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حسني القطان ود.محمد الفيلي وعدد من احلضور              (أحمد علي)

«الكويت .. اجلارة احللوة».. تاريخ عريق 
من الثقافة واألخوة بني الكويت والسعودية

كتاب وّقعه مؤلفه األديب والشاعر السعودي محمد اجللواح في ديوان القطان

م.بشار القطان الكاتب السعودي محمد اجللواح حسني علي القطان

أسامة أبوالسعود

نظم ديوان القطان بالشعب، أمسية ثقافية 
مساء أول من أمس، على شرف األديب والشاعر 
الســعودي محمد اجللواح، مبناســبة تدشني 
كتابــه اجلديــد «الكويت .. اجلــارة احللوة»، 
حيث أقام صاحب الديوان احلاج حســني علي 
القطان حفــل توقيع الكتاب، بحضور حشــد 
كبير من رواد الديوان من األدباء واملثقفني من 
البلدين الشــقيقني. وتضمنت فقرات األمسية 
كلمة احلاج حســني القطان، ألقاها نيابة عنه 
م.بشــار القطان، حيث رحب خاللها بضيوف 
الديوان من رواد الديوان من الكويت واململكة 
العربية السعودية. من جانبه، أوضح األديب 
والشــاعر الســعودي محمد اجللواح أن حبه 
للكويت هو ما دفعه إلصداره كتاب «الكويت.. 
اجلارة احللوة» للســاحة اإلعالمية والثقافية 
واألدبيــة الكويتية واخلليجيــة الذي احتوى 
على أكثر من ٥٠٠ مادة وموضوع بني قصيدة 

ومقالة، وصورة، ورسالة، وكتاب.
وأشار إلى أن هذا الكتاب يحتوي على ٥٧٢

صفحة، وهو فريد، وضخم وجذاب في شــكله 
ومحتواه، إذ إنه يرصد ويوثق أعماال وأنشطة 
ثقافية وإعالمية كويتية تفاعل معها املؤلف على 

مدى أكثر من خمسني عاما، وبخاصة الصحافة 
الكويتيــة، ومنهــا مجلــة العربي، ومؤسســة 
عبدالعزيز البابطني الثقافية، وغيرهما. وأوضح 
أن الكتاب رصد باأللوان عددا من املقاالت والصور 
النادرة، واحتوى على قائمة من رجاالت ونساء من 
الكويت ساهموا في صنع املشهد األدبي والثقافي 
واإلعالمي والفني الكويتي، وعلى قائمة مماثلة 
لبعض األشقاء العرب غير الكويتيني الذين كان 
لهم دور وحضور في هذا املشهد. وألن «الكتاب 
يقرأ مــن عنوانه»، كما يقال فقــد حمل عنوانا 
طريفا وشــاعريا أيضا، إذ أطلــق عليه مؤلفه: 
«الكويت.. اجلارة احللوة» مبا حتمل اجليرة من 
دالالت عميقة بني اجلار وجاره، وجاءت عناصر 
ومحتويات غالف الكتاب مدروسة بشكل جيد 
وجميــل، حيث برزت حــروف كلمة «الكويت» 
ملونة ومقسمة بألوان علم الكويت، إلى جانب 
متازج وتداخل العلمني السعودي والكويتي اللذين 
يجســدان التآخي العريق، والتالحم التاريخي 
بني البلدين، والشــعبني اخلليجيني الشقيقني. 
وأشــار إلى أن غالف الكتاب اخللفي جاء يحمل 
إحدى قصائد املؤلف عــن الكويت، املعنونة بـ 
«الكويت» التي نسج حروفها مع أول حرف من 
كل بيت فيها.. بحيث تشكل هذه احلروف عند 

قراءتها عموديا كلمة: «الكويت».

«االئتمان» بحث تعزيز التعاون 
في «الذكاء االصطناعي» مع اإلمارات

أعلنت املتحدث الرسمي باسم بنك االئتمان 
حباري اخلشتي أن نائب رئيس مجلس اإلدارة 
املديــر العام للبنك صالح املضف عقد لقاء مع 
وزير دولة للذكاء االصطناعي واالقتصاد الرقمي 
وتطبيقــات العمل عن بعد فــي دولة اإلمارات 
العربية املتحدة عمر بن سلطان العلماء، بحضور 
ممثلــني عن اجلهتني وذلك لتبادل اخلبرات في 
مجال الــذكاء االصطناعي، وذلك لتقدمي أفضل 

