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»موديز«: »احتياطي األجيال« ثاني أكبر صندوق سيادي عامليًا 
من حيث نسبة األصول إلى الناتج املحلي

اعتبرت وكالة موديز العالمية للتصنيف االئتماني في تقرير أصدرته أمس أن 
صندوق األجيال القادمة الكويتي ثاني أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم 
من حيث نسبة األصول الى الناتج المحلي اإلجمالي للبالد، وقالت ان أصوله 
ت��ش��ك��ل ن��ح��و %420 م��ن ال��ن��ات��ج ال��م��ح��ل��ي االس��م��ي، وي��أت��ي ب��ع��د ج��ه��از أب��وظ��ب��ي 
لالستثمار الذي يحل في المركز األول، حيث تساوي أصوله حوالي %425 من 

الناتج المحلي اإلجمالي إلمارة أبوظبي.
علما ان الكويت مصنفة من قبل الوكالة عند مستوى )A1( مع نظرة مستقبلية 

ال���ذي يعتبر أكبر  ال��ن��روي��ج��ي،  ال��س��ي��ادي��ة  ال��ث��روة  م��س��ت��ق��رة، فيما ح��ل ص��ن��دوق 
الثالث وبنسبة  المركز  القيمة، في  العالم من حيث  صندوق ثروة سيادية في 
ت��ق��دي��رات عام  المحلي اإلج��م��ال��ي االس���م حسب  ال��ن��ات��ج  م��ن  أص���ول تبلغ 320% 

 .2020
الناتج  م��ن  الكويتي )كنسبة  ال��ع��ام  الحكومي  ال��دي��ن  ان  إل��ى  ال��وك��ال��ة  وأش���ارت 
أم��ا  اإلي�����رادات 43.6%،  م��ن  ب��ل��غ كنسبة  المحلي اإلج��م��ال��ي( يبلغ %11.6 فيما 
دف��ع��ات ال��ح��ك��وم��ة ل��ل��ف��وائ��د أو خ��دم��ة ال��دي��ن ال��ع��ام )كنسبة م��ن ال��ن��ات��ج المحلي 

اإلي��رادات( نسبة %1.1 وفقا  اإلجمالي( فتبلغ %0.3، وتشكل هذه )كنسبة من 
للوكالة. وقالت الوكالة إن دوال عديدة حاولت محاكاة او تطبيق نظام النرويج 
إلدارة دخل مواردها الطبيعية الذي يعتبره البعض نموذجيا، غير ان النجاح 
أق��ل بشكل ع��ام إما  ال��دول  لم يحالف الكثير منها، فيما ك��ان نجاح بعض ه��ذه 

بسبب ضعف قوتها المؤسساتية أو انخفاض مستوى التنوع االقتصادي.
النرويجية تضطلع بالمسؤولية  المالية  ان وزارة  إلى  ويشار في هذا الصدد 

الرسمية عن إدارة الصندوق، بينما يتولى بنك Norges إدارته التشغيلية.

»الطيران المدني«: رفع الطاقة التشغيلية اليومية 
 من اليوم

ً
للقادمين إلى 5 آالف راكب اعتبارا

أعلن مدير اإلدارة العامة للطيران المدني يوسف الفوزان صدور الموافقات الرسمية بشأن 
زيادة الطاقة التشغيلية وسعة الركاب القادمين إلى البالد الى 5 آالف راكب ابتداء من اليوم 
األرب��ع��اء. وق��ال ال��ف��وزان في تصريح صحفي عقب زي��ارة نائب رئيس مجلس ال���وزراء وزير 
ب��ف��وز الكويت  ال��ط��ي��ران المدني  ال��دف��اع الشيخ حمد ج��اب��ر العلي الصباح لتهنئة قياديي 
بمقعد في المكتب التنفيذي في المنظمة العربية للطيران المدني إن سعة الركاب المغادرين 

ستكون مفتوحة للجميع دون أية قيود.
 الى أنه 

ً
وأكد حرص أجهزة المطار على تطبيق اإلجراءات الصحية أمام كل المسافرين الفتا

.
ً
 لتبلغ نحو 67 رحلة مغادرة وقادمة يوميا

ً
تم رفع الطاقة التشغيلية لحركة الرحالت حاليا

وبين أن »الطيران المدني« مستعدة الستقبال المقيمين والمواطنين وفق ق��رارات مجلس 
 أنه بإمكان جميع المقيمين الدخول 

ً
ال��وزراء األخيرة ابتداء من 1 أغسطس المقبل، مضيفا

إلى البالد دون تحديد مهنهم بشرط حصولهم على جرعتين من اللقاحات المعتمدة في 
دولة الكويت.

