
مهرجان القرين الثقافي ٢٦

دولة الكويت

برنامج األنشطة

٨ - ٢٥ يناير ٢٠٢٠ 

األربعاء ٢٠٢٠/١/٨

الخميس ٢٠٢٠/١/٩

حفل افتتاح مهرجان القرين الثقافي (٢٦)
عرض سينمائي أوركسترالي للفيلم

الروائي"العاصفة"
للمؤلف/ د. سليمان الديكان

٧:٣٠ م

مسرح عبدالحسين عبدالرضا - السالمية

افتتاح معرض إصدارات المجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب

األفنيوز

١٠ ص

محاضرة: تمكين قيم الوالء واالنتماء للشباب
تقدمها/ أ. ابتسام القعود

مكتبة عبدالعزيز حسين - مشرف

٦-٧ م

٥-٧ م

ورشة التفكير اإلبداعي
تقديم/ د. شريف صالح 

تستمر لمدة ٥ أيام

مكتبة عبدالعزيز حسين - مشرف

الجمعة  ٢٠٢٠/١/١٠

عرض األفالم القصيرة الفائزة بمهرجان 
الكويت السينمائي الثالث

الشهيد الحي للمخرج/ ثنيان الرشود
اعطني قلم للمخرجة/ ميس الفيلكاوي

مكتبة الكويت الوطنية

٧ م

افتتاح الندوة الرئيسية لمهرجان القرين الثقافي (٢٦) 
بعنوان: 

"األدب في الكويت .. الواقع – التحديات - اآلفاق"

رابطة األدباء-العديلية

١٠ ص و  ٦   

ورشة: " كتابة سيناريو الفيلم الروائي القصير"
يقدمها/ أ. عماد النويري

 (تستمر لمدة ٣ أيام)

مكتبة الكويت الوطنية
- قاعة التدريب الصغيرة

٥-٧ م

الثالثاء ٢٠٢٠/١/١٤

(تستمر لمدة يومين على فترتين صباحية و مسائية)
م

السبت ٢٠١٩/١/١٢

ورشة تصميم الديكور المسرحي
يقدمها/ أ. محمد السلمان

تستمر لمدة ٥ أيام

مسرح الشامية

٦ م

السبت ٢٠١٩/١/١٢

افتتاح معرض الفنان 
التشكيلي/خزعل القفاص

يستمر لمدة ٥ أيام

قاعتي الفنون والعدواني

٧ م

االثنين ٢٠١٩/١/١٤

أمسية ثقافية شعرية موسيقية تتضمن عرض 
كوالج فني يشارك فيها كل من:

الشاعر/ كريم العراقي – العازف/ فيصل شاه – 
المطرب/ محمد مخصيد

٧:٣٠ م

مسرح عبدالحسين عبدالرضا - السالمية

ورشة: " تقنيات كتابة الرواية"
يقدمها/ أ. عبدالوهاب السيد الرفاعي

(تستمر لمدة ٣ أيام)

٥ - ٧ م

مكتبة عبدالعزيز حسين

ورشة: " فن الخط العربي"
يقدمها/ أ. فريد العلي
 (تستمر لمدة يومين)

٦ م

مكتبة الكويت الوطنية - قاعة التراث

األربعاء ٢٠٢٠/١/١٥الثالثاء ٢٠٢٠/١/١٤

األربعاء ٢٠٢٠/١/١٥

 الندوة الرئيسية لمهرجان القرين الثقافي (٢٦) 
بعنوان: 

"األدب في الكويت .. الواقع – التحديات - اآلفاق"

رابطة األدباء-العديلية

١٠ ص و  ٦   

(تستمر لمدة يومين على فترتين صباحية و مسائية)

 مسرح مكتبة الكويت الوطنية
٦ م

متحف الكويت الوطني
٧:٣٠ م

معرض " مقتنيات أصحاب المكتبات الخاصة "
(يستمر حتى نهاية المهرجان)

١٠ ص

بهو - مكتبة الكويت الوطنية 

ندوة "كتاب الشهر"
 لكتاب ذاكرة وطن لمؤلفه أ. كامل العبد الجليل 

القاعة الرئيسية - مكتبة الكويت الوطنية
١٠:٣٠ ص

مركز اليرموك الثقافي
٧ م

محاضرة بعنوان: " التراث الثقافي العربي" 
يقدمها كل من

أ. علي الزيان - المملكة المغربية 
د. اليامين بن تومي – الجزائر 

مدير الجلسة د. محمد البغيلي

أمسية موسيقية تونسية
للفنانة / سرين بن موسى

افتتاح المعرض الدوري المشترك السادس
لآلثار بدول مجلس التعاون 

تحت عنوان (وحدة حضارية وتنوع ثقافي)

