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من انشطة الرابطةد. خالد عبداللطيف رمضان

الرئيس السنيورة ملقيا كلمتهحضور سياسي وشعبي كبير خالل وضع حجر األساس للمستشفى

ميس العثمان تتسلم جائزة من ليلى العثمان

استبرق احمدصالح دبشة

رمضان: االستقاالت الجماعية في رابطة األدباء اختالف في وجهات النظر

زينب أبو سيدو
اكد ام����ن عام رابط����ة االدباء 
الكويتي����ة د.خال����د عبداللطيف 
رمضان ان ما حدث من استقاالت 
جماعية في رابطة االدباء كان مجرد 
اختالف في وجهات النظر، وهي 
فروق فردية بن البش����ر وهناك 
قناعات ال تتطاب����ق لدى االفراد، 
وهذا االختالف يوجد في كل مكان 

وفي كل زمان.
واش����ار في حديث خاص مع 
»األنب����اء« الى ان رابط����ة االدباء 
ستظل هي اجلمعية الرائدة على 
الساحة الكويتية وستظل راسخة 
ومتينة ولن يغيرها وجود مثل هذه 
الظاهرة التي وصفها ب�»الصحية 

وفي االختالف رحمة«.
ونفى رمضان ان تكون قضية 
الس����بب  »جلن����ة احلريات« هي 
في تقدمي االستقاالت، وان كانت 
اثارت لغطا في الساحة الصحافية 
الكويتي����ة واعض����اء اجلمعي����ة 
العمومية، قائال: هذا شيء طبيعي 
ومستحدث، واول مرة تقام هذه 
اللجنة وه����ي مفخرة للرابطة ان 
تبادر بتأسيسها، وهي نواة جيدة 
لتكون على مستوى الكويت تضم 
ادباء ومثقفن يؤمنون بحرية الرأي 

في ظل معظم االقطار العربية.

عمل معتاد

وردا على سؤال ل� »األنباء« اذا 
كان هناك توقف ملشاريع الرابطة 
في ظل هذه االجواء غير املستقرة 
اجاب د.رمضان: يقوم مجلس االدارة 
بعمله املعتاد الى حن تسلم مجلس 

مجلس اإلدارة من حتريض قام به 
عدد من اعضاء الرابطة وصرحت 
ل� »األنباء« بأنها تعبت وتريد ان 
تتفرغ العمالها واسفارها، ونصحت 

الشباب بالصبر وطول البال.

تدخل سافر

من جانبه أكد أمن الصندوق 
في الرابطة عقيل عيدان ان السبب 
الرئيس����ي لتقدمي االستقالة هو 
التدخل الس����افر م����ن قبل بعض 
اعض����اء اجلمعية العمومية الذي 
وصل الى االحتجاج على انتساب 
االخوة العرب من املثقفن واالدباء 

الى الرابطة.
اجلدير بالذكر ان مجلس إدارة 
رابطة االدباء الكويتية انتخب في 
مارس 2009، ويضم في عضويته 
قبل تقدمي كتاب االستقالة اجلماعي: 
د.خالد عبداللطيف رمضان األمن 
العام، ليلى عبداهلل العثمان أمن 
الس����ر، عقيل يوسف عيدان امن 
الصن����دوق، وتض����م الرابطة في 
عضويتها استبرق احمد وميس 
املاجدي  العثمان وص����الح  خالد 

وحميدي املطيري.
يذكر ايضا ان جلنة احلريات 
تأسس����ت ف����ي ش����هر يونيو من 
عام 2009، وتضم في عضويتها 
د.أحمد البغدادي والشاعر نشمي 
مهنا ود.طارق عبداهلل ود.ابتهال 
اخلطيب والروائية ليلى العثمان 
والكاتب فاخر السلطان، ود.إقبال 
العثيمن والروائية ميس العثمان 
والقاص يوسف خليفة والباحث 

عقيل عيدان.

رابطة االدباء كانت تقوم بدورها 
جتاه االدباء وستظل هكذا، وهي من 
انشط جمعيات النفع العام بالكويت 
ونش����اطها ال ينقط����ع على مدار 
العام، ولديها مشاركاتها احمللية 
واخلارجية واعضاؤها يترددون 
عليها بشكل منتظم، وسط أجواء 

حميمة وعالقات متينة بينهم.