من جهة اخرى أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية اليوم األربعاء زيادة عدد رحالتها إلى 
 من يوم السبت 

ً
 إلى ثالث رحالت اعتبارا

ً
العاصمة البريطانية لندن من رحلة واحدة أسبوعيا

المقبل الموافق 10 يوليو الجاري.
وأوضحت الشركة عبر موقعها في حساب التواصل االجتماعي »تويتر« أن رحالتها الثالث 

ستكون في أيام السبت والثالثاء والخميس من كل أسبوع.
ب��واق��ع رحلة واح��دة  إل��ى لندن منتصف الشهر الماضي  وأع���ادت الشركة تشغيل رحالتها 
أسبوعيا ثم أعادت تشغيل بعض الوجهات األخرى مثل باريس وملقا وسراييفو إضافة إلى 

اسطنبول وبودروم وطرابزون التركية.

ال��خ��ارج لعمل فحص »PCR« قبل  ب��أن هناك مختبرات محددة فقط في  أف��ادت فيه   
ً
أص��درت وزارة الصحة بيانا

الوصول إلى دولة الكويت، وال يتم قبول شهادة الفحص من جهة أخرى قبل ركوب الطائرة العائدة إلى البالد، 
وأكدت أن الفحص يعاد خالل 3 أيام من يوم الوصول للمحصن، ويعاد عند الوصول وفي اليوم السادس لغير 

 في دولة الكويت.
ً
المحصن، وذلك وفق اإلجراءات الصحية الوقائية المعمول بها حاليا

وأضافت »الصحة« بأنه هناك فريق فني مختص من قبلها للنظر والتدقيق في شهادات التطعيم من خارج البالد، 
وذلك قبل اعتمادها وتوثيقها في المنصات الرسمية المحلية.

 بتاريخ 24 فبراير 
ً
 أفادت فيه بأن الوزارة أصدرت تعميما

ً
 توضيحيا

ً
من جهة اخرى أصدرت وزارة الصحة بيانا

2021 يقضي بالتصريح للمستشفيات والمراكز الصحية والمستوصفات الصحية األهلية بشراء الطعوم الواقية 
من فيروس »كورونا« من الجهات المخولة وذلك بعد ترخيصها واعتمادها، وعليه أكدت الوزارة عدم صحة ما تم 

تداوله بشأن رفضها استيراد المستشفيات الخاصة للقاحات وتقديمها لخدمة التطعيم.

»مالية وإدارية«  الشؤون  تعمل 
بكامل طاقتها.. األحد  

المالية  ل��ل��ش��ؤون  ال��م��س��اع��د  ال��ش��ؤون  أص���در وك��ي��ل وزارة 
االج���ت���م���اع���ي���ة وال��ت��ن��م��ي��ة  ال����ش����ؤون  ف����ي وزارة  واالداري����������ة 
ال��ع��ج��ي��ل، تعميما داخ��ل��ي��ا لموظفي  المجتمعية، ص��ال��ح 
اعتبارا  المئة  العمل بقوة 100 في  إل��ى  القطاع، بالعودة 

من يوم األحد 11 الجاري.
وج����اء م��ف��اد ال��ت��ع��م��ي��م وق���ف ال��ع��م��ل ب��ك��اف��ة ح����االت اإلع��ف��اء 
م���ن ال��ع��م��ل ع���دا 3 ح����االت ي��س��ت��م��ر اع��ف��اؤه��ا ح��ت��ى إش��ع��ار 
الحاصلة على جرعتين  الحامل غير  الموظفة  آخر وهي: 
م��ن ال��ل��ق��اح، ال��م��وظ��ف ال��م��ع��اق، ال��م��وظ��ف ال���ذي. يعاني من 
السرطان،وتثبت هذه  او  الكلوي  الفشل  أو  القلب  ام��راض 
ب���وزارة  المختصة  الطبية  الهيئة  م��ن  ب��ش��ه��ادة  االم����راض 

الصحة.

ال يتم قبول شهادة الفحص من جهة أخرى قبل ركوب الطائرة

»الصحة«: مختبرات محددة
في الخارج للـ »PCR« قبل الوصول

الفحص يعاد بعد 3 أيام من الوصول للمحصن
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أكد بأن الجمعية ستقدم إلى سمو رئيس الوزراء  بيان تفصيلي حول الجامعة وإدارتها ومخرجاتها

الحمود: استبعاد الجمعية من لجنة اختيار مدير الجامعة
داللة على عدم احترام الهيئة التدريسية

يجب أن تتضافر كل الجهود لحل هذه المشكلة واالرتقاء بتصنيف الجامعة

شدد على ضرورة االستعانة بالخبرات األكاديمية والمتخصصين

الغصاب: استمرار الدراسة بالتعليم عن ُبعد سيخرج 
أجيالًا بشهادات بال علم كاٍف 

البد من العودة للدراسة التقليدية الكتساب المهارات الالزمة للطلبة 

»جمعية اإلداريين« أشادت بجهود وزير 
التعليم العالي للنهوض بالتعليم الجامعي

الهاجري: ضرورة االستعانة 
بإداريي املؤسسات التعليمية 

في املجلس التأسيسي لجامعة 
عبداهلل السالم 

كتب إبراهيم سالم

أش���ادت جمعية اإلداري���ي���ن لمؤسسات التعليمية 
بدور وزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس 
ب��ت��ش��ك��ي��ل ل���ج���ن���ة ل���ل���وق���وف ع���ل���ى أس����ب����اب ت���راج���ع 
التصنيف لجامعة الكويت، ومعالجة السلبيات 

