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هل تعرفون الفرق بين حرف السين وحرف الشين؟ انتبهوا معي 
وانظروا إلى الحرفين »س ، ش«، هاه .. لم تعرفوا !، سأخبركم إذاً .. 
حرف السين كان ولدا ال يلعب في الشارع وينظف أسنانه كل يوم، 
فكان كما ترونه نظيفا، أما حرف الشين فكان ال يسمع كالم والديه 

وال ينظف أسنانه، فبدت أسنانه متسخة بهذه البقايا كما ترون.
لم أستغرب من شيء حين سمعت ذلك قبل مدة من أحد الزمالء 
الموجهين، عندما تطرق في حديثه إلــى وعــي بعض المعلمين في 
إطــار تعليم اللغة في المرحلة االبتدائية، وللحق؛ فقد تصاعدت في 
نفسي مشاعر النفور من حــرف الشين لمجرد سماع ذلــك بعد كل 
هذا العمر من التعامل المتواصل والحب العميق للغة، وإن كان كذلك 
فما الــحــال مــع األطــفــال فــي بــدء تعلمهم الــلــغــة؟، وكيف سينظرون 
إلى بقية الحروف المنقوطة؟، أو باألحرى ماذا قال لهم هذا المعلم 
عنها؟.. والذي يؤسف له أن مثل ذلك ينطبق على عدد ال بأس به من 

المعلمين، مع األخذ باالعتبار أن أسباب المشكلة ال ُتقصر عليهم.
لقد مّر زمن طويل على تجاوز مشكالتي »الوجدانية« مع بعض 
حروف اللغة التي جاءت بسبب المعلمين، وفيما أذكر في المرحلة 
المتوسطة أن معلما- وكنا نتدرب على الخط- قــال ذات مــرة عن 
حرف الراء »مش حابب يمسك اللي بعده!«، ومن تلك اللحظة رحت 
أنظر للحروف »الـــراء والـــزاي والـــدال والـــذال والـــواو واأللـــف« على 
أن فيها نقصاً ما، وصــرت ال أستسيغ الكلمات التي تأتي حروفها 
مفرقة مثل »رأس، ورق، دار« وغيرها، وبتُّ أشعر أنها تفتقد األلفة 
والتماسك والصلة فيما بين حروفها، ورحت أتخيل أن ريحا خفيفة 

يمكن أن تشتتها.
فــي ذلـــك الـــوقـــت؛ كـــان خــطــي فــي األســــاس جــيــدا إال مــع حرف 
الراء- ومثله حرف الزاي- فازداد األمر تعقيدا بسبب تعليق المعلم، 
وتضخمت لدّي أزمة انحناء الراء في لحظة الكتابة، فكان يأتي عندي 
مختلفا وسيئ الشكل من كلمة إلــى أخــرى، حتى إنــي اعترفت بكل 
شجاعة للمعلم »ال أعرف أن أخّط حرف الــراء بشكل جيد!«، وأقول 
»اعترفت« ألنه ال يتابع بدقة، فقال لي »تخيّل أنك ترسم ربع دائرة!«، 
قالها ولم يتابعني، لكني تنبهت من عبارته إلى شيء آخر، وهو أني 
أجيد رسم حرف الــواو، ورحــت عند كتابة الــراء أحاكي دائــرة الواو 
في الهواء وقبل اكتمالها أنزل بسّن القلم على الورقة وأكمل، وبذلك 
أَجـــدت رســم الـــراء ومــعــه الـــزاي، كــأنــي عــقــدت صلحا مــع الحرفين 

متخلصا من قطيعة عّمقها ذاك المعلم.
وكذلك في المرحلة الثانوية، فقد تطرق معلمنا آنذاك خالل شرح 
الدرس إلى فكرة عابرة عن حرف الخاء بالقول إن »الخاء« هو صديق 
الكلمات السيئة، ومثّل بكلمات على شاكلة »خيانة، خسة، خطيئة، 
خمر، خنق، خطف، َخبَل ... إلــخ«، ما جعل أسهم الخاء تهبط إلى 
أدنى مستوياتها في عقلي وعاطفتي، ورحت أحاول رفعها بوساطة 
كلمات مثل »خيل، خير، خدمة ... إلخ« لكنها كانت قليلة قياسا إلى 
الكلمات السيئة فلم تسعفني المحاوالت، حتى أدركت أن الحل يكمن 

