
المحلية اخلميس
25 ديسمبر 2009

55
المحلية الخميس

29 اكتوبر 2009 

4
محمد الصباح إلى اإلمارات األحد المقبل

بيان عاكوم
يتوجه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح الى ابوظبي 

األحد املقبل في زيارة خاصة.
وأشارت املصادر الى ان د.محمد الصباح سيبدأ 
جولته باإلمارات ثم من املتوقع ان يتوجه بعد 

ذلك الى اململكة املغربية وبعدها الى اسبانيا.

رئيس الوزراء استقبل الحسيني
استقبل س���مو الشيخ ناصر 
احملمد رئيس مجلس الوزراء صباح 
ام���س الصحافي في جريدة عالم 

اليوم ناصر احلسيني.
حيث أهدى سموه نسخة من 
كتابه »شهيد الكويت الشيخ فهد 

األحمد اجلابر الصباح«.

صاحب السمو استقبل ولي العهد والمحمد والمبارك ووزير الصحة وهنأ رئيس التشيك بالعيد الوطني

استقبل صاحب السمو االمير 
الشيخ صباح االحمد بقصر بيان 
صباح امس سمو ولي العهد الشيخ 

نواف االحمد.
كما استقبل سموه بقصر بيان 
صباح امس سمو رئيس مجلس 

الوزراء الشيخ ناصر احملمد.
واستقبل س����موه بقصر بيان 
صباح امس النائب االول لرئيس 
مجل����س الوزراء ووزي����ر الدفاع 

الشيخ جابر املبارك.
واستقبل صاحب السمو االمير 
الشيخ صباح االحمد بقصر بيان 
ظهر امس وزي����ر الصحة د.هالل 
الس����اير، حيث أطلع سموه على 
نتائج اجلولة التي قام بها الى عدد 
من الدول العربية واالوروبية والتي 
جاءت في اطار حرص الكويت على 
تعزيز التعاون في املجال الطبي مع 
تلك الدول واالستفادة من خبراتها 
رغبة في مواكبة التطورات الطبية 
املتالحقة واالرتقاء مبستوى القطاع 

الصحي في البالد.
واستقبل صاحب السمو االمير 
الشيخ صباح االحمد بقصر بيان 
ظهر امس سفير اململكة العربية 

صاحب السمو األمير مصافحا سفير بنغالديش

ولي العهد استقبل المحمد والمبارك والساير
والسفير السعودي والدعيج وراعي الفحماء

وزير الديوان تلقى لوحات فنية من القعود

سموه تسّلم رسالة ماجستير من الظفيري وديوان شعر من الخضير

التقى النومس والخضير والعازمي وبندر جابر األحمد

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد بقصر 
بيان صباح امس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد. كما استقبل سموه النائب االول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك. 
واستقبل سموه بقصر بيان امس وزير الصحة د.هالل 
الساير حيث قدم لسموه شرحا تفصيليا عن اجلولة 
التي قام بها مؤخرا لعدد من الدول حيث اطلع سموه 
على آخر االبتكارات والتطورات العلمية احلديثة في 
مجال الصحة العامة واملستشفيات واداراتها وآخر 
ما توص����ل إليه الطب في مجال الع����الج والوقاية 
وذلك لالرتقاء بقطاع الصحة وحتس����ن كفاءته في 
مجال التشخيص والعالج. كما استقبل سموه سفير 
اململكة العربية الس����عودية الشقيقة لدى الكويت 

د.عبدالعزيز الفايز.