واألخطاء التي أدت إلى تراجعها.
وق������ال أم���ي���ن ص����ن����دوق ال��ج��م��ع��ي��ة األس����ت����اذ ع��ذب��ي 
الهاجري في تصريح صحافي: إن اإلعالن عن قرب 
صدور قرار بتعيين المجلس التأسيسي لجامعة 
عبدالله السالم حلم طال انتظاره ألكثر من 40 سنة 

إلنشاء جامعة حكومية ثانية تخفف من الضغوط واالعباء الملقاة على الجامعة الوحيدة 
في البلد، وهي تعتبر خطوة موفقة، وفي الطريق الصحيح للنهوض بالتعليم الجامعي في 

الكويت.
وطالب عذبي الوزير الفارس االستعانة بإداريي المؤسسات التعليمية في وضع الخطط 
ال��س��ال��م، واالس��ت��ف��ادة م��ن خبراتهم ودرج��ت��ه��م العلمية في  االستراتيجية لجامعة عبدالله 

تأسيس الجامعة ممن يحملون  الماجستير والدكتوراه في العديد من التخصصات.
إل��ى أن جهود وزي��ر التعليم العالي د.  محمد الفارس للنهوض بالتعليم أصبحت  وأش��ار 
ملموسة خالل فترة وجيزة، خاصة متابعته للمشكالت التي تواجه جامعة الكويت والتعليم 
ق���رار تشكيل لجنة اخ��ت��ي��ار م��دي��ر الجامعة برئاسة  إل��ى  ال��ع��ال��ي وال��ع��م��ل على حلها، الف��ت��ًا 
القيادية واإلشرافية  ال��ذي يعتبر خطوة نحو تسكين المناصب  الدكتورة نورية العوضي 
بالجامعة، إال أنه يتطلب أيضًا إع��ادة النظر في وجود ممثل عن جمعية أعضاء التدريس 
والتي تعتبر الممثل الشرعي ألكثر من 1800 عضو هيئة تدريس بالجامعة ما يتطلب وجود 

أحد ممثلها بلجنة اختيار مدير الجامعة.
ب��اإلش��ادة بجهود مجلس الجامعات الحكومية برئاسة وزي���ر التعليم  ال��ه��اج��ري  واختتم 
ال��رف��اع��ي، باتخاذ العديد  ال��دك��ت��ور مثنى  ال��ف��ارس وأم��ي��ن المجلس  ال��دك��ت��ور محمد  العالي 
القرارات المهمة التي تصب في صالح العملية التعليمية واألكاديمية، وتوسيع رقعة  من 

الجامعات الحكومية في البلد.

كتب إبراهيم سالم

إب��راه��ي��م الحمود  ال��ت��دري��س بجامعة الكويت د.  أف��اد رئيس جمعية أع��ض��اء هيئة 
ب��أن الهيئة اإلداري����ة التقت ف��ي ي��وم األح��د الماضي أع��ض��اء مجلس األم��ة أ.د حمد 
، وق��د حضر من الهيئة اإلداري��ة  المطر وأ.د حسن جوهر والسيد مهلهل المضف 
كل من: الدكتور أنور الشريعان الناطق والمنسق العام والدكتور شمالن القناعي 
نائب رئيس الهيئة اإلدارية والدكتورة أمثال الحويلة أمين السر واألستاذ سعود 
العبد الله أمين الصندوق والدكتور ناصر العتيبي عضو الهيئة اإلدارية واألستاذ 
الدكتور سعد مخصيد عضو الهيئة اإلدارية  والمستشارين بالجمعية كل من أ.د 

عبد الله سهر ود. حامد الفريح ود. هشام الرويح ود. خالد الفضلي. 
وأش��ار الحمود ب��أن  اللقاء ك��ان مثمرًا وف��ع��ااًل وت��ن��اول مجموعة من الموضوعات 
، حيث  أش��اد الدكتور حسن جوهر بجهود جمعية أعضاء هيئة التدريس وأنها 
عمود فقري مهم لجامعة الكويت وعصب أساسي في الجسد الجامعي وأضاف بأن 
من أهم أسباب تدهور التصنيف لجامعة الكويت عدم االهتمام بالبحث العلمي 
وتمويله وأن عدم االستقالل الحقيقي من الناحيتين اإلداري��ة والمالية يعتبر من 
ال��ج��ه��ود لحل ه��ذه المشكلة واالرت��ق��اء  أه��م المسببات وأن���ه يجب أن تتضافر ك��ل 
بتصنيف جامعة الكويت ، كما بين السيد مهلهل المضف بأن الفراغ اإلداري في 
المؤسسات التعليمية يؤثر حتمًا في اتخاذ القرار وغايته وتطرق إلى أن محاربة 
الفساد تشمل جميع القطاعات في الدولة ويتطلب األمر تشديد الرقابة دون تعطيل 
األعمال وتأخير االنجاز ومن جانبه بين األستاذ الدكتور حمد المطر رئيس اللجنة 
التعليمية بأن مراقبة األداء والمخرجات تعتبر من أهم واجبات اللجنة التعليمية 
ت��م تشكيل لجان  وأن��ه يتواصل بشكل شبه يومي م��ع وزي��ر التعليم العالي وأن��ه 