في الزمن عن طريق النسيان أو تغير الرؤية.
واألمــر يعد أكثر خطورة في المرحلة االبتدائية من دون شك، 
حتى إني ال أنسى أبدا »هواجس حرف الطاء«، قال لي المعلم »ارسم 
ِرْجال، ابدأ بالقدم على شكل بيضة ثم أنزل خطا عليها يمثل الساق!«، 
ومــن تلك اللحظة اقــتــرن حــرف الــطــاء بــالــقــدم، فــكــان أحــدهــمــا على 
الــدوام يستدعي اآلخر، وساهمت اللغة أحيانا في رفد هذا الهاجس 
عبر كلمات غير قليلة، مما جعل القدم تدخل بقوة في تحديد معنى 
كل كلمة تشتمل على حــرف الــطــاء، فكلمة »وطــأ« ال يتحقق معناها 
عندي من دون أقدام، وكلمة »هبط« أحس حال سماعها بأقدام تمس 
« وغيرهما، وانسحب األمر  ، ونـــطَّ األرض، وقــس على ذلــك »حـــطَّ
معي إلى اللهجة العامية فكلمة »طمر« تعني »قفز« وال يكون ذلك إال 
باألقدام، و»طاح« تعني عندي »وقع بسبب تعثر قدميه«، وكنت أرى 
« التي تعني »ضرب« تعبّر عن خناقة بدأت برفسة رجل،  أن كلمة »طقَّ
ومما كنت أستغربه وجود حرف الطاء في كلمة »طيور« إلى درجة 
أنني بدأت أتخيل أنها تسقط من السماء وتدهسها أقــدام المارة من 

البشر.
واألمـــر ال يقتصر على تعليقات وشــروحــات وإبــداعــات أولئك 
المعلمين، بل يتمثل أيضا في مواقفهم من إجابات التالميذ، فقد ذكر 
زميلي الموّجه في حديثه أن معلما آخر سأل تالميذه »وّظــف كلمة 
)صعبة( في جملة مفيدة من إنشائك« فأجاب أحــد التالميذ »اللغة 

العربية لغة صعبة« فقال له المعلم »أحسنت!«.

salah.dabsha@awan.com

الكتب الكويتية التراثية والدينية...
في الجزائر

الجزائر -كونا: زار الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة جناح 
دولة الكويت في المعرض الدولي الـ 13 للكتاب في الجزائر، داعيا الى 

التواصل الثقافي بين البلدين.
وثمن ممثل شركة )غــراس( الكويتية للنشر والتوزيع والدعاية 
واالعالن بهجت بدوي عبدالله في تصريح صحافي االهتمام الذي 

يوليه الرئيس الجزائري لتظاهرة المعرض الدولي للكتاب.
وقال عبدالله إن دولة الكويت تشارك في المعرض الدولي للكتاب 
بالجزائر الــذي انطلق في الـ 27 من شهر اكتوبر الماضي ويستمر 

حتى الخامس من نوفمبر الجاري للمرة الخامسة على التوالي.
وذكر أن الشركة ممثلة في المعرض بـ 236 عنوانا، مضيفا أنها 
تحرص على المشاركة في كل طبعة تقام بالجزائر بهدف خلق حلقة 

تواصل معرفية مع الشعب الجزائري.
وأوضــح عبدالله أن الــدار تنشر كتبا نوعية يغلب عليها الطابع 
التراثي اضافة الى الكتب الدينية التي القت استحسانا من قبل زوار 

المعرض من مختلف طبقات المجتمع الجزائري.
يذكر ان المعرض الــدولــي للكتاب افتتح يــوم االثنين الماضي 
ويحتضن ما يزيد على 500 دار نشر من 24 دولــة عربية وافريقية 
وأوروبــيــة في حين ان عدد العناوين المعروضة اكثر من 120 ألف 

عنوان بزيادة قدرها 40 في المئة مقارنة بالعام الماضي.