واستقبل س����موه رئيس مجلس االدارة واملدير 
العام لوكالة األنباء الكويتية )كونا( الشيخ مبارك 
الدعيج. كما استقبل سموه عبداهلل راعي الفحماء. 
واستقبل سموه مشعل الظفيري حيث أهدى سموه 
نسخة من رسالة ماجستير بعنوان »حرية الصحافة 
في دولة الكويت«، وقد ش����كره س����موه متمنيا له 
التوفيق والنجاح. كما اس����تقبل س����موه املستشار 
سالم اخلضير حيث أهدى سموه نسخة من ديوان 
الش����اعر النوخذة عوض محمد اخلضير وكان في 
رفقته د.حمود اخلضير الذي أهدى س����موه نسخة 
من رسالة دكتوراه بعنوان »دور اإلعالم في حتقيق 
الوعي األمني لدى الرأي العام بالتطبيق على دولة 
الكويت«، وقد شكرهما سموه متمنيا لهما التوفيق 

والنجاح.

استقبل وزير ش����ؤون الديوان األميري الشيخ 
ناص����ر صباح األحمد في مكتبه بقصر بيان صباح 
أمس املستشار سالم اخلضير ود.حمود اخلضير، 
حيث قدما رسالة الدكتوراه التي حملت عنوان »دور 
االعالم في حتقيق الوع����ي األمني لدى الرأي العام 
بالتطبيق على دولة الكويت« وذلك اهداء الى صاحب 

السمو األمير، كما اهديا اليه نسخة أخرى.
كما استقبل في مكتبه بقصر بيان صباح أمس 

الشيخ بندر جابر األحمد ود.عبداحملسن العازمي، 
حيث قدما له رسالة دكتوراه حملت عنوان »دراسة 
إلجنازات األمير الراحل الشيخ جابر األحمد اجلابر 
الصباح«. واستقبل الشيخ ناصر صباح األحمد في 
مكتبه بقصر بيان صباح امس راشد خالد القعود، 

حيث أهداه لوحات فنية.
كما استقبل في مكتبه بقصر بيان صباح أمس 

محمد النومس مدير بنك التسليف واالدخار.

السعودية الش����قيقة لدى البالد 
الفايز،  ابراهيم  د.عبدالعزيز بن 
حيث سلم سموه رسالة خطية من 
اخيه خادم احلرمن الشريفن امللك 
عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود 
ملك اململكة العربية الس����عودية 
الشقيقة تتعلق بالعالقات االخوية 

املتمي����زة الت����ي ترب����ط البلدين 
والشعبن الشقيقن وسبل دعم 
اطر التع����اون الثنائي بينهما في 
مختلف املج����االت والقضايا ذات 
االهتمام املشترك وآخر املستجدات 
املطروحة على الساحتن االقليمية 
والدولية وذلك في اطار ما يجمعهما 

من روابط حميمة واواصر اخوية 
راس����خة. من جانب آخر، احتفل 
بقصر بيان صباح امس بتس����لم 
صاحب السمو االمير الشيخ صباح 
االحمد اوراق اعتماد كل من السفير 
مهمت حلمي دادا اوغلو س����فيرا 
جلمهورية تركيا والس����فير سيد 

األمير تلقى رسالة من خادم الحرمين 
وتسلّم أوراق اعتماد سفيري تركيا وبنغالديش

عذاري آل دخنة احمد احليدر منال االنصاري عبدالوهاب السيد شهد بوشهري طارق العيدان سحر غلوم جاسم اشكناني

أشكناني: »بالتينيوم بوك« تدعم المواهب الشبابية الكويتية لتشجيع القراءة

 دانيا شومان
تزامنا مع انطالق معرض الكويت الدولي الرابع والثالثن للكتاب 
نظمت ش����ركة بالتينيوم بوك للنش����ر والتوزيع مساء امس االول 
مؤمترا صحافيا حتدث فيه عدد من مؤلفيها الشباب عن اصداراتهم 

اجلديدة.
وقال مدير عام بالتينيوم بوك جاسم اشكناني ان الشركة حريصة 
على دعم املواهب الشبابية الكويتية ونشر اصداراتها املتميزة، مشيرا 
الى ان النوعية الفاخرة للورق واالغلفة والديكور الفخم في املعرض 
هو امر مكلف جتاريا ولكنه مجد في تش����جيع القراء على حتس����ن 