اخلدمات للمواطن الكويتي.
وأضافت اخلشتي أنه على هامش اللقاء قدمت 
مديرة مركز نظم املعلومات شــريفة الكندري 
عرضا مرئيا يشرح جتربة الكويت في التحول 
الرقمي والذكاء االصطناعي في بنك «االئتمان» 
من خالل تقدمي القروض الذكية، وقام الطرفان 

بعمل جولة تفقدية في مختبرات دبي للمستقبل 
لالطالع على التجارب العملية في دولة اإلمارات 
العربية املتحدة في كل قطاعات الدولة. وأكدت 
اخلشــتي أن الطرفني تبادال األفــكار في مجال 
الذكاء االصطناعي وأهميته في الوقت احلالي 

وحتدياته وآلية تطبيقه في قطاعات الدولة.
مــن جانب آخــر، عبــر الوزير عــن فخره 
باإلجنــازات التــي حققهــا البنك فــي مجاالت 
التحــول الرقمي والــذكاء االصطناعي. وأبدى 
الوزير االســتعداد التام ملد يد التعاون وتقدمي 
الدعم واملساعدة في مجال الذكاء االصطناعي.
كما عبر املضف عن فخره وتقديره بالتقدم 
غير املتناهي الذي تشهده دولة اإلمارات العربية 
املتحدة من خالل زيارته ملختبر دبي للمستقبل.

املضف التقى الوزير العلماء وتفقد مختبرات دبي للمستقبل

صالح املضف مع الوزير اإلماراتي عمر بن سلطان العلماء بحضور أعضاء وفد بنك االئتمان

وزير التربية: سأستعني ببدر املطيري مستشارًا في مكتبي
عبدالعزيز الفضلي

أعلن وزير التربية ووزير 
العالــي والبحــث  التعليــم 
العلمــي د.حمد العدواني عن 
االســتعانة بالوكيل املساعد 
للشــؤون القانونيــة بوزارة 
التربيــة د.بدر بجاد املطيري 
مستشــارا في مكتبه بعد أن 
قضى ١٠ سنوات في عمله وكيال 

للقطاع القانوني.
جاء ذلك في كلمة للوزير 
العدواني على هامش حضوره 
صباح امــس احتفــاال نظمه 
القانونــي  القطــاع  موظفــو 
بالوزارة مبناسبة انتهاء مهام 
الوكيل د.بدر املطيري مبشاركة 

قيادات الوزارة ومسؤوليها.
وعبر العدواني عن شعوره 
باألسى ملغادرة املطيري الوزارة 
بعد انتهاء فترة عمله، الفتا الى 

طويلة وشــرف لي ان يكون 
عضيــدي بالعمل وكســبناه 
مستشــارا في مكتبي ويبقى 
ابــن الوزارة ومطلعا على كل 
ملفاتها، متمنيا له كل التوفيق 

والنجاح.
ولفت الــى أن احملبة التي 

ذا قيمة يعتمــد عليه ليكون 
حصنا منيعا لتأمني ســالمة 

وضع الوزارة القانوني.
مــن جهة اخــرى، فوضت 
وزارة التربية بعض املديرين 
لتوقيع قرارات بدل االجازات 
للعاملني بقطاعاتها املختلفة.

جاء ذلــك في قرار اصدره 
وكيل وزارة التربية بالتكليف 
فيصل املقصيد وتلقت «األنباء» 

نسخة منه، حيث جاء فيه:
أوال: يفوض مدير إدارة املوارد 
البشرية بتوقيع قرارات البدل 
النقــدي لرصيــد اإلجــازات 
الدورية أثناء اخلدمة للعاملني 

بديوان عام الوزارة.
ثانيــا: يفوض مــدراء عموم 
املناطــق التعليميــة بتوقيع 
قرارات البدل النقدي لرصيد 
اإلجازات الدورية أثناء اخلدمة 
للعاملني بديوان عام املنطقة.