ها أدانت نفسها بنفسها...
ُ
عامر الزهير: الشخصيات التي صّورت

في عرض خاص لــ » عندما تكلم الشعب« فمنعته الرقابة
أفراح الهندال

عرض المخرج الكويتي عامر 
الزهير الجزء الثالث من ثالثيته 
التسجيلية »عندما تكلم الشعب« 
في جلسة خاصة ظهر الخميس 
الــمــاضــي فـــي قـــاعـــة اجتماعات 
صحيفة »أوان« بحضور رئيس 
الـــتـــحـــريـــر د.مـــحـــمـــد الرميحي 
ومدير التحرير التنفيذي أسامة 
الرنتيسي والكاتب دبي الحربي 
إضــــافــــة إلـــــى ضـــيـــوف انــتــهــزت 
»أوان« فــرصــة حــضــورهــم إلى 
الـــكـــويـــت لــلــمــشــاركــة فـــي بعض 
الــفــعــالــيــات الــثــقــافــيــة فـــي البالد 
مـــن مــثــل أســـتـــاذ األدب بجامعة 
الملك سعود في المملكة العربية 
الـــســـعـــوديـــة د.ســـعـــد الـــبـــازعـــي، 
إضـــافـــة إلــــى الـــشـــاعـــر اللبناني 
محمد علي فرحات و الشاعرين 
البحرينيين علي الجالوي وعلي 
الــديــري، كما حضر مــن الكويت 
األستاذة أمل الغانم والكاتب وليد 

الفضلي.

ما خلف كواليس االنتخابات..

يستعرض الفيلم لقطات من 
االنــتــخــابــات الكويتية ومــا يدور 
فـــي مـــقـــرات الــمــرشــحــيــن كاشفا 
بــعــض الــمــمــارســات ومــــا ترتب 
عليها وراصـــدا ردود الفعل عند 
الــنــاخــبــيــن، ووضــــح الــزهــيــر أنه 
أراد مــن هــذا الفيلم أن ينبه إلى 
مـــمـــارســـات بــعــض قـــــادة العمل 
السياسي في البلد، لما لدورهم 
مــــن أهـــمـــيـــة فــــي إصـــــــدار بعض 
الــقــرارات المؤثرة في البلد قائال 
:»هــؤالء يمثلون نسبة كبيرة من 
طــاقــم سفينتنا الـــذيـــن يــديــرون 
دفتها في بحر األزمات السياسية 
المتتالية، وإن لــم يكونوا أكفاء، 
نـــزهـــاء، ومــصــلــحــيــن حقيقيين، 
فإن مصيرنا جميعا هو الغرق ال 

محالة«.
 وبـــيـّــن أنـــه قــصــد عـــرض هذا 
الفيلم فــي فترة كانت البلد فيها 
مــقــبــلــة عــلــى انـــتـــخـــابـــات نيابية 
ويـــضـــيـــف: »فـــقـــد تــكــالــبــت قــوى 
ــطــرة عـــلـــى بيت  ــســي ــل ـــفـــســـاد ل ال
الــشــعــب. ومــــن خــــالل متابعتي 
ــــاح مــــقــــرات  ــــت بــــالــــكــــامــــيــــرا افــــت
المرشحين وندواتهم، باإلضافة 
إلــى أنشطة أخــرى قــام بها بعض 
النشطاء السياسيين من الشباب 
وغــــيــــرهــــم، فـــقـــد تــجــمــعــت لـــدي 

ـــمـــادة المصورة  حــصــيــلــة مـــن ال
ــقــدر بــأكــثــر مـــن ســتــيــن ساعة.  ت
كــان عــلــّي إعـــادة مشاهدتها كلها 
الستخالص أهم ما فيها من آراء 
ورؤى، ثم أقوم بعد ذلك بترتيبها 
ووضــع تعليقي عليها لكي تصل 
الــى الُمشاهد فــي سياق وثائقي 
سلس، القصد منه تبيان الحقيقة 

له كما رأيتها، ما أمكنني ذلك«.

آراء متباينة

وأثــــــــار الـــفـــيـــلـــم التسجيلي 
الــنــقــاش بــيــن اإلعـــجـــاب والنقد 
والتساؤالت التي أثرت الجلسة، 
وبسبب الــوقــت الـــذي مضى في 
عــرض الفيلم لــم يتبق للمناقشة 
ــمــاع إلــــى كل  قــــدر كـــافـــي لــالســت
الـــمـــداخـــالت والـــــرد عليها.وقد 
تمحورت المداخالت حــول مدى 
أهمية »حيادية« العرض في الفيلم 
الوثائقي أو التسجيلي، إذ علق 
د.الرميحي بأن الجزء األول من 
الثالثية كان أكثر تقنية وحيادية 
بـــرأيـــه، وكــــان يــفــضــل استبعاد 
بعض اللقطات لما فيها من إخالل 
لمفهوم الديموقراطية ولوجوب 
الموازنة في طرح وجهات النظر، 
دون توضيح الــمــوقــف المسبق 