امتيازات

هل هن��اك امتي��ازات ميكن ان 
يحصل عليه��ا الكاتب العربي إذا ما 

انضم إلى الرابطة؟
حسب القانون 24 لسنة 1962 
ال يحق لغي����ر الكويتي ان يكون 
عضوا عامال في الرابطة، إمنا يكون 
عضوا منتسبا وهذا ما كان موجودا 
في نظام الرابطة ولم نفعل شيئا 
س����وى تفعيل ما هو موجود وقد 
مت قبول أح����د الزمالء من االدباء 

العرب عضوا منتسبا.
وخت����م رمض����ان حديثه مع 
»األنباء« متمنيا تشكيل مجلس 
ادارة جديد يعبر عن توجهات معظم 
اعضاء اجلمعية العمومية ويعمل 
لصالح العمل في الرابطة ولصالح 
اعضائها، كما متنى ممن يرشحون 
انفسهم ان يكونوا متفرغن للعمل 
في الرابطة، واال تنحصر حماستهم 
فقط في ي����وم االنتخابات وُيلقى 
عبء العمل عل����ى مجلس االدارة 

وعلى عدد محدود من األعضاء.
اما عضو مجل����س االدارة في 
الرابطة الروائية ليلى العثمان فقد 
قدمت استقالتها احتجاجا وتضامنا 
مع زمالئها عل����ى ما ميارس ضد 

اكتوبر.
هل االستقالة س��بقتها حوارات 
مسبقة فكانت هي نهاية املطاف؟ أم 
هي اخلطوة والش��رارة األولى التي 

اشعلت املوقف؟
مجلس اإلدارة كان يضم روحا 
جديدة، وش����بابا ل����ه رؤية وله 
تطلعات وه����ؤالء في مرحلة من 
املراحل شعروا بأنه من الصعب 
عليهم إكم����ال املس����يرة وفق ما 
طمحوا إليه وخططوا له مع هذه 
العناصر الشابة املتحمسة املندفعة 
للعمل يصعب على مجلس اإلدارة 
االستمرار، واصبح هناك خلل، لذلك 
رأيت أن انضم إلى املستقيلن حتى 
يتاح لنا تشكيل مجلس إدارة جديد 
يكون متناغما ومنسجما وله رؤية 
واحدة وهدف واحد، وهذا بالنهاية 

يصب في مصلحة الرابطة.
هل رابطة األدباء قادرة على أن 
تقوم بدوره��ا في املجتمع الكويتي 

جتاه األدباء والكتاب؟

ادارة جدي����د مس����ؤولياته، واول 
استحقاق سنواجهه هو معرض 
الكتاب الذي نستعد للمشاركة فيه 
مع االحتاد العام لالدباء والكتاب 
العرب والذي سيقام في ليبيا في 
17 اكتوب����ر وما حدث في الرابطة 
أعتبره دلي����ل صحة وعافية واذا 
كان هن����اك اخت����الف في وجهات 
النظر، فه����ذا دليل حيوية ودليل 
حياة، وهو عالقة جدلية فكرية بن 
االجيال ستصب في النهاية ملصلحة 
الرابطة وفيه جتديد للدماء وابراز 
طاقات شابة ستتولى املسؤولية 

مستقبال.
وهل مت قبول االستقالة فعال؟

االس����تقالة اتوماتيكية حسب 
نظام الالئحة الداخلية لرابطة االدباء 
عندما يستقيل ثالثة من اعضائها 
يعتبر مجلس االدارة منحال ويتم 
اجراء انتخابات جديدة، فطلبنا من 
وزارة الشؤون االجتماعية والعمل 
ان جتري انتخابات جديدة في 26 

عيدان: التدخل الس�افر من قبل بعض أعض�اء »العمومية« وصل إلى احتجاج حول انتس�اب اإلخوة العرب من المثقفي�ن واألدباء إلى الرابطة

األمين العام أكد لـ »األنباء« أن الرابطة ستظل الجمعية الرائدة على الساحة الكويتية

العثمان: دور المرأة في السياسة واإلعالم
على رأس محاور منتدى بيروت

تشارك االديبة الكويتية 
ليل���ى العثمان في منتدى 
العربية واملستقبل  املرأة 
الثالث واملقرر ببيروت في 
15 اكتوبر املقبل ويستمر 