متخصصة لبيان أسباب تراجع تصنيف الجامعة وكيفية تدارك ذلك. 
ول��ف��ت إل���ى أن أع��ض��اء ال��ه��ي��ئ��ة اإلداري�����ة ب��ي��ن��وا أن مشكلة ال��ج��ام��ع��ة ت��ك��م��ن ف��ي ع��دم 
االهتمام بالبحث العلمي وتمويله وقلة الميزانية المخصصة للباحثين وع��دم 
وجود أجواء المنافسات ومدى غلبة النظام البيروقراطي على المرونة المطلوبة 
في البحث العلمي، وتم التأكيد على غياب العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص في 
المناصب القيادية بحسبان المناصب في جامعة الكويت هي ليست ذات طبيعة 
إداري���ة تقليدية بل هي ذات محتوى أكاديمي مهم يتعين معها تمكين النشطاء 
علميًا وعدم احتكارها وتوارثها بشكل يقتل الطموح ويساهم في قيام المحسوبية 

والفئوية. 
وذكر الحمود أنه وفي موضوع لجنة اختيار المدير واألوزان التصويتية لمعايير 
االخ��ت��ي��ار ت��م ال��ت��ب��ي��ان ب���أن االل��ت��ف��اف ال��م��ق��ص��ود الس��ت��ب��ع��اد جمعية أع��ض��اء هيئة 
التدريس عن عضوية اللجنة يدل داللة أكيدة على عدم احترام رأي أعضاء الهيئة 
التدريسية وما استقر عليه العرف األكاديمي واحترام التقاليد المؤسسية وكذلك 
ال��ق��رارات بل ان  عدم األكتراث باألحكام وقواعد الحوكمة والديموقراطية في بناء 
النهج القديم ذاته ال يزال هو المنهج المهيمن على عقلية متخذي القرار وهو نهج 

ال يستقيم والفكر األكاديمي واالتجاهات الحديثة للسياسة العليا في الدولة. 
وأك��د بأن الجمعية ال تقبل بمعايير غير واضحة ال ترتقي لقياس مهارة وحنكة 
ف��ي��ه انتشالها  ال��ج��ام��ع��ة وال��م��أم��ول  ف��ي م��ن سيتولى إدارة  وأك��ادي��م��ي��ة وم��رج��ع��ي��ة 
من التراجع االكاديمي واالداري، وأش��ار إل��ى ان��ه وم��ن غير المعقول أن يعول على 
المظهر الخارجي للمرشح لمنصب مدير الجامعة كمعيار ومؤشر ويترك بيان 

مقياس الرضاء المهني ألعضاء هيئة التدريس على من سيرأسهم وظيفيًا وإداريًا 
وأكاديميًا. 

ب���رأي األس��ات��ذة  ت��وزي��ع األوزان التصويتية فضفاض غير مؤسسي وال يهتم  إن 
وتطلعاتهم مما ينذر الوضع – حقًا – باالستمرار بذات الطريق القديم الذي خالله 

انتكس التصنيف األكاديمي لجامعة الكويت.
ال��رق��اب��ة البرلمانية ع��ل��ى االخ���الل  وش���دد ع��ل��ى وج���وب المحاسبة وتفعيل أدوات 

بمبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.
وأك���د ب���أن الجمعية  ت��واص��ل��ه��ا م��ع س��م��و رئ��ي��س ال�����وزراء يمكنها م��ن ت��ق��دي��م بيان 
تفصيلي ح��ول الجامعة وإدارت���ه���ا ومخرجاتها السيما وأن س��م��وه يهتم بشكل 
كبير في موضوع التعليم العالي، موضحًا بأن موقف أعضاء مجلس االمة أكدوا 
على حرصهم بمتابعة المعطيات ونتائجها لالرتقاء بالجامعة كمؤسسة مستقلة 

رائدة.

كتب إبراهيم سالم

ال��ع��ام��ة للتعليم  ف��ي كلية التربية األس��اس��ي��ة بالهيئة  ال��ت��دري��س  دع��ا عضو هيئة 
التطبيقي والتدريب أ. د. عبدالله الغصاب إلى التواصل مع الباحثين واألكاديميين 
والجامعات المتخصصين في وضع الخطط االستراتيجية للتعليم خالل جائحة 
كورونا، وذلك لالستفادة منهم وبتجاربهم للبدء في وضع أسس وخطة محكمة 

لعودة الدراسة التقليدية المدمجة بالتعليم اإللكتروني، والتعليم عن بعد.
وقال الغصاب في تصريح صحافي: لقد آن األون للبدء في التفكير والعمل بشكل 
 ، ق��د يستمر لسنوات ع��دة  ج��اد للتعامل والتعايش م��ع »ك��ورون��ا« واعتبره  وب��اء 
لذا البد من التعامل معه بحذر، واخذ االحتياطات الالزمة واالشتراطات الصحية 