لتصوير الفيلم وإنتاجه. 
وبين الزهير وجهة نظره في 
أن »حيادية الفيلم، أو موضوعيته 
تظل دائــمــا مسألة نسبية ترجع 

إلى صاحب الفيلم كيفية تحقيقها 
وتــخــتــلــف آراء الــمــشــاهــديــن في 
تقييمها. فالفيلم الوثائقي، أّيا كان 
نوعه، هو وسيلة يختارها مخرج 
العمل للتعبير عن مكنون نفسه، 
ــل الـــكـــاتـــب أو  ــــك مــث مــثــلــه فـــي ذل
الفنان التشكيلي أو الموسيقي، 
فــإمــا أن نعجب بتلك الــمــقــالــة أو 
اللوحة أو المقطوعة، أو الفيلم، 
وإمــــــا ال«، واســـتـــشـــهـــد الــزهــيــر 
بــالــفــيــلــم الــوثــائــقــي »فهرنهايت 
11/9« لمخرجه األميركي مايكل 
ــزة السعفة  مـــور الــــذي حـــاز جــائ

الـــذهـــبـــيـــة مــــن مـــهـــرجـــان »كـــــان« 
السينمائي العام 2004، مبينا أن 
ــحــازا، وبــشــدة،  »الــفــيــلــم كـــان مــن
ضد اإلدارة األميركية والرئيس 
األمــيــركــي وحــربــه على اإلرهـــاب 
بـــطـــريـــقـــة واضـــــحـــــة، صــريــحــة 

ومباشرة«.

تأثير الفيلم في المشاهدين

ـــروض  ـــع ـــد ال ـــع وأضــــــــاف: »ب
الخاصة للجزء الثاني من »عندما 
تــكــلــم الــشــعــب«، كـــان الكثيرون 

يأتون إلي ليخبروني، والدهشة 
ــم يدركوا  فــي عــيــونــهــم، بــأنــهــم ل
أن كل تلك األحـــداث - يقصدون 
األحـــداث الــتــي ظــهــرت فــي الفيلم 
كجلسة 15 مـــايـــو2006 الشهيرة 
التي أسقط فيها الشعب الحكومة 
ومــا تال ذلــك من أحــداث أدت إلى 
حل البرلمان -قد وقعت فعال في 
الكويت مع أنهم كانوا موجودين 
فــي الــبــالد حينها. سماعي لذلك 
جعلني أزداد حرصا على تّوخي 
الحقيقة وإظــهــارهــا للناس دون 
رتوش، ولكن بتصرف في المادة 

يحفظ مصداقيتها ويجعلها سهلة 
للفهم«.

وبــعــد مــداخــالت فــي اقتناص 
بــــعــــض الــــلــــقــــطــــات وتــــكــــرارهــــا 
وعــرضــهــا، أجــــاب الــزهــيــر: »لم 
يــكــن قــصــدي الــتــّجــنــي عــلــى أحد 
مطلقا، كما أن تلك الشخصيات قد 
دانــت نفسها بنفسها، طبعا دون 
قصد منهم، وأن دوري لم يتعد 
كــونــي كــنــت مــوجــودا بكاميرتي 
الــتــي رصـــدت تخبطهم وضعف 

حججهم«.
كــــمــــا أجــــــــــاب الـــــزهـــــيـــــر عــن 
ـــــــرة حــــول  ـــــــدائ الـــــتـــــســـــاؤالت ال
الـــمـــوســـيـــقـــى الــمــســتــخــدمــة في 
الفيلم ومـــدى مساندتها الفكرة 
ـــمـــشـــاهـــد  الـــــمـــــطـــــروحـــــة فــــــي ال
الــمــعــروضــة، إضــافــة إلـــى كيفية 
ــتــقــاط بــعــض الــلــقــطــات ببعض  ال

األساليب والحيل البسيطة.
الـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر أن الـــجـــزء 
األول مــــن الـــثـــالثـــيـــة تــــم منعه 
فـــي إدارة الــمــصــنــفــات بـــــوزارة 
اإلعــالم وكــان موضوعه »حقوق 
الــمــرأة السياسية« منذ بدايتها، 
كــمــا أن الــجــزء الــثــانــي منها حاز 
ـــــى« فــي مسابقة  »الــجــائــزة األول
األفــــالم الــوثــائــقــيــة مــن مهرجان 
الخليج السينمائي في دبي للعام 
2008، وسيتم نشر لــقــاء مطول 
تــم إجــــراؤه مــع الــمــخــرج الزهير 
حول وضع السينما في المشهد 

الثقافي في الكويت قريبًا.