يومن.
العثمان في  وش���ددت 
ل���� »كونا« على  تصريح 
اهمية املنتدى الذي تشارك 
فيه نخبة متنوعة من نساء 
عربيات واجنبيات يعملن 

في قطاعات مختلفة.
املنت���دى  ان  وقال���ت 
س���يتناول محاور عديدة 
اهمها دور املراة في السياسة 
واالعالم واالعمال والتعليم، 
وام���ورا اجتماعية اخرى 
اضافة الى وسائل االعالم 
والروايات النسائية من كل 

اجلوانب.
انه���ا  ال���ى  واش���ارت 
ستتناول خالل مناقشتها 
في املنتدى بعض ما يتعلق 
بالروايات النسائية العربية 
وما آلت اليه من مستوى 
يكاد بعضه���ا يكون غير 
مرغوب فيه باالدب النسائي 
موضحة ان هناك روايات 
نسائية صدرت اخيرا في 
دول خليجية تناولت هذا 
اجلان���ب من حي���اة املرأة 
باس���فاف وبدافع من نية 
االنتشار السريع والرغبة 
في الش���هرة على حساب 

االدب الراقي واملتحضر.
ان  العثمان  واضاف���ت 
النساء عربيات  نخبة من 
وغير عربيات سيشاركن 
في املنت���دى منهن وزيرة 
التربي���ة اللبناني���ة بهية 
احلريري، واالمن املساعد 
جلامع���ة ال���دول العربية 
الدكتورة ميس���اء بحوث، 

ووزيرة الشؤون اخلارجية 
الناها منت  مبوريتاني���ا 
حمدي، وام���ن عام حزب 
العم���ال باجلزائ���ر لويزا 
البرملان  حن���ون، وع���ن 
ماهين���ور  البلجيك���ي 

اوزدمير.
كما تشارك الكاتبة حنان 
الشيخ في املنتدى اضافة 
الى وزير الثقافة متام سالم 
وعميدة كلية دار احلكمة 
في الس���عودية د.س���هير 

القرشي.
ومتنت العثمان ان تكون 
الثالث���ة للمنتدى  الدورة 
اكثر فعالية ف���ي متابعة 
التوصي���ات ومقترحات 
املش���اركن في اجللسات 
وأال تك���ون مجرد لقاءات 
عاب���رة اذ ان جلوءنا الى 
ه���ذه امللتقيات هو بهدف 
الوصول الى ارقى ما نتمناه 
للمرأة وأال يستغلها البعض 

في ادبياته من اجل شهرة او 
انتشار وخصوصا من نساء 
اس���تخدمن هذا النوع من 

االسلوب االستفزازي.
وعن االديبات العربيات 
الرائدات في االدب النسائي 
اللواتي تناولن موضوع 
امل���رأة قال���ت العثمان ان 
الكتابة في هذا اللون قدمية 
اس���تعملها رجال ونساء، 
ولكن هناك من استعملها في 
وضعها الصحيح فأمتعنا 
اللغة  باالستعارة وجمال 
والوصف لدي���ه، وهناك 
من اس���تعملها باس���لوب 

استفزازي ومقزز.
ويشمل برنامج املنتدى 
جلسات نقاشية وورش عمل 
حول الري���ادة في االعمال 
واملقارنة النفسية والريادة 
في االعم���ال االجتماعية 
وقراءة في روايات نسائية 

وتوقيع كتب.

السنيورة يضع حجر األساس لمستشفى المنية الحكومي 
بتمويل كويتي من »الهالل األحمر« قدره 6.5 ماليين دوالر

املنية )ش����مال لبنان( � كونا: 
وض����ع رئيس حكوم����ة تصريف 
االعمال في لبنان فؤاد السنيورة 
حجر االساس ل�)مستشفى املنية 
احلكومي( في ش����مال لبنان بهبة 
مقدمة م����ن جمعية الهالل االحمر 
الكويتي بقيمة ستة مالين و500 