عالقتهم بالكتب والقراءة وهو الهدف االسمى.
واضاف اشكناني ان بالتينيوم بوك تسعى الى الريادة في عالم 
النشر والتوزيع من خالل تنويع اصداراتها وتسويقها بشكل مهني 
سليم حتى يعود الكتاب ملكانته الطبيعية في املجتمع، مبينا ان احلديث 
عن عدم توجه الش����باب نحو القراءة غير دقيق علميا حيث الكثير 
منهم يقبلون على الكتاب الورقي املطبوع رغم الثورة التكنولوجية 
وعالم االنترنت بشرط تقدمي ما يرضي طموحهم ويحقق تطلعاتهم 

على جميع املستويات.
م����ن جانبه قال الزميل احمد احليدر � الذي له اصداران هذا العام 
االول بعن����وان »خنفروش« والثاني »حياتن����ا« � ان على الكاتب ان 
يتفاعل مع مجتمعه ليؤثر ويتأثر به، موضحا ان االسلوب الساخر 
ه����و املتبع في »خنفروش« بداية من العنوان الذي يجذب قراء كتب 
الطبخ مرورا باملوضوعات املتنوعة التي تطرح العديد من الظواهر 
االجتماعية ووصوال الى املوضوعات املنشورة مسبقا في الصحف 

املدونة الشخصية.
واضاف حيدر ان كتاب »حياتنا« الذي يشمل العديد من الصفحات 
البيضاء موجه بصورة رئيسية ملن يبحث عن الفكر ال كمية احلبر، 
حيث الكلمات القليلة التي كتبت في بدايته ونهايته توجه رس����الة 

سامية حول ضرورة العمل على جتنب الصراعات واخلالفات االنسانية 
لترك الذكرى الطيبة بعد انتهاء حياة االنس����ان الدنيوية مستدركا 
بأن جتربته الس����ابقة في اصدار كتاب »النساء من الوفرة.. الرجال 
م����ن العبدلي« قدمت له خبرة كبيرة مقارن����ة باصدار يتيم لم يكن 

يتوقعها.
وكشف املؤلف عبدالوهاب السيد عن صدور كتابن له هذا العام 
يحمالن عنوانا واحدا هو »رسائل اخلوف« وهما االصداران التاسع 
والعاشر منذ دخوله مجال التأليف قبل عشر سنوات، مبينا ان كل 
جزء من الكتاب سيشمل روايتن تتسمان بطابع الغموض واالثارة 
والتشويق والنهايات املفاجئة، وهو الطابع الذي اعتدت على تقدميه 

لقرائي االعزاء منذ اول رواية اصدرتها عام 2003 حسب تعبيره.
واس����تدرك بأن دخول اصداراته قائمة الكتب االكثر مبيعا طوال 
معارض الكتاب السابقة في الكويت مينحه حافزا لتقدمي املزيد ولكنه 
يحمله في ذات الوقت مسؤولية احلفاظ على مستوى معن يرضي 
قراءه بشكل مس����تمر موضحا ان النقد البناء هو ما يغذي مسيرته 

ويقّوم اي خلل فيها ان وجد.
وذكرت الكاتبة عذاري آل دخنة الشريفي التي وصفت ذاتها 
بحديثة التعرف بالقلم ان انطالقتها في عالم النش����ر كانت قبل 
نحو عامن من خالل االشراف على سلسلة بدايات لدعم املواهب 
الش����بابية في اصدارين حمال عنوان »نيس����ابا«، مستدركة: اما 
الي����وم او احلديث عن كتاب����ي االول او مولدي االول وهو كتاب 
ممزوج بنكهة روائية بسيطة كتاب تاريخي تبتدئ حكايته في 
منطقة رومانية قدمية، تسمى »واالشيا« تقع حتديدا في جنوب 
رومانيا قائلة: ان »واالشيا« هو عنوان عملي حلكاية ثأر ومنطلق 
اس����طورة، بل الثأر هو تاريخ »واالشيا« كله فمنذ ان بدأ جسد 
»واالش����يا« الصغير ينمو ويزدهر باشعاعها اجلغرافي ومنوها 
االقتصادي حتى اضحت محال للصراعات السياسية الداخلية بن 

