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تقيم مجلة »العربي« ندوتها الس���نوية لهذا 
العام خ���ال الفترة من 8 إل���ى 10 مارس املقبل 
بعنوان »الثقافة العربية في ظل وسائط االتصال 
احلديثة« حتت رعاية سمو الشيخ ناصر احملمد 

رئيس مجلس الوزراء.
وقال رئيس حترير املجلة د.سليمان العسكري 
ان »اختيار موضوع الندوة جاء استجابة للكثير 
من املتغيرات التي س���ادت الس���احتني الثقافية 

واالجتماعية في املنطقة العربية«.
وأض���اف العس���كري انه لم يع���د من املمكن 
جتاهل أش���كال الثقافة العربي���ة املوجودة على 
شبكة االنترنت السيما ان هناك عشرات املواقع 
للمجات االلكترونية واملنتديات االدبية واملدونات 
الثقافية كما تعلو أصوات ألجيال جديدة وجدت 

اخي���را فضاء مفتوحا تعبر فيه عن ذاته���ا ورؤيتها وقدرتها على 
التجريب.

وتطرق الى ازدحام الفضاء العرب���ي بالقنوات الفضائية قائا 
ان »هناك اكثر من 350 فضائية عربية تفعل كل ش���يء، اال ان تهب 
جزءا معقوال من س���اعات بثها للثقافة اجلادة وللتعبير عن العقل 

العربي«.
وأضاف ان عدد القنوات الثقافية املتخصصة منها اقل من أصابع 
اليد الواحدة ورمبا كانت آخرها قناة )العربي( التي أطلقتها الكويت 
في العام املاضي لتقوم بدورها في خدمة الثقافة العربية كما فعلت 

مجلة العربي من قبل.

ويشارك في أعمال الندوة لهذا العام مجموعة 
كبيرة من املفكري���ن والباحثني في مجال تقنية 
املعلومات والتربويني وغيرهم من بينهم د.جابر 
عصفور ود.نبيل علي السيد ياسني، اضافة الى 
د.رشا عبداهلل ورئيس حترير مجلة )لغة العصر( 
جمال غيطاس ود.غسان مراد ود.كمال عبد اللطيف 

ود.محمد املخزجني.
كما يشارك قاسم حداد ومحمد أسليم وصمويل 
شمعون ونوري اجلراح وشيرين ابوالنجا ومحررة 
مجلة )الوتقة االلكتروني���ة( هالة صاح الدين 
ود.عبداهلل احلراصي ود.عبداهلل الكندي وابراهيم 
العريس وعمار صفر وبال بصل ود.سهير عبد 

الفتاح.
ويضاف الى املشاركني عدد من الكتاب واملدونني 
الش���باب الذين انتقلت مدوناتهم إلى كت���ب ورقية مثل اللبنانية 
املصرية نيرمني نزار ومن مصر كل من رحاب بس���ام وهيثم دبور 
ومن س���ورية س���امي احلمش وعدد آخر من الباحثني واالعاميني 

املهتمني بالوسائط احلديثة.
وقال د.العسكري انه سيتم تكرمي عدد من املؤسسات واجلهات 
الثقافية ذات الطابع االلكتروني للدور الذي لعبته في تفعيل هذه 
الوسائط وتأثيرها في اثراء الثقافة العربية منها املوقع البحريني 
»جهة الشعر« واملوقع االماراتي »الوراق« ومن الكويت »مؤسسة 
االنتاج البرامجي املش���ترك« و»مركز الكويت للدراسات والبحوث 

الكويتية« ومن مصر»قناة النيل الثقافية«.

د.سليمان العسكري 

منصور العتيبي

السفير العتيبي يقدم أوراقه للسكرتير العام 
لألمم المتحدة  4 مارس المقبل

ندوة »العربي« تبحث مستقبل الثقافة العربية
في ظل اإلنترنت والفضائيات 8 مارس

األمم املتحدة � كونا: تس���لم السفير منصور 
العتيبي أول من أمس مهام منصبه مندوبا دائما 
للكويت لدى األمم املتحدة بنيويورك، ومن املنتظر 
أن يقدم الس���فير العتيب���ي أوراق اعتماده إلى 
الس���كرتير العام لألمم املتحدة بان كي مون 4 

مارس املقبل.
وعمل الس���فير العتيبي من���ذ 2007 وحتى 
تاريخ تس���ميته في اآلونة األخيرة وزيرا فوق 
العادة ومديرا لقسم املنظمات الدولية في وزارة 

اخلارجية الكويتية.
والس���فير العتيبي ليس غريبا عن البعثة 
الدائمة للكويت ل���دى األمم املتحدة إذ عمل بها 
منذ عام 1992 وارتقى سلم الترقيات حتى شغل 
منص��ب مستش��ار وقائ��م باألعم��ال من 2004 

الى 2006.
كما مثل السفير العتيبي الكويت في احملافل 
اإلقليمية والدولية وفي العديد من املؤمترات التي 
نظمتها األمم املتحدة ومنظمة املؤمتر اإلسامي 

وحركة عدم االنحياز.
ونش��ر السفير العتيبي كتابني عن »مسألة 
الكوي��ت ف��ي اجلمعي��ة العامة )2001-1990(« 
وآخر بعنوان »مجلس األمن في مواجهة العدوان 
العراقي عل���ى الكويت وانعكاس���اته )1990-

.»)2008
ويخل��ف الس���في��ر العتيب��ي ف��ي منصبه 
اجلديد السفي��ر السابق للكويت لدى األمم املتحدة 
عبداهلل املراد الذي انتهت مهامه في ديس���مبر 

املاضي.

تسلم منصبه مندوباً دائماً للكويت لدى المنظمة