الف دوالر.
ومت وضع حجر االساس برعاية 
وحضور الرئيس السنيورة وممثل 
جمعية الهالل االحمر سعد الناهض 
ووزير الصحة اللبناني محمد خليفة 
ورئيس مجل����س االمناء واالعمار 
م.نبيل اجلس����ر، ومثل سفارتنا 
لدى لبنان القنصل الشيخ جابر 

الدعيج.
واشاد السنيورة ف��ي تصري��ح 
ل� »كونا« وتلفزيون الكويت بوقوف 
الكويت الى جانب لبنان ودعمها 
إلنش����اء الص����روح الصحية في 

مختلف املناطق اللبنانية.
كما اعرب عن سعادته بأن »يكون 
اليوم في منطقة الشمال ومع االخوة 
الكويتين لوضع حجر االس����اس 

ملستشفى املنية احلكومي«.
واش����ار الى ان هذا املستشفى 
س����يلبي احتياجات منطقة املنية 
»التي عانت خالل السنوات املاضية 

املركزة الفتا الى ان بناء املستشفى 
سيستغرق 22 شهرا.

واضاف الناه����ض ان مجلس 
اللبناني تعهد  االمناء واالعم����ار 
بتنفيذ االشغال االضافية العائدة 
الساسات املستش����فى في املوقع 
املخصص له والتي سيتم العمل 

فيها سريعا.
من جهته اكد م.نبيل اجلسر ان 
وضع حجر االساس لبناء مستشفى 
املنية هو »مبثابة حلم الهل املنطقة 

وبعد اشهر سيغدو حقيقة«.
واضاف »لس����نا ف����ي معرض 
تعداد مسارات اخلير الوفير التي 
ارتبطت باسم الكويت وتوزعت في 
مختلف ربوع لبنان دون متييز وال 
تفرقة« مضيفا ان »املنشآت الصحية 
والتربوية ومشاريع البنى التحتية 
اليد  التي كان للكويت  االساسية 
الطولى في اجنازها تش����هد على 
صدقية روابط االخوة والتعاون 

بن بلدينا الشقيقن«.
واردف قائ����ال »ه����ا هو الهالل 
االحمر يضع لبنة اساس����ية في 
منظومة اخلدمات الصحية في املنية 
»موضحا ان »جمعية الهالل االحمر 
تبرعت ليس فقط بتمويل املشروع 

بل بدراسته وتنفيذه ايضا«.

الرئيس فؤاد السنيورة يضع حجر األساس ملستشفى املنية احلكومي

حن تعرض فيها لبنان الى هجمة 
ارهابية في مخيم نهر البارد«.

وقال ان خطوة انشاء املستشفى 
من ش����أنها ان تسهم في حتسن 
االوضاع على شتى الصعد الصحية 
والتربوية واالقتصادية واالجتماعية 

في منطقة املنية.
واشار السنيورة الى »الظروف 
القاس����ية التي مير به����ا لبنان« 
مثنيا على وقوف الدول العربية 

وخصوصا الكويت الى جانب لبنان 
بتوجيهات سامية من صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح االحمد ومن 
جميع املسؤولن واجلهات الناشطة 
مبا فيها مؤسسات املجتمع املدني 

وجمعية الهالل االحمر الكويتي.
م����ن جانبه ق����ال الناهض ان 
»مستشفى املنية احلكومي سيكون 
صرح����ا صحيا ف����ي خدمة اهالي 
املنطقة وحلقة من حلقات العطاء 

والتواصل التي تقدمها اجلمعية 
تعبيرا عن تالحم الشعبن الكويتي 
واللبناني الشقيقن وحكومتيهما 
الرشيدتن«. واشار الى ان مستشفى 
املني����ة يحتوي على ما يقارب 42 
سريرا مزودا بكافة املعدات الطبية 
واالث����اث الطب����ي ال����الزم وكافة 
الفنية باالضافة الى  املستلزمات 
عيادة خارجية واقسام للطوارئ 
واألشعة والعمليات وقسم للعناية 

بنك كويتي س�يفتتح فرعًا في بوخارست قريبًا

أشاد بوقوف الكويت إلى جانب لبنان ودعمها إلنشاء الصروح الصحية في مختلف المناطق

الرئيس الروماني: حريصون على تطوير وتنمية
العالقات مع الكويت في مختلف المجاالت

المال بحثت مع كروسن تعزيز
العالقات بين الكويت وبلجيكا

بوخارست مؤكدا على استعداده 
لوضع وتقدمي كافة التسهيالت 
الالزمة الجن���اح مهمته، التي 
س���تصب في نهاي���ة املطاف 
في تطوير عالق���ات التعاون 
التي تخ���دم مصلحة البلدين 