عش����ائرها وملوك املجر والصراعات احلربية اخلارجية القائمة 
على رأسها االمبراطورية العثمانية التركية الساعية لفتوحات 

اسالمية اكثر.
ومن بن بحر الدم الذي تعيش����ه »واالش����يا« واحلديث للكاتبة 
تظهر لدينا عدة شخصيات من بينها السلطان العثماني محمد الفاحت 
وشخصية فالد الواالش����ي بطل العمل االمير السادي عاشق الدماء 
القادم من اجل الثأر وال ش����يء سوى الثأر، الثأر ألجل ابيه واخيه، 
وختمت حديثها موجهة الشكر لوالديها وزوجها على دعمهم املستمر 

في اصدارها للعمل عبر بالتينيوم بوك.
اما املؤلفة سحر غلوم بن عيسى، والتي تدرس تخصص االشعة 
في جامعة الكويت فبدأت حديثها بالقول: واضح ان مجال دراستي 
بعيد عن س����بب وجودي هنا، لكن يبقى التوازن في مجاالت احلياة 
هو الس����بب األول في جناح ورقي اي شخص، مشيرة الى انها بدأت 
الكتاب����ة في عمر مبكر وكتبت قصة في احدى املجالت بعدها اكملت 
مشوار الكتابة في املجالت الى ان توقفت في مرحلة الثانوية للتفرغ 
للدراسة ومن ثم عادت للكتابة في عدة صحف ومجالت الى ان بدأت 
على مستوى اعلى وهو كتابة الكتب حيث صدر لها اإلصدار األول في 
سنة 2007 وكان يحمل عنوان »طريقي إليك« ومن ثم كتاب »رحلة 

في القلوب« في عام 2008.
واستدركت بأنها اصدرت تزامنا مع املعرض كتابها الثالث الذي 
يحمل عنوان »العش����ق األبدي« وحاولت فيه ان حتقق الهدف الذي 
تصبو إليه في كتاباتها، وهو إفادة القارئ بالدرجة األولى قائلة: ان 
القارئ هو املعني األول واالخير ف����ي كتاباتها، ففي »طريقي إليك« 
تكلمت عن عالقة االنس����ان بحياته وكيف يعيش في بيئة تناسبه 
وحتقق السعادة وفي »رحلة في القلوب« تكلمت عن عالقة االنسان 
مبن حوله وكيفية التعامل مع اآلخرين، لذلك قبل ان اكتب »العشق 
األبدي« او االصدار اجلديد فكرت في احتياجات االنس����ان ووجدت 

انه مازالت هناك امور يحتاج اليها من اهمها كيف يتعامل مع نفسه 
ويطورها وينمي عقله وهذا هو محور الكتاب اجلديد.

اما الكاتبة شهد بوشهري والتي لها كتاب خواطر بعنوان »مشاعر 
ال تنام« فانها كتبت كلماته لترجمة طاقة كبيرة وكتلة مش����اعر في 
داخلها، موضحة انها تسعى للتعبير عن مشاعر جيلها السيما الفتيات 
م����ن خالل هذه الكلمات، وبينت انها كانت حتلم دائما بإصدار كتاب 
مطبوع الى ان قادتها املصادفة وساعدتها الظروف في تقدمي كتاباتها 
لدار النش����ر وموافقتها عليها ثم طبعها، مش����ددة على ان التجارب 
املذكورة في الكتاب ال تعبر بالضرورة عما مرت به ش����خصيا ولكن 