للوقاية منه لحين انتهاء الجائحة، مضيفا أنه وبعد م��رور أكثر من عام ونصف 
العام على ظهور الجائحة واستخدام التعليم عن بعد خ��الل تلك الفترة كوسيلة 
استكمال الدراسة، وما صاحبه من عيوب ومميزات، فإنه آن األوان أيضًا للعودة 
للدراسة التقليدية بأسرع وقت ممكن خاصة مع التخصصات العلمية والعملية 

التي تتطلب التطبيق العلمي، واجراء االختبارات المعملية والتدريبية.
وحذر الغصاب بأن استمرار التعليم بهذا الشكل »التعليم عن بعد«  سوف يكون له 
أثر على المستوى التعليمي للطلبة وجودة التعليم، واستمرار بهذا النهج أيضًا 
سيخلق أجيااًل حاصلين على شهادات بدون تعليم فعلي، وهذا سيؤثر أيضا على 
حياتهم الشخصية، والشعور بالعزلة والوحدة، باإلضافة إلى أن نسبة التحصيل 
ب��ي��ن األس��ت��اذ  ال��ت��ق��ل��ي��دي واالح��ت��ك��اك  أق���ل بكثير م��ن التعليم  ب��ع��د  م��ن التعليم ع��ن 
والطالب، باكتساب المهارات الالزمة التي تؤهل الطالب وتثقله بالعلم والمهارات.

وش����دد ال��غ��ص��اب ع��ل��ى ض�����رورة ت��ش��ك��ي��ل ل��ج��ان متخصصة ل���دراس���ة األوض�����اع في 
الكليات والمعاهد ووضع الخطط الالزمة للعودة السريعة إلى القاعات الدراسية 
مع اخذ كامل االحتياطات لتنفيذ االشتراطات الصحية، مع االستعانة بالخبرات 
األكاديمية والمتخصصين واالستفادة من التجارب السابقة في الجامعات الدولية 

الذين يتعاملون مع األوضاع الراهنة بشكل علمي ومنظم.
ونوه بأن استمرار التعليم على هذا النحو العام المقبل، معناه تخريج طلبة لم تر 
أساتذتها، ولم يعرفوا أماكن دراستهم ومعاهدهم، وهو أمر في غاية الصعوبة، 

والذي يتطلب تكاتف الجميع من أجل المرور بأزمة الجائحة بسالم.
ال��غ��ص��اب داع��ي��ا جميع المواطنين والمقيمين ب��ض��رورة التطعيم واخ��ذ  واخ��ت��ت��م 
أق���رب وق���ت، متمنيا للجميع دوام  ف��ي  ال��ح��ي��اة الطبيعية  إل��ى  ل��ل��ع��ودة  الجرعتين، 

الصحة والعافية.
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كتب إبراهيم سالم

   أعلنت جامعة الكويت أن لجنة استالم أعمال المقاوالت واألعمال اإلنشائية بمدينة 
صباح السالم الجامعية صادقت على االستالم االبتدائي الجزئي )رقم 3( لألعمال 
ال��ع��ام��ة ض��م��ن حزمة  ال��ع��ل��وي��ة وال��م��الج��ئ  ال��س��ي��ارات  ف��ي م��واق��ف  الكهروميكانيكية 
األع��م��ال 6A  )الناحية الغربية( وح��زم��ة األع��م��ال 6B  )الناحية الشرقية( والمباني 
المتفرقة ضمن حزمة األعمال 6B  مع األخذ بعين االعتبار مالحظات أعضاء اللجنة، 
وذلك في اجتماعها الذي عقدته صباح يوم األربعاء الموافق 7 يوليو 2021 في مقر 

البرنامج اإلنشائي في مدينة صباح السالم الجامعية .
   وقال رئيس اللجنة أمين عام الجامعة باإلنابة والمتحدث الرسمي باسم الجامعة 
ن لجنة االستالم صادقت على االستالم الجزئي لكل من عدد 

ٔ
د. مرضي عبيد العنزي ا

6 مالجئ عامة ضمن حزمة األع��م��ال 6A  )الناحية الغربية(، وع��دد 5 مالجئ عامة 
ضمن حزمة األعمال 6B  )الناحية الشرقية(، إلى جانب عدد 9 مواقف سيارات ذات 
مستويين )األعمال الكهروميكانيكية( ضمن حزمة األعمال 6A  )الناحية الغربية(، 
وع��دد 4 م��واق��ف س��ي��ارات ذات مستويين )األع��م��ال الكهروميكانيكية( ضمن حزمة 

األع��م��ال 6B  )الناحية الشرقية(، وذل��ك بعد أن اطلعت اللجنة على التقارير الفنية 
 
ً
المعدة من استشاري المشروع حول االستالم االبتدائي لألعمال المذكورة، مضيفا
ل��زي��ارة ميدانية للكشف الظاهري والتأكد م��ن جاهزية  أن اللجنة انتقلت بعد ذل��ك 

مواقع مشاريع األعمال المذكورة .
 
