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ماضي اخلميس

فؤاد الهاشم ضيف الصالون اإلعالمي بعد عودته من رحلة العالج

»البابطين« تتبنى إكمال 
45 طالبًا دراساتهم 

العليا في األزهر

الحردان: المسرح 
الموجه للطفل أهم 

السبل للوصول إلى عقله

أعلن رئيس مجلس امناء 
مؤسس���ة جائزة عبدالعزيز 
البابطي���ن لالبداع  س���عود 
الشعري، عبدالعزيز البابطين، 
تبني المؤسسة عددا من الطلبة 
الناطقين بغير العربية الكمال 
العليا حتى نيل  دراس���اتهم 
الدكتوراه من جامعة  شهادة 

االزهر في القاهرة.
الع���ام  المنس���ق  وق���ال 
للدورات التدريبية بالمؤسسة 
عبدالجواد العبادلة في تصريح 
صحاف���ي ان اع���الن رئيس 
مجلس االمناء البابطين جاء 
اثر استقباله وفدا مؤلفا من 
45 طالبا م���ن اقطار افريقية 
وآسيوية واوروبية مختلفة 
يدرس���ون اللغة العربية في 
التابع لجامعة  اللغات  مركز 
الكويت كما التحقوا بالدورة 
التدريبية الحالية في مهارات 
التي تقيمها  العربي���ة  اللغة 
المؤسسة بالتعاون مع كلية 

اآلداب بجامعة الكويت.
واضاف العبادلة ان زيارة 
الوفد الطالبي لرئيس مجلس 
االمناء البابطين كانت للتعبير 
ع���ن الش���كر والتقدير على 
اهتمامه بنشر اللغة العربية 
بين غير الناطقين بها واقامة 
المجانية  التدريبية  الدورات 

التي يلتحق بها من يشاء.
وقال ان رئي���س مجلس 
االمناء البابطين اعلن حينئذ 
عن المكرمة الجديدة للمؤسسة 
الزائر  الوفد  بقبول اعض���اء 
جميع���ا ف���ي بعثة س���عود 
البابطين الكويتية للدراسات 
العلي���ا بالقاه���رة، مبينا ان 
ذلك يأتي تأكيدا على متابعة 
البابطين رسالته في نشر اللغة 
العربية والحفاظ على ثوابتها 

بين العرب وغير العرب.

اكد مدير قطاع االحتياجات 
الخاصة ف���ي وزارة التربية 
المسرح  ان  الحردان  فيصل 
الموجه للطفل يعد من اهم 
الس���بل للوصول الى عقله 

ووجدانه.
ل���دى  الح���ردان  وق���ال 
افتتاحه اوبريت »دمج المعاق 
مسؤولية المجتمع واالسرة« 
الذي نظمته شركة المعرفة 
النموذجية للخدمات التعليمية 
ان للمسرح المدرسي دورا في 
ربط طرفي التعليم األكاديمي 
واألنشطة ليسهل من خاللها 
نقل المعلومات والفكرة اليه 
ألنه يوف���ر لألطفال خبرات 
تعليمية ممتازة، اضافة إلى 

التسلية والترفيه.
واوضح ان فن المس���رح 
مؤث���رة  طريق���ة  يش���كل 
ف���ي التعبي���ر ع���ن األفكار 
المختلف���ة  والموضوع���ات 
لألش���خاص ذوي االعاق���ة، 
مش���يرا الى وجود دراسات 
حديث���ة توضح أن���ه يمكن 
المناهج  المسرح في  ادخال 
التربوية وأيضا مع فئات ذوي 

االحتياجات الخاصة.
وقال الحردان: ان االنجاز 
المسرحي هو عبارة عن نتاج 
علمي مبني على دراس���ات 
علمية تضافرت فيه جميع 
العاملين في برنامج  جهود 
االحتياجات الخاصة بقيادة 
المس���اعد عبي���ر  المدي���ر 
الوردان���ي وبمباركة كريمة 
الش���يخة  الحفل  من راعية 

أمل الصباح.

يستضيف الصالون اإلعالمي اليوم في الثامنة مساء الكاتب الصحافي 
فؤاد الهاشم مبناسبة شفائه من العارض الصحي الذي تعرض له وعودته 
الى الكويت ساملا بعد رحلة عالج واستئنافه لنشاطه الصحافي واالعالمي، 
وذلك في املقر املؤقت للصالون باليرموك ق 4 الش����ارع االول منزل رقم 36 
باجتاه شارع املش����اة.ويعتبر الهاشم واحدا من الكتاب اصحاب اآلراء التي 
اثارت حولها ضجيجا عاليا، حيث ميتلك الهاش����م مشوارا عمليا يربو على 
27 عام����ا في مجال الكتابة الصحافية بدأه����ا منذ عام 1981 في مجلة »آفاق« 
اجلامعية حتى صار صاحب عامود ثابت حتت عنوان »عالمة تعجب!« في 

واحدة من اكبر الصحف في الكويت واش����هرها حتى على مس����توى الوطن 
العربي.وميتلك الهاش����م قطاعا كبيرا من املتابعني والقراء احلريصني على 
متابعة مقاالته وآرائه املختلفة كل صباح حول العديد من القضايا العربية 
والدولية املختلفة، ويتميز اسلوب الهاشم الكتابي بأنه اسلوب نقدي ساخر 
الى حد كبير حيث يعتمد الهاشم في اسلوبه النقدي على توصيل رأيه وأفكاره 
للقارئ في قالب س����اخر حتى وان كانت القضية التي يتناولها على درجة 
كبيرة من االهمية فإن الهاش����م ال يتخلى عن اسلوبه الساخر ابدا.وللهاشم 
العديد من اآلراء التي اثارت اجلدل في قضايا مختلفة، االمر الذي جعله دائما 

في مهب اقالم النقد وحتت املنظار بش����كل دائم ولكنه ورغم ذلك لم يتوقف 
ابدا عن عرض آرائه وقناعاته بالطريقة التي يفضلها ولم يتخل عن اسلوبه 
الساخر.كما كان للهاشم مشاركة تلفزيونية وجتربة اعالمية حيث بدأ في العام 
2009 بتقدمي برنامج تلفزيوني بعنوان »ساعة تعجب« على قناة الوطن وقد 
تزامن هذا البرنامج مع حل مجلس االمة وإعادة االنتخاب في العام 2009.وقد 
وجه ماضي اخلميس االمني العام لهيئة امللتقى االعالمي العربي الدعوة لكل 
االعالميني والصحافيني والكتاب واصحاب الرأي حلضور هذا اللقاء واملشاركة 

فؤاد الهاشمفي حوار راق وهادف مع الكاتب الصحافي فؤاد الهاشم.

عبدالعزيز البابطني