جتارب اخرين حولها او سمعت عنها وتأثرت بها.
وقال الزميل طارق العيدان والذي يصدر كتابه األول »حكايتي مع 
القاهرة« في كلمته رمبا قضى الكثيرون منكم اياما جميلة في ربوع 
القاهرة، س����واء كانت خالل العطل الصيفية او الربيعية، ولكن ان 
تعود اليها مجددا، بغرض الدراسة فيها، هو امر مغاير، تختلف فيه 
املعايير واالعتبارات، مس����تطردا بأن ما بن ايديكم مذكرات شاب لم 
يتجاوز عمره الثامنة عشرة حينها لم يسافر مبفرده الى اي بلد في 
العالم قط، واليوم هو في مدينة ال يعرف فيها احدا، سوى صاحب 
»السوبر ماركت« الصغير والذي تعرف عليه منذ ان كان طفال بحكم 
العالقات االنسانية اليومية. وخلص إلى القول ان في طيات الكتاب 
خب����رات تعلمتها للمرة األولى آثرت ان انقلها اليكم طازجة.. وليس 

بعد ان تشيب شعرات رأسي كما يفعل الكثيرون.
وأوضحت الروائية منال االنصاري انها تخوض التجربة األولى 
من خالل روايتها التي حتمل عنوان »جلن« وهو اسم بطلة العمل، 
مبينة انها ومبجرد التفكير في س����بب كتابته����ا لهذه الرواية فإنها 
تغوص تعمقا بأفكارها. واشارت الى انها لم تكتبها اال تلبية لرغبة 
ملحة في داخلها بالتعبير عن هذه الهواية، مبينة انها عش����قت دنيا 

احلكايات والقصص منذ نعومة أظفارها.

خالل مؤتمر صحافي وتزامنًا مع انطالق معرض الكتاب الـ 34

 )محمد ماهر(

ش����اهد رضا س����فيرا جلمهورية 
بنغالديش الشعبية وذلك كسفيرين 
لبلديهما لدى البالد. حضر مراسم 
االحتف����ال نائ����ب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محم����د الصب����اح ونائب وزير 
ش����ؤون الديوان االميري الشيخ 
علي اجلراح ومدير مكتب صاحب 
السمو االمير احمد الفهد ورئيس 
املراسم والتش����ريفات االميرية 
الش����يخ خالد العب����داهلل ومدير 
ادارة املراس����م بوزارة اخلارجية 
الس����فير ضاري العجران ونائب 
رئيس هيئة احلرس االميري اللواء 
ركن عيسى احمد السميط. وبعث 
صاحب السمو االمير الشيخ صباح 
االحمد ببرقية تهنئة الى الرئيس 
فاكالف كالوس رئيس جمهورية 
التشيك الصديقة عبر فيها سموه 
عن خالص تهانيه مبناسبة العيد 
الوطني لبالده، متمنيا له موفور 

الصحة ودوام العافية.
كما بعث س����مو ول����ي العهد 
الشيخ نواف االحمد وسمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 

ببرقيتي تهنئة مماثلتن.

العبداهلل: الرقابة على المطبوعات واجبة ونحن دولة ذات قانون ودستور
وزير اإلعالم أكد خالل افتتاحه معرض الكويت للكتاب الـ 34 أن ما ُيبث على الفضائيات خارج الكويت نحن في ِحّل منه

)أنور الكندري(وزير النفط ووزير اإلعالم الشيخ أحمد العبداهلل يفتتح معرض الكتاب الـ 34

أسامة أبوالسعود
افتتح وزير النفط ووزير االعالم ورئيس املجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب الش���يخ أحمد العبداهلل أنشطة 
الدورة الرابعة والثالثن ملعرض الكويت للكتاب، بحضور 
االمن العام للمجلس الوطني بدر الرفاعي وعدد كبير من 
الس���فراء العرب واالجانب وجمع غفير من الشخصيات 