حفل موسيقي " ليلة حضرمية  "

مسرح عبدالحسين عبدالرضا - السالمية

٧:٣٠ م

األربعاء ٢٠٢٠/١/١٥

افتتاح معرض إصدارات المجلس الوطني 
للثقافة والفنون و اآلداب

منارات ثقافية كويتية (١) 
منارة للشاعر الشعبي/ سليمان الهويدي

يقدمها كل من
أ. طالل السعيد - أ. ابراهيم الخالدي

 مسرح مكتبة الكويت الوطنية
٦ م

١٠ ص

مركز بروميناد الثقافي-حولي

مركز  بروميناد الثقافي-حولي

الخميس ٢٠٢٠/١/١٦

افتتاح معرض إصدارات المجلس الوطني 
للثقافة والفنون و اآلداب

معرض مبادرة سدى ٢٠٢٠
(تستمر لمدة أسبوع)

٦:٣٠ م

بيت السدو

الجمعة ٢٠٢٠/١/١٧

A Monster Calls (البريطاني) عرض الفيلم
للمخرج/ خوان أنطونيو بايو

 مسرح مكتبة الكويت الوطنية
٧ م

الخميس ٢٠٢٠/١/١٦

 

٦ م

افتتاح معرض "جزيرة فيلكا"  
يستمر لمدة ٣ أيام

السبت ٢٠٢٠/١/١٨

السبت ٢٠٢٠/١/١٨

احتفالية شخصية مهرجان القرين الثقافي (٢٦)
 

وحفل توزيع جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية 
للعام ٢٠١٩

٧:٣٠ م

مسرح عبدالحسين عبدالرضا - السالمية

األحد ٢٠٢٠/١/١٩

دورة تدريبية: " المكتبة اإللكترونية "
تقدمها أ.إسراء الحمدان 

تستمر لمدة (٣ أيام)

٩ - ١٢  ظ

مكتبة عبدالعزيز حسين

٦ م

 مسرح مكتبة الكويت الوطنية

محاضرة: " أفق الترجمة المشتركة 
بين مصر والكويت"

يشارك فيها كل من/
تاميران محمود (مصر) - 

عصام جميل ( مصر)

افتتاح معرض القرين التشكيلي الشامل
تستمر لمدة (٥ أيام)

٦ م

قاعتي - الفنون والعدواني

أمسية موسيقية من بلغاريا 
Battle Of Sopranos

٧ م

مركز اليرموك الثقافي

محاضرة باللغة اإلنجليزية بعنوان:
" اسم النبي محمد صلى هللا عليه وسلم

في النقوش المعمارية"
يقدمها: د. برنارد أوكين

٧ م

مركز اليرموك الثقافي-حولي

السيد/عبدالعزيز سعود البابطين

م



االثنين ٢٠٢٠/١/٢٠

٧ م

مركز اليرموك الثقافي

محاضرة بعنوان:
"علم آثار الهياكل العمالقة الغامضة: الطائرات 

الورقية الصحراوية" 
يقدمها/ د. ريمي كراسلرد

٧ م

قاعة الطفل - مكتبة الكويت الوطنية

ورشة: " إعادة تدوير لألطفال"
تقدمها/ أ. دانه محمد

(تستمر لمدة يومين)

٧:٣٠ م

مسرح الدسمة

العرض الثاني لمسرحية " الماثولي " 

ملتقى: " الثقافة المدنية"

١٠ ص - ١ ظ  و  ٦ - ٨ م

المعهد العربي للتخطيط

الثالثاء ٢٠٢٠/١/٢١

١٠ ص

مكتبة الكويت الوطنية

محاضرة بعنوان:
"الرضا الوظيفي والسالمة المهنية

والنفسية في بيئة العمل"
يقدمها/ د. عويد المشعان

حلقة نقاشية بعنوان:
"المقومات األساسية لبناء سياسة ثقافية"

يقدمها كل من/
 د. مراد العلمي  (المملكة المغربية) 

 أ. عبدالهادي المجالي (األردن)
مديرة الجلسة/ أ. عايشة الكواري (قطر)

٦ م

 رابطة األدباء - العديلية

٦ م

مكتبة الكويت الوطنية - القاعة الرئيسية

منارات ثقافية كويتية (٢)
منارة الفنان/ غانم الصالح

يقدمها كل من/ 
أ. مساعد الغوينم 

 د. فهد العبدالمحسن

١٠ص

مكتبة الكويت الوطنية

افتتاح معرض صحي بعنوان:
" الرعاية الصحية المستدامة "