ً
   ومن الجدير بالذكر أن حزمة األعمال 6A  )الناحية الغربية( تضم 11 ملجأ عاما

بسعة )300( شخص لكل ملجأ وحزمة األعمال B 6 )الناحية الشرقية( تحتوى على 
، 9 منها بسعة )300( شخص و3 منها بسعة )150( شخص، والمساحة 

ً
12 ملجأ عاما

المتوسطة لكل ملجأ تبلغ )2,500 متر م��رب��ع( وه��ي م��ن تصنيف C4، وتضم غرف 
 وغرفة تخزين 

ً
 تحضيريا

ً
معدات كهربائية وميكانيكية وصالتي معيشة ومطبخا

للمواد الغذائية وعيادات ومصليات ومرافق أخرى .
   كما أن حزمة األعمال 6A  )الناحية الغربية( تحتوي على عدد 9 مواقف سيارات 
ذات مستويين بطاقة استيعابية تفوق 4000 سيارة وحزمة األعمال 6B  )الناحية 
الشرقية( تحتوى على 4 م��واق��ف س��ي��ارات ذات مستويين بطاقة استيعابية تفوق 
ب��م��ظ��الت ذات تصميم  ال��س��ي��ارات ذات المستويين م��ج��ه��زة  1850 س��ي��ارة، وم��واق��ف 
خاص، وعددها 13 وحدة موزعة شرق وغرب المدينة الجامعية، والسعة التقريبية 

لكل وح��دة على ح��دة من وح��دات المواقف هي 450 سيارة والسعة اإلجمالية لتلك 
الوحدات تبلغ 5851 سيارة، وتم استالم األعمال المدنية لمواقف السيارات العلوية 
 ب��ت��اري��خ 25 أك��ت��وب��ر 2017، وه��ي قيد االس��ت��خ��دام م��ن قبل 

ً
 ج��زئ��ي��ا

ً
 اب��ت��دائ��ي��ا

ً
اس��ت��الم��ا

أم��ا األعمال الكهروميكانيكية لمواقف  مرتادي الجامعة منذ شهر سبتمبر 2019، 
السيارات ذات المستويين فتحتوي على أعمال اإلنارة والتهوية الميكانيكية وصرف 
م��ي��اه األم��ط��ار ومكافحة الحريق وإن���ذار الحريق وت��وص��ي��الت شبكات م��ي��اه الشرب 

والصرف مع الشبكات الخارجية وغرف ومحطات كهربائية فرعية .
   وقد شارك في عضوية لجنة استالم أعمال المقاوالت واألعمال اإلنشائية بمدينة 
صباح السالم الجامعية كل من مدير البرنامج اإلنشائي بجامعة الكويت د. قتيبة 
عبدالرزاق رزوقي واألمين العام المساعد لشئون إدارة المرافق علي األستاذ والوكيل 
ب��وزارة التربية م. ياسين الياسين، ومدير  المساعد للمنشآت التربوية والتخطيط 
ال��ع��ام��ة للرعاية السكنية م. علي عبد  إدارة م��ش��اري��ع المنطقة الثانية بالمؤسسة 
ال��ص��ال��ح، وممثل وزارة األش��غ��ال العامة م. سبيكة خ��ال��د الزمامي،  الصاحب أح��م��د 
وممثلين ع��ن مكتب مساعد نائب مدير الجامعة للتخطيط بجامعة الكويت، الى 

جانب مقرر اللجنة مدير إدارة اإلنشاءات والصيانة بالجامعة م. حميدة الخالدي .

كتب : عمار الحسيني 

 قال مدير الموارد والحمالت بجمعية النجاة الخيرية عمر 
الشقراء: إن النجاة الخيرية تستقبل زك��اة المال وتوجهها 
ف��ي م��ص��ارف��ه��ا ال��ش��رع��ي��ة، مبينا أن م��ش��روع ال��زك��اة ي��ع��د من 
ال��ت��ي تنفذها الجمعية وال��ت��ي تعمل من  ال��رائ��دة  ال��م��ش��اري��ع 
خاللها تعمل على معالجة العوز والفقر وتخفيف معاناة 
ال��ح��اج��ات، ويستفيد  الضعفاء والمساكين واألي��ت��ام وذوي 
م��ن المشروع مئات األس��ر المستحقة للزكاة داخ��ل الكويت 

وخارجها. وذلك حسب رغبة المتبرع.
ال��ن��ج��اة الخيرية تنفذ ع��ش��رات المشاريع  ال��ش��ق��راء أن  وب��ي��ن 
ال��ت��ي ي��ج��وز فيها إخ���راج زك���اة ال��م��ال مثل م��ش��روع »أب��ش��روا 
بالخير« الخاص بسداد اإليجارات عن األسر المتعففة داخل 
الكويت، كذلك نسير الحمالت اإلغاثية التي تطلقها الجمعية 
باستمرار لدعم ومساندة الالجئين والمتضررين في شتى 
 »