إعالن نتائج المسابقة اإلبداعية األولى 
لدارة المشرق للفكر والثقافة للعام 2008

»أوان« ـ عّمان:  أعلنت السيدة 
ــيــســة دارة  ـــة الـــصـــعـــوب رئ زهـــري
الــمــشــرق  للفكر والــثــقــافــة، نتائج 
الــمــســابــقــة اإلبـــداعـــيـــة فـــي حقلي 
الــقــصــة الــقــصــيــرة والـــشـــعـــر في 
دورتها األولى للعام 2008، بعد أن 
اعتمدت النتائج بشكل رسمي بعد 
االجــتــمــاع الــعــام لــلــجــان المحكمة 
واألمانة العامة للجائزة. وقد كانت 

النتائج على الشكل التالي:
حقل القصة القصيرة: الجائزة 
األولـــــــى لــقــصــة »انــــتــــحــــار« بقلم 
نوشين حسين الكيالني. الجائزة 
الــثــانــيــة لقصة »حــنــان« بقلم علي 
محمد حامد الخرشة. أما الجائزة 
الثالثة فكانت مناصفة بين قصة 
»شــمــس« بقلم »ســنــاء محمد خير« 
محمود صويلح، وقصة »صحو« 
ــــوســــف ســلــيــمــان  بـــقـــلـــم هــــــدى ي
الجرادات.أّما في حقل الّشعر، فقد 
ُحجبت الجائزة األولـــى، فــي حين 
نــالــت قصيدة »عــيــد مــيــالد حزين« 
لصفوان يوسف قديسات الجائزة 
ــثــانــيــة، فـــي حــيــن نــالــت قصيدة   ال

»أنشودة أردنية« الجائزة الثالثة.
 ويذكر أّن هذه الجائزة ستكون 
دوريــــة ســنــويــة بــدعــم مــن وزارة 
الثقافة فــي خطتها الشاملة لدعم 

األقــــالم األردنـــيـــة الــّشــابــة، وفتح 
الباب أمام انطالقها. وقد صّرحت 
السيدة زهرية الصعوب بأّن حفل 
تـــوزيـــع الـــجـــوائـــز بــشــكــل رسمي 
ســيــكــون فــي الــقــريــب تــحــت رعاية 
ــدة نانسي  ــســي وزيـــــرة الــثــقــافــة ال
باكير مؤكدة أّن الــدارة تسعى إلى 
أن يكون هذا الحفل منبراً للمبدعين 
الفائزين، للتعريف بهم، وتقديمهم 
للمشهد اإلبـــداعـــي األردنـــــي آملة 
دعـــمـــهـــم مــــن قـــبـــل الـــمـــؤســـســـات 
واألفــراد المعنيين باألقالم الّشابة 

الموهوبة.
ـــــّوهـــــت الـــصـــعـــوب      وقـــــــد ن
بــــأّن األمـــانـــة الــعــامــة لــلــجــائــزة قد 
تــكــّونــت فــضــالً عنها مــن د.غسان 
علي،والشاعر باسم صروان،في 
ـــة تــحــكــيــم  ـــجـــن حــــيــــن تــــكــــّونــــت ل
الــنــصــوص الــشــعــريــة مــن د.عـــادل 
سقف الحيط، والشاعر د.إبراهيم 
الخطيب، والشاعرخالد فوزي ،في 
حين تكّونت لجنة تحكيم القصة 
مــن: د. ســنــاء الــشــعــالن، وراضــي 

صّدوقة، ومخلد بركات.
    وقـــد أعــلــن اإلعـــالمـــي عدلي 
الــــهــــواري رئـــيـــس تــحــريــر مجلة 
»عــود الــنّــد« اإللكترونية عــن دعمه 
لألعمال الفائزة بنشرها حصرياً 