بمشاركة عيادات طبية
يستمر المعرض (يومان)

٧ م

 مسرح مكتبة الكويت الوطنية

محاضرة:
"مالمح السرد األدبي المغربي فاطمة المرنيسي 

نموذجاً "
تقدمها/ أ. رانيا الخليلي

األربعاء ٢٠٢٠/١/٢٢

١٠ ص

مكتبة الكويت الوطنية

محاضرة بعنوان:
"كيفية زيادة الطاقة اإلنتاجية للموظف أثناء العمل" 

يقدمها/ د. عبدهللا الحسيني

األربعاء ٢٠٢٠/١/٢٢

محاضرة " دور األديب في توحيد الصف العربي"
تقدمها/ د. نورة المليفي

مديرة الجلسة/ د. نجالء الحجازي (مصر)

٦ م

مكتبة الكويت الوطنية - قاعة التراث

٧ م

مسرح مكتبة الكويت الوطنية

محاضرة بعنوان: " تعزيز الثقة بالنفس 
لدى األطفال"

يقدمها/ د. عبدالعزيز أبل
يدير الجلسة/ أ. إبراهيم مطلق الظفيري

٧ م

مركز اليرموك الثقافي

أمسية " القانون " الموسيقية 
للفنان/ بسام البلوشي

٧ م

قاعة معجب الدوسري - مشرف

افتتاح معرض الشباب التشكيلي 
(يستمر لمدة ٥ أيام)

٧:٣٠ م

مسرح عبدالحسين عبدالرضا - السالمية

حفل أوركسترا كييف كالسيك - أوكرانيا

الخميس ٢٠٢٠/١/٢٣

ندوة "المكتشفات األثرية"
بالتعاون مع األمانة العامة لمجلس التعاون لدول 

الخليج العربية

١٠ ص

مسرح مكتبة الكويت الوطنية

الخميس ٢٠٢٠/١/٢٣

محاضرة " كيف نرتقي في حوارتنا؟"
يقدمها كل من/
أ.سامي النصف

د. محمد النغيمش
تدير الحوار: أ.سعدية مفرح

٦ م 

مسرح مكتبة الكويت الوطنية - القاعة الرئيسية

السبت ٢٠٢٠/١/٢٥

حفل ختام مهرجان القرين الثقافي
حفل تكريم الشاعر الغنائي يوسف ناصر

بقيادة الماسترو/ د. أحمد حمدان الحربي

٧:٣٠ م

مسرح عبدالحسين عبدالرضا - السالمية

٧ م

مسرح عبدالحسين عبدالرضا - السالمية

احتفالية إهداء المكتبة السمعية والبصرية للفنان 
الراحل  عبدالحسين عبدالرضا لمكتبة الكويت 

الوطنية
تدشين كتاب عبدالحسين عبدالرضا في الصحافة 

افتتاح معرض " بوابات سور الكويت"
(يستمر لمدة ٣ أيام)

سوق المباركية
٦ م

افتتاح معرض " الفنون الشعبية الكويتية "

مسرح عبدالحسين عبدالرضا - السالمية

٧م

افتتاح معرض الفن التشكيلي اإليراني بالتعاون مع 
سفارة الجمهورية اإلسالمية اإليرانية

يستمر لمدة ٤ أيام

متحف الفن الحديث

٧:٣٠ م

األحد ٢٠٢٠/١/١٩

محاضرة ومعرض صور " كاظمة على قائمة التراث
 العالمي اإلسالمي- االيسيسكو"

يقدمها كل من/ د. سلطان الدويش - د. وليد السيف
 (المعرض يستمر لمدة ٣ أيام)

٧ م

مكتبة الكويت الوطنية - القاعة الرئيسية
 

العرض األول لمسرحية " الماثولي "

٧:٣٠ م

مسرح الدسمة

حفلة موسيقية "بليغيات" لفرقة التخت العربي
بقيادة المايسترو د.ياسر معوض

٧:٣٠ م

مسرح عبدالحسين عبدالرضا - السالمية

االثنين ٢٠٢٠/١/٢٠

ورشة حرفة الخزف "جداريات بيوت فيلكا القديمة"
يقدمها/ أ. علي العوض

 (تستمر لمدة ٥ أيام)

بيت الخزف - (بيت الغيث)

ملتقى: " الثقافة المدنية "

 ٥- ٨ م

المعهد العربي للتخطيط

١٠ص

الثالثاء ٢٠٢٠/١/٢١

kw_nccal

nccalsnap

fالمجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب

nccal.gov.kw

nccal@hotmail.com
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