الصديقن وشعبيهما.
من جهته قال السفير املطيري 
ان���ه نقل للرئي���س الروماني 
حتيات كل من صاحب السمو 
االمير الش���يخ صباح االحمد 
وسمو ولي العهد الشيخ نواف 
االحمد وسمو رئيس مجلس 
الوزارء الشيخ ناصر احملمد، 
معبرا عن اعتزازه بتولي مهام 
عمله سفيرا للكويت في رومانيا 
العالقات  والعمل على تعزيز 
الديبلوماس���ية ب���ن البلدين 
التعاون بينهما في  وتنشيط 
جميع املجاالت وتدعيم املسيرة 
الديبلوماسية الكويتية بتفعيل 
اوس���ع للعالقات بن رومانيا 

والكويت.
واشار الى ان امكانات التعاون 
واسعة وكثيرة ومتنوعة حيث 
ميكن لها ان تشمل الى جانب 
اجلوانب االقتصادية والتجارية 
العلمية والتعليمية  اجلوانب 

والثقافية والصحية.

اللذين استقبل بهما اثناء زيارته 
للكويت خالل عام 2008.

واش���ار الرئيس الروماني 
ال���ى ان العالقات بن رومانيا 
والكويت ال تقف عند العالقات 
املتميزة على املستوى السياسي 
بل انها شهدت خالل السنوات 
االخيرة تفعيال وتنشيطا على 
املستويات االقتصادية، وان احد 
البن���وك الكويتية بصدد فتح 
فرع له في بوخارس���ت خالل 

االشهر القادمة.
وعبر الرئيس باسيس���كو 
عن متنياته بالنجاح للسفير 
املطيري في مهمته اجلديدة في 

بوخارس���ت � كون���ا: قال 
الرومان���ي ترايان  الرئي���س 
باسيس���كو ان بالده حكومة 
وشعبا حريصة كل احلرص 
على تطوير وتنمية وتفعيل 
عالقاتها مع الكويت باعتبارها 
دول���ة صديقة له���ا وضعها 
املتميز في العالقات السياسية 

اخلارجية الرومانية.
الروماني  الرئي���س  وقال 
لدى اس���تقباله س���فيرنا في 
رومانيا فهد املطيري مبناسبة 
تقدمي اوراق اعتماده كس���فير 
معتمد للكويت في بوخارست 
ان العالق���ات املتمي���زة التي 
تربط البلدين تش���مل جميع 
املجاالت السياسية والتجارية 
واالقتصادية واالس���تثمارية، 
اضاف���ة للعالقات الش���عبية 
والثقافية بن اجلانبن والتي 
شهدت في االونة االخيرة قفزات 

نوعية.
واوضح الس���فير املطيري 
في تصريح ل� »كونا« امس ان 
الرئي���س الروماني عبر اثناء 
مباحثات���ه معه ع���ن خالص 
حتياته لصاحب السمو االمير 
الشيخ صباح االحمد وشكره 
وتقديره على احلفاوة والكرم 

بروكسل � كونا: التقت سفيرتنا لدى بلجيكا 
واالحتاد األوروبي نبيلة املال امس مع املدير اجلديد 
لش���ؤون الشرق األوس���ط في وزارة اخلارجية 
البلجيكية الفونس كروسن وناقشت معه التقدم 

احلاصل في العالقات بن البلدين.
وقالت املال ل� »كونا« انها تبادلت خالل اللقاء 

اآلراء حول العالقة بن الكويت وبلجيكا والقضايا 
ذات االهتمام املشترك، كما تناول اللقاء التطورات 

االخيرة في الشرق االوسط.
واشارت الى رضا اجلانبن عن التقدم احلاصل 
في العالق���ات الثنائية، موضحة انها تتطلع إلى 

تعميقها.

استقبل فهد المطيري بمناسبة اعتماده سفيراً للكويت لدى بوخارست

الرئيس ترايان باسيسكو