ــتــه على  فــــي الــــعــــدد 31 مــــن مــجــل
العنوانين اإللكترونيين التاليين: 

www.oudnad.info
     www.oudnad.net

وقــد ذكـــرت د. ســنــاء الشعالن 
الــنــاطــقــة الــرســمــيــة بــاســم الجائزة 
أّن األعــمــال الفائزة تشي بمواهب 
حقيقية تحتاج إلــى الــدعــم مشيرة 
إلــــى أّن األعـــمـــال الـــفـــائـــزة تتميز 
بــــالــــرشــــاقــــة واإلشـــــــــــــراق، وهـــي 
لــغــة مــحــّمــلــة بــالــرمــز واإلحـــــاالت، 
ومــفــتــوحــة عــلــى رصــيــد كــبــيــر من 
التأويالت والتفسيرات والــرؤى، 
كما أّن األعمال الفائزة قّدمت نماذج 
ــراف  ــدربــة واالحــت مــتــمــيـّـزة عــلــى ال
فــي االلــتــقــاط والتشكيل والبناء، 
واألعــمــال في جلّها تبنّت القضايا 
اإلنسانية المحيطة، وانتصرت لها 
عبر مــحــاوالت تجريبية محمودة 
اســتــطــاعــت أن تــخــتــرق األشــكــال 
الــتــقــلــيــديــة دون أن تــكــســرهــا أو 
تكون على حساب جــودة األعمال 
وتماسكها. وهــي فــي هــذا المقام 
تــدعــو الــجــهــات الــمــعــنــيــة إلـــى دعم 
األصــوات الفائزة، موجهة شكرها 
إلى اإلعالمي عدلي الهواري الذي 
ســـارع إلــى تبنّي األعــمــال الفائزة 

ونشرها في مجلته » عود الند«.

االستعداد النطالق »األسبوع 
الثقافي الكويتي« الرابع في األردن

عّمان- كونا : تبدأ فــي العاشر مــن الشهر 
الــجــاري فــعــالــيــات األســبــوع الــثــقــافــي الكويتي 
فــي عــمــان تــحــت رعــايــة وحــضــور الملكة رانيا 
العبدالله وبمشاركة عــدد من الـــوزراء والنواب 
واالكــاديــمــيــيــن وفــعــالــيــات ثــقــافــيــة فـــي كـــل من 

الكويت واألردن.
ـــة الــكــويــت لـــدى المملكة  وتــوّقــع سفير دول
األردنية الهاشمية الشيخ فيصل الحمود المالك 
الــصــبــاح، فــي تصريح لوكالة االنــبــاء الكويتية 
)كونا(، حضورا مميزا لهذا العام من المواطنين 
األردنيين والطلبة والرعايا الكويتيين في األردن 

وذلك للتميز الذي أُدخل على األسبوع الثقافي.
وأشــاد الشيخ فيصل بالدور الكبير للمكتب 
الثقافي الكويتي برئاسة األستاذ الدكتور حمد 
الدعيج الــذي يبذل وفريقه جهودا وتحضيرات 
ــقــافــي. وأوضـــــح أن  ــث كــبــيــرة لــهــذا األســـبـــوع ال
األســبــوع الثقافي الكويتي في األردن يتضمن 
أنشطة متنوعة بمشاركة نخبة مــن الفعاليات 
ــقــافــيــة والــعــلــمــيــة ومــحــاضــرات  ــث ــفــكــريــة وال ال
اقتصادية وتاريخية وأنشطة للفنون الشعبية 

لكال البلدين الشقيقين.
يــذكــر أن األســبــوع الــثــقــافــي الــكــويــتــي الذي 
ســيــنــطــلــق يــــوم الـــعـــاشـــر مـــن الــشــهــر الـــجـــاري 
ويــســتــمــر حــتــى الــثــالــث عــشــر يعتبر األسبوع 
الــرابــع فــي المملكة األردنــيــة الهاشمية ويقام 
فــي عمان ويشمل عــددا مــن محافظات المملكة 
األردنية الهاشمية. وستنطلق فعاليات األسبوع 
الثقافي الكويتي من الجامعة األردنية بعدد من 

الكلمات باالضافة إلــى عــرض فيلم وثائقي عن 
تطور العالقات األردنية- الكويتية لمدة خمس 
عشرة دقيقة، فيما تشارك وألول مرة الشركات 
ــمــاريــة الــكــويــتــيــة الــعــامــلــة فـــي األردن  ــث االســت

ومؤسسات كويتية أخرى قدمت من الكويت.
وأشـــــــار الـــشـــيـــخ فــيــصــل الـــحـــمـــود إلـــــى أن 
األسبوع الثقافي يشمل عــددا من المحاضرات 
ذات االهتمام المشترك السيما ما يتعلق منها 
بالتعليم والمعرفة وتطور العالقات بين البلدين 
والتطورات االقتصادية العالمية، باإلضافة إلى 

دور دولة الكويت في الحضارة والتاريخ.