أراها في حرص اجلميع على 
حضور هذا احلفل واالحتفاء 
به دليــل على العالقة الطيبة 

التي اكتسبها مع اجلميع.
مــن جانبه، أعــرب د.بدر 
املطيري عن تقديره وشــكره 
حلضور العدواني حفل التكرمي 
رغــم انشــغاله فــي اجتماع 
مجلــس الــوزراء، معربا عن 
تشــرفه بالثقة الكبيرة التي 
أوالهــا إيــاه لالســتعانة به 

مستشارا في مكتبه.
وأشــاد املطيــري ببادرة 
أسرة القطاع القانوني بتنظيم 
حفل تكرميه، مبينا أن األسرة 
القانونية تعد نواة العمل في 
القطــاع الذي سيســتمر بهم 
التي  وبجهودهــم وخبراتهم 
أسســوها بســواعدهم منــذ 
انطالقــة إنشــاء القطــاع من 
العدم حتى بات صرحا قانونيا 

تفويض بعض املديرين بتوقيع بدل اإلجازات للموظفني

الوزير د.حمد العدواني مكرما د.بدر املطيري

انه في بداياته األكادميية كان 
من املتفوقني في كلية احلقوق 
وعمل بالوزارة ملدة ١٠ سنوات 
بالوزارة وشرف كل من عمل 

معه.
وأضــاف: يؤســفني انني 
لم اســتطع العمــل معه فترة 

اعتصام خريجات لغة إجنليزية كويتيات
أمام «التربية» لعدم قبولهن معلمات

عبدالعزيز الفضلي

اعتصــم عــدد مــن خريجــات اللغــة 
اإلجنليزيــة الكويتيات صبــاح أمس أمام 
مبنــى وزارة التربية مطالبــات بقبولهن 

كمعلمات في سلك التدريس.

وأوضحت املعتصمات أن منهن خريجات 
كليــة اآلداب جامعة الكويــت وخريجات 
جامعــات خاصة، ودخلــن مقابلة وقدمن 
اختبارات، غير انه لم يتم قبولهن بحجة 
عدم اجتياز املقابلة، داعيات وزير التربية 

للتدخل شخصيا وإنهاء معاناتهن.

جانب من اعتصام اخلريجات أمام «التربية»

مصادر لـ «األنباء»: د.مها 
السجاري نائبًا ملدير جامعة 

الكويت للشؤون العلمية
آالء خليفة

علمــت «األنبــاء» من 
مصادر مطلعة أن القائمة 
بأعمــال مديــر جامعــة 
الكويت د.سعاد الفضلي 
أصــدرت قــرارا بتعيني 
عضوة هيئة التدريس في 
كلية العلوم االجتماعية 
بجامعــة الكويــت د.مها 
الســجاري نائبــا ملديــر 
اجلامعة للشؤون العلمية.

يذكــر أن الســجاري تولت خالل الفترة الســابقة 
القيام بأعمال عميد كلية العلوم االجتماعية.

د.مها السجاري

الصقر: «البستان» من أوائل صروح تأهيل ضعاف السمع عربيًا

ندى أبونصر

نظمت حضانة البستان لضعاف السمع والنطق التابعة 
للجمعية الثقافية االجتماعية النسائية حفل افتتاح احلضانة 
بحلتها اجلديدة أمس، بحضور رئيسة اجلمعية لولوة املال 
ومسؤولة احلضانة هيفاء الصقر ومديرة احلضانة دليلة 

كمون وأولياء األمور ونخبة من سيدات املجتمع.
وخالل احلفل ألقت مديــرة احلضانة دليلة كمون كلمة 
شكرت فيها جميع العاملني في احلضانة على دعمهم املعنوي 
لألطفال، مؤكدة وجود نظام خاص في احلضانة يتمثل في 
إقامة دورات تدريبية للمدرســات حول كيفية التعامل مع 
األطفال ضعاف السمع والنطق، متقدمة بالشكر الى جميع 
املساهمات والداعمات للحضانة منذ إنشائها وعلى رأسهن 
مسؤولة احلضانة هيفاء الصقر ورئيسة اجلمعية لولوة املال.
وقالت كمــون انه بتطور العلم والطــب أصبحت هناك 
عمليــات زراعة قوقعــة لألطفال حيث جتعل الطفل شــبه 
األصم يسمع، ودورنا في احلضانة يتمثل في تدريبه على 
النطق وجعله يتكلم ليستطيع التعامل مع أقرانه األسوياء 
بشكل طبيعي، الفتة إلى ان هناك الكثير من األطفال تؤهلهم 
قدراتهــم بعد تخريجهم لالندماج مع الطالب األســوياء في 

املدارس ومتابعة تعليمهم بشكل طبيعي.
وأضافت: ما مييز حضانة البستان انها األولى في الكويت 
واخلليج العربي وتأسســت منذ عام ١٩٩٧ وتســتقبل فقط 
ضعاف السمع والنطق، واحتفلنا بافتتاحها بحلتها اجلديدة 
بعــد ترميمهــا وجتديدها من كل اجلوانب ســواء املبنى أو 