الثقافية والسياسية والناشرين العرب.
وأعرب العبداهلل عن سعادته بافتتاح معرض الكتاب 
الراب���ع والثالثن نيابة عن راعي املعرض س���مو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد، مشيدا بثراء املشاركة 
من 24 دولة منها 13 دولة عربية تشارك جميعها من خالل 

552 دار نشر.
وأش���ار العبداهلل الى انطالقة اول���ى دورات معرض 
الكوي���ت للكتاب في نوفمبر عام 1975، مؤكدا ان التاريخ 
الطويل والعريق ملعرض الكوي���ت مييزه عن املعارض 
االخرى، مما يدل على اهتمام الكويت بالثقافة والنشء، 
وان ثروتنا االساسية هي الثروة االنسانية التي هي اهم 

استثمار لدينا للمس���تقبل، لذلك الدولة تستثمر الكثير 
والكثي���ر في التعليم والثقافة والنش���ر لتأهيل االجيال 

القادمة ملواجهة حتديات املستقبل املبهمة.
وق���ال العبداهلل ان املعرض ليس فقط لعرض الكتب 
وامنا سيتخلله أمسيات شعرية وموسيقية وندوات ثقافية، 
معربا عن أمنياته بإقبال اجلمهور على املعرض وحضور 
االنشطة الثقافية املصاحبة.وأكد العبداهلل حرصه على 
افتتاح معرض الكتاب في دورته احلالية ولقاء الناشرين 
العرب، معربا عن ش���كره لألمن العام للمجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب حلرصه الدائم على ان يظهر هذا 
املعرض بصورة تليق بقيمة الكتاب، ولكل من ساهم في 
اقامة وتنظيم املعرض، وكذلك وسائل االعالم التي حرصت 

على تغطية هذا احلدث املهم.
وأشار وزير االعالم الى ان نسبة تواجد اللغة العربية 
في املواقع االلكترونية نسبة منخفضة جدا ال تتناسب مع 
لغتنا الت���ي نعتز بها، مؤكدا ان تراثنا العربي تراث قيم 
وعال وراق، معربا ع���ن أمنياته ان نرى املزيد من املواد 

العربية على ش���بكة االنترنت. وق���ال: كنت أحرص كل 
احلرص واستفسر من الناشرين هل هذه الكتب موجودة 
على املواقع االلكترونية؟ وذلك لسهولة توافرها للقارئ 
العربي وغير العربي، مجددا ش���كره للناش���رين العرب 
وغير العرب على مشاركتهم في معرض الكويت للكتاب 

هذا العام.
وردا على س���ؤال حول جدوى الرقابة على الكتب في 
معرض الكويت للكتاب في ظل الفضاء املفتوح للمعرفة 
واالط���الع على الكتب، اكد العب���داهلل ان معرض الكتاب 
يقام عل���ى أرض الكويت، لذلك الرقاب���ة واجبة، ونحن 
دولة ذات قانون ودستور، لذلك كان لزاما علينا تطبيق 
ه���ذا القانون، أما ما يبث على الفضائيات خارج الكويت 

فنحن في حل منه.
من جانبه، أكد االمن العام للمجلس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب بدر الرفاعي ان معرض الكويت للكتاب 
هذا العام يضم نحو 12 ال���ف كتاب جديد، باالضافة الى 

الكتب املوجودة على قاعدة البيانات.

المبارك بحث مع السفير الياباني التعاون الثنائي 
استقبل النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك السفير الياباني 
لدى الكويت ماساتوش���ي موتو. وقالت وزارة 
الدفاع في بيان صحافي امس انه مت خالل اللقاء 
تبادل االحاديث الودية بن اجلانبن ومناقشة 
املواضيع ذات االهتمام املشترك وتطوير العالقات 
املتميزة بن الكويت واليابان وسبل تطويرها.


