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وزارة  اص����درت 
االعالم ع����ددا جديدا 
الثقافية  من مجلتها 
الش����هرية )الكويت( 
متضمنا مقاالت عدة 
تتن����اول موضوعات 
وعلمي����ة  ثقافي����ة 
وفكرية ولقاءات مع 
نخبة من االكادمييني 
واملثقفني داخل الكويت 

وخارجها.
كلمة  ف����ي  وجاء 
العدد »بهذه الروحية 
نستقبل عامنا اجلديد 

بهذا الع����دد من املجلة وبه����ذه الروحية 
منارس التقدمي والتأخير واالختيار بني 
هذا املوض����وع او ذاك ونتقدم مبا لدينا 
إلى قارئ ينتم����ي الى املاضي واحلاضر 

في وقت واحد«.
واضافت املجلة انن����ا نترك للقارىء 
مساحة او مس����افة حرة لالنتماء »فمن 
ش����اء فليذكر ومن ش����اء فلينس واملهم 
اننا نود مخلص����ني ان تكون هذه املجلة 
بأبوابها وصورها وكلماتها مرآة ملا قبلها 

وما بعدها«.

وتضم����ن الع����دد 
اجلدي����د م����ن املجلة 
تغطية الحتفال غرفة 
جتارة وصناعة الكويت 
بيوبيلها الذهبي حتت 
رعاية وحضور صاحب 
السمو االمير الشيخ 
صباح االحمد الرئيس 
الفخري للغرفة وذلك 
مبناسبة مرور 50 عاما 
على تأسيسها ومت فيه 
الرعيلني االول  تكرمي 

واحلالي.
موضوع  وتناول 
الغالف حتقيقا حول صناعة الفحم وبائعيه 
في الكويت واستخداماته خاصه في اعداد 
الشاي على »الدوه« وكأداة فنية للرسم 

على مر العصور.
وتضمن العدد قراءة نقدية في رواية 
»الثوب« للكاتب الكويتي طالب الرفاعي 
ومس����رحية »املره ريال البيت« للكاتبة 
الكويتية الدكتورة الهام الشالل اضافة إلى 
العربية  ابداعاتنا  حتقيق حول »ترجمة 
الى العبرية« ولقاء مع الفنان التشكيلي 

السوري موفق فرزات.

اصدر استاذ االعالم في اجلامعة األميركية في 
الكويت د.محمد أكبر أشكناني كتابا جديدا عن 
الترجمة االعالمية تضمن موضوعات تتحدث 
عن تاريخ الترجمة وأهميتها ودورها ومسيرتها 
وأهم نظرياتها وأنواعه����ا اضافة الى عدد من 

التطبيقات باللغتني العربية واالجنليزية.
وقسم املؤلف كتابه الذي صدر بعنوان »الترجمة 
االعالمية.. النظرية والتطبيق« الى بابني، تناول 
في االول تاريخ الترجمة ومس����يرتها وأنواعها 

وفي االخر تطبيقات للترجمة باللغتني.
وقال املؤلف ف����ي مقدمة الكتاب ان االصدار 
الترجم����ة اإلعالمية  اجلديد يتن����اول مج����ال 
ال����ذي ازدادت أهميته وتعاظم دوره في اآلونة 
األخيرة مضيفا ان����ه يرمي الى حتقيق الفائدة 

للمهتمني بدراس����ة علم الترجمة وتاريخه����ا وللراغبني في تعلم 
هذه املهنة واالنخراط فيها بعد التأكد من رغبتهم في الس����يطرة 

على اللغتني.

واعتب����ر ان النقل من لغ����ة إلى أخرى ليس 
مجرد رصف لكلمات وعبارات وجمل موازية بل 
انه الى حد كبير نقل لروح اللغة ولروح الكاتب 
األصلي مضيفا ان مهنة املترجم هي مهنة قلق 

وتوتر مستمرين.
وتطرق الباب االول الى عدة موضوعات جاءت 
في فصول عدة منها تاريخ الترجمة واهم مدارسها 
وانواعها واثارها واهميتها ونتائجها فيما خصص 
احد الفصول للحديث ع����ن الترجمة اإلعالمية 
متطرقا فيه الى وسائل اإلعالم واللغات املستخدمة 
والى التصرف في الترجمة اإلعالمية والتعابير 

االصطالحية وأسس الترجمة اإلعالمية.
وفي الباب الثاني وضع املؤلف عددا كبيرا من 
التطبيقات العملية والتدريبية باللغتني العربية 
واالجنليزية في مجاالت عدة منها السياسة واالقتصاد والعلوم 
واالداب لتك����ون مبنزلة تدريب تطبيقي للراغبني في حتس����ني 

مستواهم وتعزيز امكانياتهم في الترجمة االعالمية.

د.محمد أكبر أشكناني

غالف العدد

»اإلعالم«: موضوعات ثقافية ولقاءات في مجلة »الكويت«

أشكناني: يصدر »الترجمة اإلعالمية.. النظرية والتطبيق«

دير: األساليب القديمة للتصميم 
تشكل قالعًا تحد من اإلبداع

القى رئيس املعهد البريطاني للخرسانة، واستاذ 
تكنولوجيا اخلرسانة في جامعة دندي باململكة املتحدة 
س���ابقا د.رافيندرا دير محاضرة بعنوان »تدمير قالع 
االس���اليب القدمية: ابرز التحديات في مجال صناعة 
اخلرسانة« تناول فيها احدث اساليب التصميم واملواد في 
تكنولوجيا اخلرسانة، وذلك في مقر جمعية املهندسني. 
يذك���ر ان د.دير قام بزيارة الكويت بدعوة من جامعة 
الكويت. وقد حتدث احملاضر ايضا عن قالع االساليب 
القدمية ف���ي مجال صناعة اخلرس���انة التي حتد من 
االبداع، وطالب بضرورة التخلص من الطرق التقليدية 
في صناعة اخلرسانة، وتبني اساليب حديثة في مجال 

تصميم وبناء اخلرسانة.
اجلدير بالذكر ان احملاضرة مت تنظيمها في اطار العمل 
على حتقيق احد اهم اهداف املعهد االميركي للخرسانة 
)فرع الكويت( املتمثل في نشر وتبادل املعرفة فيما بني 
املهندسني العاملني في الكويت حول احدث التقنيات في 
مجال اخلرسانة، وتزويدهم باملعلومات الفنية والعلمية 
ذات العالقة بصناعة اخلرسانة. وسبق احملاضرة لقاء 
بني اخلبير البريطاني د.رافيندرا دير واعضاء مجلس 
ادارة املعهد االميركي للخرسانة )فرع الكويت(، مت خالله 
مناقشة سبل التعاون بني املعهد االميركي للخرسانة 
بالكويت، ومعهد اخلرسانة البريطاني، ملا فيه مصلحة 
صناعة اخلرسانة والصناعات التابعة لها، واملختصني 

في هذا املجال في الكويت ومنطقة اخلليج العربي.