ً
 وس��الم��ا

ً
ال����دول م��ث��ل حملة »إغ���اث���ة ال��ي��م��ن« وح��م��ل��ة » دف��ئ��ا

و«حملة ألجل القدس« وغيرها من الحمالت اإلغاثية األخرى.
وت��اب��ع ال��ش��ق��راء: ن��ن��ف��ذ ك��ذل��ك م��ن خ���الل م��ش��روع زك����اة ال��م��ال 

حمالت »حفر اآلبار« والتي ساهمت في توفير المياه العذبة 
ال���دول وال��ت��ي تكون  ألك��ث��ر م��ن مليون مستفيد بالعديد م��ن 
ب��ح��اج��ة ش��دي��دة للمياه ال��ص��ال��ح��ة ل��ل��ش��رب، ب��ج��ان��ب حمالت 
»رعاية األيتام«، وبناء قرية النجاة اإلنسانية، وكفالة طالب 
ال��رائ��دة كمخيمات  العلم ، ونهتم بإقامة المشاريع الطبية 
»إب�����ص�����ار« ل����ع����الج م����رض����ى ال����ع����ي����ون، وم�����ش�����روع »األط��������راف 
ال��ص��ن��اع��ي��ة« وغ��ي��ره��ا م��ن ال��م��ش��اري��ع األخ����رى ال��ت��ي يستفيد 

منها اآلالف.
وأض���اف الشقراء تسعى النجاة الخيرية م��ن خ��الل مشروع 

ال��زك��اة إل��ى االه��ت��م��ام بتفعيل ال��رك��ن الثالث م��ن أرك���ان ديننا 
الحنيف وذلك لتحقيق التعاون على البر والتقوى، وتعزيز 
أغ��ن��ي��اء المسلمين وف��ق��رائ��ه��م، وإب����راز الجانب  ب��ي��ن  ال��ت��ك��اف��ل 
اإلن����س����ان����ي ل��ل��م��ج��ت��م��ع ال���ك���وي���ت���ي، ع�������الوة ع���ل���ى س����د ح��اج��ة 
ف��ي معيشتهم والتخفيف  ال��ف��ق��راء  ال��م��ح��ت��اج��ي��ن، وم��س��اع��دة 
عن عاتقهم أعباء الحياة   وحول كيفية مساهمة أهل الخير 
ف��ي م��ش��روع زك��اة  والمحسنين وأص��ح��اب األي���ادي البيضاء 
المال أج��اب الشقراء: يمكن للمتبرع والمحسن الكريم الذي 
يريد إخراج زكاة ماله االتصال على مركز االتصال 1800082 .

جامعة الكويت تستلم 11 ملجأً عاماً واألعمال الكهروميكانيكية بـ »صباح السالم الجامعية«

د. مرضي العنزي: لجنة االستالم صادقت على االستالم الجزئي لكل من 
عدد 6 مالجئ عامة

»النجاة الخيرية »: نستقبل زكاة المال ونوجهها في مصارفها الشرعية

الشقراء: ننفذ عشرات المشاريع اإلغاثية والطبية 
والتعليمية التي يجوز فيها الزكاة
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محتاجة داخل البالد 

»الهالل األحمر« توزع كوبونات عيد 
األضحى املبارك على 2500 أسرة

بدء استقبال وكيل »التربية« للمراجعين األحد المقبل 

طالب الدور الثاني االستثنائي اختبار اللغة العربية »سهل«

أثناء عملية تصحيح االختبارات وسط اجراءات صحية مشددة

الغريب : لم نتلقى أي شكاوى من اختبار »الجغرافيا«  لسهولة األسئلة
العبيدلي : النتائج األولية لـ » الكيمياء« جيدة

في دورة األلعاب األولمبية »طوكيو 2020«

آمال واعدة على مشاركة مميزة لالعبني 
يعقوب اليوحة ومضاوي الشمري 

أعلنت جمعية الهالل األحمر الكويتي اليوم األربعاء، توزيع 
ال��م��ب��ارك لمصلحة 2500 أس��رة  ك��وب��ون��ات ع��ي��د األض��ح��ى 

محتاجة داخل البالد والمسجلين في كشوفات الجمعية.
الجمعية مريم  المحلية في  المساعدات  إدارة  وقالت مديرة 
العدساني لوكالة األنباء الكويتية )كونا(، إن توزيع كوبونات 
إل��ى مشاريع  المحتاجة يضاف  عيد األضحى على األس��ر 
ت��ق��دي��م  ف���ي  ال��م��ت��واص��ل��ة  جمعية الهالل األحمر الكويتي 

مساعدات متعددة األوجه لهذه األسر.
وأضافت أن هذه الحملة تهدف إلى إظهار البسمة والفرحة 
على وج���وه األط��ف��ال وال��ن��س��اء وك��ب��ار ال��س��ن م��ؤك��دة حرص 
الجمعية على مساندة األسر المتعففة والتخفيف عنهم مع 

قرب حلول األضحى المبارك.
ال��م��س��اع��دات سيتوجهون  م��ن  المستفيدين  أن  وأوض��ح��ت 
لتغطية  المخصصة  ال��م��ح��الت  م��ن  ل��ح��وم األض��ح��ي��ة  ألخ���ذ 
احتياجاتهم بمناسبة عيد األضحى بما يسهم في إرساء 

