
المحلية االحد
1  نوفمبر  2009

2

د.هيلة املكيميد.لبنى القاضي

جانب من املشاركة الكويتية

ستوكهولم ـ كونا: شاركت سفارتنا لدى السويد في أنشطة ندوة 
)حوار الثقافات واألقليات( الدولية في العاصمة ستوكهولم التي بدأت 
أول من أمس واختتمت أمس مبشاركة كويتية نسائية. وحتدثت في 
الندوة د.لبنى القاضي من جامعة الكويت مشيرة الى اجنازات املرأة 
الكويتية وما حققته في مختلف املجاالت كما ألقت د.هيلة املكيمي من 
جامعة الكويت كلمة عن تفعيل احلوار اخلليجي – األوروبي وربطه مع 
احلوار املتوسطي األوروبي. يذكر ان الندوة أقامتها وزارة اخلارجية 
السويدية مبناسبة رئاسة الســــويد لالحتاد األوروبي بالتعاون مع 
سفارتنا وسفارات اسبانيا وتركيا واليونان واملغرب. وأقام سفيرنا 
علي النخيالن حفل اســــتقبال للمشاركني فيما أقامت وزيرة التنمية 
والتعاون الدولي الســــويدية غونيال كارلسون في ختام الندوة حفل 
غداء تكرمييا على شرف املشاركني. وكانت الندوة تناولت عدد قضايا 
منها تراث ابن رشــــد والتعددية الثقافية واملواطنة وتدفقات الهجرة 

في أوروبا والتوسعة والشراكات لالحتاد األوروبي.

القاضي والمكيمي حاضرتا في الندوة

سفارتنا لدى السويد تشارك في ندوة 
حوار الثقافات واألقليات في ستوكهولم

الكويت تشارك بأكثر من 14 دار نشر ومراكز بحث 
في المعرض الدولي للكتاب بالجزائر

 اجلزائرـ  كونا: تشارك الكويت 
في معرض الكتاب الدولي بالعاصمة 
اجلزائرية في طبعته الـ 14 ممثلة 
بوزارة اإلعالم الكويتية ومنشورات 
شركة )غراس( الكويتية للنشر 

والتوزيع والدعاية واإلعالن.
 وقال رئيس األنشطة العربية 
في وزارة اإلعالم الكويتية نبيل 
حداد ان الوزارة تشارك بإصدارات 
متنوعة ملؤسسات حكومية ومراكز 
بحث وأيضا إصــــدارات خاصة 
ملؤسسة البابطني لإلبداع الشعري.  
وأضاف ان مشاركة وزارة اإلعالم 
الكويتية يعد نوعيا على اعتبار 
مشــــاركة أكثر من 14 دار نشــــر 
ومراكز بحث وهي املشاركة التي 
القت إقبــــاال كبيرا لدى اجلمهور 
اجلزائري التواق للمعرفة والعلم.  

املعرض الدولي للكتاب باجلزائر 
ســــمح بالتقرب أكثر الى القارئ 
اجلزائري. وأكد أن هناك أسئلة 
كثيرة لدى القارئ اجلزائري عن 

وأوضــــح أن الكويت تعمل دائما 
على املشاركة الفعالة في مثل هذه 
املعارض التي تهدف الى التقرب 
الى املواطن العربي، مشددا على أن 

دولة الكويت وإبداعات املفكرين 
والباحثني الكويتيني وهو ما القى 
استحسانا لدى اجلمهور.  واعتبر 
حداد أن املعرض سمح باالتصال 
املباشر بني اجلمهور واملبدعني، 
مشيرا الى أن مثل هذه املناسبات 
الثقافية دافع قــــوي لنقل وأخذ 
املعرفة بكل سهولة. ومن جانبه 
قال رئيــــس اخلدمات الصحافية 
في وزارة اإلعالم الكويتية فيصل 
حمود ان املعرض الدولي للكتاب 
باجلزائر شهد إقباال كبيرا للجمهور 
املتعطش للمعرفة.  وأشاد ممثل 
وزارة اإلعالم الكويتية بالتنظيم 
اجليد للمعرض مشيرا الى أن ذلك 
سيشجع دور النشر الكويتية على 
املشاركة بقوة في معارض الكتاب 

القادمة باجلزائر.