احلديقة أو الفصول.
بدورها، لفتت مســؤولة حضانة البستان هيفاء الصقر 
الــى ان احلضانــة تعد مــن أوائل الصــروح التعليمية في 
الوطــن العربي لتعليم ضعاف الســمع وزارعــي القوقعة 
وتأهيلهم تربويا ومجتمعيا، شاكرة إدارة اجلمعية الثقافية 
االجتماعية وجميع املدرسات واإلداريات واملوظفات العامالت 
فــي احلضانة الالتي عملن على مــدار ٢٥ عاما وجلهودهن 
املبذولة، وخصت بالشــكر اجلهات والشخصيات املتبرعة 

على دعمهم املستمر للحضانة.

خالل حفل افتتاح احلضانة بحلتها اجلديدة مبشاركة واسعة

(متني غوزال) تكرمي هيفاء الصقرلولوة القطامي ولولوة املال وهيفاء الصقر ودليلة كمون وعدد من احلاضرات خالل احلفل  

جانب من تعليم وتأهيل الطلبة في حضانة البستان

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

أمطار متوقعة بعد ظهر الثالثاء
ودرجات احلرارة مرشحة لالنخفاض

قال اخلبيــر الفلكي عادل 
املرزوق ان مؤشــرات خرائط 
الطقس تشــير باستمرار إلى 
هبوب الرياح بني رياح شرقية 
ورياح جنوبية شــرقية (بني 
ريــاح كــوس وريــاح كوس 
مطلعي) خفيفة السرعة ال تزيد 
سرعتها على ١٥ كلم/ساعة، ما 
يعني احتمال استمرار الطقس 
الغائم وسقوط امطار بعد ظهر 

اليوم الثالثاء.
املرزوق ســقوط  وتوقــع 

زخــات متفرقة من املطر واســتمراريته طوال 
الليل بسبب اســتمرار هبوب الرياح الشرقية 
(الكوس) والتي رفعــت درجات احلرارة فوق 

املعدل السنوي لهذه الفترة.
وأشــار الــى ان املنطقة دخلــت تقريبا في 
فتــرة املربعانية البــاردة والتي تنخفض فيها 
درجة احلرارة فجأة ودون ســابق انذار، لذلك 
يجب اخذ احلذر خصوصا لألطفال بعدم لبسهم 
املالبس الصيفية من اآلن، حيث من املتوقع انه 
من مساء اخلميس او صباح اجلمعة ان تتحول 
الرياح الى رياح تكون بني شــمالية وشــمالية 
غربية فتنقشــع الغيوم عن الســماء ويصبح 
الطقس مشمسا صحوا خاليا من الغيوم، ومن 

احملتمل أيضا ان تنخفض درجة 
احلرارة لتكون في النهار بني 
١٩ و٢١ درجة مئوية وفي الليل 

بني ١٠ و١٢ مئوية.
الريــاح  وزاد: ستســتمر 
الشمالية، وعليه تبدأ درجات 
احلــرارة فــي االنخفاض بعد 
دخــول املنطقــة فــي فتــرة 
املربعانية الباردة، لذلك احلرص 
مطلوب في هذه الفترة، ولبس 
املالبس الشــتوية، خصوصا 
في الليل، حيث من احملتمل ان 
تكون هذه الليلة ممطرة مبطر خفيف ومتقطع، 
ومن احملتمل ان يستمر حتى بعد ظهر الثالثاء، 
وستنخفض درجة احلرارة اكثر بقليل وتكون 
فــي حــدود ١٧ درجــة مئوية، ولكن مــع بداية 
االســبوع تنخفض في النهار بشــكل ملحوظ، 
وتكون نهايتها الكبرى بني ١٨ و٢٠ مئوية، وفي 
الليل تكون نهايتها الصغرى بني ١٤ و١٦ مئوية، 
ودرجة احلرارة هذه هي اعلى من املعدل العام 
السنوي الذي تكون نهايته الصغرى بني ٨ و١٢
مئوية مع اســتمرار الرياح الشــمالية الغربية 
اخلفيفة السرعة تكون سرعتها بني ٤ و٨ كلم/ 
ســاعة سيكون اجلو بعدها صحوا وخاليا من 

الغيوم حتى مساء الثالثاء ١٣ اجلاري.
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