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أعلنــت مؤسســة جائزة 
عبدالعزيز ســعود البابطني 
بــدء  الشــعري   لإلبــداع 
االستعدادات إلقامة مهرجان 
ربيــع الشــعر العربــي في 
دورته السابعة التي ستقام 
على مسرح مكتبة البابطني 
املركزية للشعر العربي خالل 

شهر مارس املقبل. 
العــام  األمــني  وقــال 

للمؤسسة عبدالرحمن خالد 
البابطني في تصريح صحافي 
أمــس ان الــدورة الســابعة 
ستشهد مشاركة كوكبة من 
الشعراء العرب ميثلون أجياال 
مختلفة واجتاهات متنوعة 
في الشــعر، مشــيرا إلى أن 
املهرجان سيكون مصحوبا 
بندوة أدبية مبشــاركة نقاد 

متخصصني. 

وأضاف البابطني انه سيتم 
اإلعــالن قريبــا عن أســماء 
الشــعراء وعنــوان النــدوة 
ومحاورها وســيطلق اســم 
أحد الشعراء البارزين على 
هذا املهرجان، مشيرا إلى أن 
املؤسسة ستصدر مطبوعات 

جديدة بهذه املناسبة. 
وأوضــح أن املؤسســة 
تعمل من خالل مهرجان ربيع 

الشــعر العربي علــى تأكيد 
دوره كأداة حية ومســتمرة 
إلغناء الذائقة اإلنسانية بهذا 
النوع من اإلبداع إلى جانب 
الدور اللغوي الذي يقوم به 
الشعر لتعزيز اللغة العربية 
بــني األجيال وهــذا أحد أهم 
املســاعي التي يطمــح إليها 
رئيــس املؤسســة الشــاعر 
عبدالعزيز سعود البابطني. 

واشــار إلى أن املؤسسة 
دأبــت منذ عــام 2008 على 
إحياء هذا املهرجان مواكبة 
لالحتفاء العاملي بالشــعر، 
مبينــا أن املهرجــان يعــد 
رديفا لألنشطة التي تقيمها 
املؤسســة ضمــن الســعي 
لتحقيق أهدافها في تكريس 
العنصر الثقافي كجزء مكون 

للبناء احلضاري.

»البابطني« تستعد للدورة السابعة من مهرجان ربيع الشعر العربي

»املعلم« ترثي نقيب املعلمني اإلريتريني

صورة من رثاء جمعية املعلمني الكويتية لنقيب املعلمني االريتريني صالح محمود وتبدو في الصفحة صورة 
التقرير الذي نشره الزميل يوسف عبدالرحمن في »األنباء« عن الراحل

اســتجابت جمعية املعلمــني الكويتية 
مشــكورة »للنداء« الذي وجهته »األنباء« 
في عدد يوم 25 ديســمبر 2013 حيث رثى 
الزميل يوسف عبدالرحمن نقيب املعلمني 
االريتريني االســتاذ صالــح محمد محمود 
إسماعيل صاحب املواقف النضالية والنقابية 

املشرفة في تاريخ املعلمني العرب.
والشكر موصول ملجلة املعلم والزميل 
أســعد عبداهلل - مدير التحرير، الذي قام 
مشكورا بعمل »ملف رثاء« ذكر فيه االدوار 
التي قام بها االســتاذ صالح محمد محمود 
إســماعيل - رحمــه اهلل - الــذي تربطــه 
بجمعيــة املعلمني الكويتيــة عالقة نقابية 

وتربوية قدمية.
وقد حوى العدد األخير من مجلة املعلم 
الذي صدر الســبت 3 ربيــع األول 1435هـ 
املوافق 4 يناير 2014م رثاء في صفحة )24( 

من العدد عرضت فيه مواقف الفقيد الكبير، 
خاصة موقفه املشــرف مــن قضية اقصاء 
جمعية املعلمني الكويتية من احتاد املعلمني 
العرب ودوره البارز في التصدي لهذا التوجه 
اخلطير وجناحه والنقابات االخرى في إفشال 
املؤامرة العراقية لشــطب جمعية املعلمني 

الكويتية وفشل هذا املخطط.
ومن يريد أن يتعــرف على حقيقة هذا 
املناضــل العربي التربوي احلر الشــريف 
الذي حظي بتقدير عال من أوساط املعلمني 
الكويتيني واملواطنني واملقيمني يرجع الى 
امللف الذي نشــرته »األنباء« عن ســيرته 
العملية حتت عنوان »معلم اريتريا.. نصير 
الكويت«. واليوم تستجيب جمعية املعلمني 
الكويتية ومجلة املعلم مشكورتني للنداء الذي 
نشرته »األنباء« لتأبني هذا الفقيد االريتري 

الكبير، و)إنا هلل وإنا إليه راجعون(.

جمعية املعلمني.. شكراً

نادي »الصم« يشكر األمانة العامة لألوقاف 
لتبرعها بتوفير أجهزة تنبيه هزازة للمعاقني

أحدهما أصم، قد قام رئيس 
النادي إسماعيل كرم وأمني 
سر النادي محمد الكندري 
اجلندي املجهول وراء هذا 
اجلهــد املتميز املبذول من 
رئيس وأمني الســر العام 
وأمني الصنــدوق إبراهيم 
العتيقي، وأمني السر العام 
املســاعد ورئيــس اللجنة 
الثقافيــة مســاعد الزعبي 
الذين  وأعضــاء املجلــس 
بذلوا قصارى اجلهد إلمتام 
هذا العمل املقدم كدعم من 
األمانــة العامــة لألوقــاف 
التي ال تألــو جهدا في أي 
دعــم مــادي لفئــة الصــم 
أعضــاء النــادي الكويتي 
الرياضــي للصــم بفرعيه 
)رجال وفتيــات( ونتقدم 
لهم بخالص الشكر وعظيم 
التقديــر واالمتنــان على 

دعمهم املتواصل للصم.

الذي قدم للنادي الكويتي 
الرياضي للصم، حيث قام 
النادي بالتعاقد مع كبرى 
الشركات العاملية بالواليات 
املتحدة األميركية لتوريد 
عدد كبير من أجهزة التنبيه 
الهــزازة واخلاصــة بفئة 
الصم باإلضافة جلهاز بكاء 
الطفل الذي يكون والداه أو 

تقدم رئيــس وأعضاء 
النــادي  إدارة  مجلــس 
الكويتــي الرياضي للصم 
بخالص الشكر والتقدير إلى 
األمانة العامة لألوقاف وذلك 
نظير التبرع املادي الكبير 

أعضاء نادي الصم مع أجهزة التنبيه الهزازة


