 

ملشاهدة الڤيديو

سفارتنا في ماليزيا: توزيع سالل غذائية خالل رمضان

تكرمي املشاركني في املسابقة القرآنية املدرسية

كواالملبور - (كونا): أعلنت سفارتنا لدى ماليزيا تدشني حملة 
لتوزيع سالل غذائية على احملتاجني في جميع واليات ماليزيا خالل 
شهر رمضان املبارك.وقال القائم بأعمال سفارتنا في كواالملبور 
مضحي الفضلي في تصريح لـ «كونا» إن توزيع السالل الغذائية 
الرمضانية يأتي في إطار املشــاريع الســنوية للسفارة من أجل 

مساعدة األسر احملتاجة واملتعففة في ماليزيا.
وأكد ان السفارة تقوم باإلشراف بشكل مباشر على سير عملية 
توزيع الســالل الغذائية مراعية تنوع فئات وشرائح املجتمع في 
ماليزيا. كما راعت الســفارة االنتشار اجلغرافي وذلك بالتنسيق 
مع عدد من اجلهات اخليرية املعتمدة لدى منظومة العمل اإلنساني 

الكويتي في ماليزيا تتقدمها مؤسسة «املدينة العاملية اخليرية».

أعلن رئيس جلنة زكاة 
الفــردوس التابعة جلمعية 
التــراث اإلســالمي  إحيــاء 
ســعود بن حشف املطيري 
انه اسهاما من اجلمعية في 
النشء والشــباب  حتفيــز 
من طالب املدارس في حفظ 
القرآن الكرمي وتالوته، جاءت 
فكرة اطالق املسابقة القرآنية 
املدارس  اخلاصــة بطــالب 
احلكومية ألول مرة في سابقة 
هــي األولى على مســتوى 
دولــة الكويــت «املســابقة 
القرآنيــة للمــدارس» فــي 
املنهج الدراسي ملادة القرآن 
الكرمي، املعد من قبل وزارة 

وإجنازاتهــا  ومشــاريعها 
السنوية داخليا وخارجيا، 
مثمنا تعاون وزارة التربية 
مــع اجلمعية في إقامة مثل 
تلك املسابقات الهادفة التي 
تعود بالفائدة الكبيرة على 

أبنائنا الطالب والطالبات.
وأشــار املطيري الى ان 
اهــداف املســابقة تكمن في 
حتفيز الطــالب على حفظ 
املقرر الدراسي اخلاص مبادة 
القرآن الكرمي واملساهمة في 
دعم العملية التعليمية في 
املدارس احلكومية، باإلضافة 
الــى غرس حــب القرآن في 
الطــالب وتقــدمي  نفــوس 

الدعم التوعوي والتعليمي 
ألبنائنــا الطلبة، كمــا انها 
تكون نواة إلقامة أنشــطة 
دعوية وثقافية في املدارس 
احلكوميــة، مبينا ان الفئة 
املستهدفة هي طالب املدارس 
احلكوميــة مــن املرحلتني 
املتوســطة والثانويــة في 
الفــردوس. ولفت  منطقــة 
الى اننا بهذه املناسبة بصدد 
إقامة حفــل لتكرمي الطالب 
الفائزين في املسابقة وذلك 
اليوم االثنني في متام الساعة 
٨:٠٠ مساء في قاعة بيان امام 
اجلامعة العربية املفتوحة - 

العارضية الصناعية.

مضحي الفضلي خالل تدشني احلملة

سعود املطيري

التربية، وليكون هذا العمل 
باكورة عمل دعوي وثقافي 
في املدارس احلكومية، ولكي 
يسهم في التعريف باجلمعية 