روح البهجة على الجميع.
وب��ي��ن��ت أن ال���م���س���اع���دات ال���ت���ي ت��ق��دم��ه��ا ال��ج��م��ع��ي��ة ل��أس��ر 
المحتاجة داخل الكويت تشمل األرامل واأليتام والمطلقات 
ال��س��ن  ال���خ���اص���ة وال���م���رض���ى وك���ب���ار  وذوي االح���ت���ي���اج���ات 
الكوبونات  أن توزيع  العدساني  الدخل. وذك��رت  ومحدودي 
الجمعية م��زودة بعلومات عن  يتم بناء على قاعدة بيانات 

األسر في جميع محافظات دولة الكويت.
التعاون والشراكة  الجمعية بمد جسور  اهتمام  إلى  ولفتت 
اإلنسانية والخيرية مع المحسنين الذين يدعمون جهودها 
اإلن��س��ان��ي��ة ل��ت��ص��ل ت��ب��رع��ات��ه��م إل���ى ال��م��ح��ت��اج��ي��ن وال��ش��رائ��ح 

األخرى في المجتمع.
الجمعية تستقبل جميع الصدقات وال��زك��اة من  أن  وبينت 
الفقراء والمحتاجين  لتوزيعها على  المواطنين والمقيمين 
م��ش��ي��رة إل����ى أن ع��ط��اء ال��ك��وي��ت ل���ن ي��ت��وق��ف ع���ن م��س��اع��دة 

المحتاجين سواء داخلها أو خارجها.

كتبت رنا سالم

 أعلن وكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب عن البدء باستقبال 
 م���ن األح�����د ال��م��ق��ب��ل وذل�����ك م���ن ال��س��اع��ة 

ً
ال��م��راج��ع��ي��ن اع���ت���ب���ارا

الخامسة و حتى الساعة السابعة صباحا ع��ن طريق حجز 
موعد مسبق من خالل منصة متى منوها إلى أن الدخول إلى 
مبنى ديوان عام وزارة التربية في جنوب السرة سيكون من 

بوابة رقم )4( .
إل���ى ذل���ك ، ت��ق��دم طلبة القسمين ال ��ع��ل��م��ي واألدب�����ي م��ن ال���دور 
ال��ث��ان��ي م���ن ال��ص��ف ال��ث ��ان��ي ع��ش��ر ال���ي���وم ألداء اخ��ت��ب��ار   م���ادة 
اللغة العربية بينما أدى طل بة التعليم الديني اخ تبار مادة  

التفسير .
وم���ن ج��ه��ت��ه��ا، أك����دت م��دي��ر ث��ان��وي��ة ال��ج��زائ��ر ب��ن��ات وال��ت��اب��ع��ة 
لمنطقة ال عاصمة التعليمية دينا العتيقي بأن إدارة المدرسة 
حرصت على توفير األجواء الالزمة وك افة االجراءات االحتر

ازي���ة ك��م��ا ك��ان��ت ف��ي اخ��ت ��ب��ارات ال����دور األول م��ن تشكيل ف��رق 
واع�����داد ال ��خ��ط��ط  . واض���اف���ت ال��ع��ت��ي��ق��ي ت��م تشكيل غ��رف��ة ع��زل 
وعيادة مزودة بفريق متدرب للتدخل ال سريع في حال وجود 
أي حاالت طبية طارئة ، موضحة بان ثانوية الجز ائر تشمل   
7 م�����دارس وأن اع�����داد ال��ط��ل��ب��ة ت��ت��ف��ا وت م���ع اخ���ت���ب���ارات ال���دور 
الثاني لكل مادة ، كما أكدت على وضوح أسئ لة اختبار اليوم   
ف��ي م���ادة اللغة العربية م��ن القسم األدب���ي ، مت منية لجميع 
المتعلمين التوفيق وال��ح��رص على صحتهم واالل��ت��زام باال

شتراطات الصحية والتب اعد مع ضرورة عمل مسحة جديدة 
في حال لم يأ خذ المتعلم جرعة التط عيم   . 

وم��ن جانبها اتفقت كل من الطالبتين ليلى محمد و منيرة 
العنزي من  القسم األدبي على سهولة امتح ان اللغة العربية 
وم���دى وض��وح��ه ، إال أن ال��ط��ال ��ب��ة ل��ي��ال��ي ال��زن��ك��وي م��ن القسم 
العلمي ثانوية اليرموك   قد أكدت بأن االمتحان مر بسالسة 

ولكن واجهت بعض الصع وبات في حل االسئلة .

كتبت رنا سالم

أث��ن��اء عملية تصحيح اخ��ت��ب��ارات  وس��ط اج����راءات صحية م��ش��ددة 
الدور الثاني االستثنائي أمس األول ، أكد الموجه الفني األول لمادة 
 
ً
ال علوم بمنطقة حولي الت عليمية ناصر العب يدلي أداء 898  طالبا
ل��م ��ادة الكيمياء للقسم العلمي  ال��ث��ان��ي  ال���دور  و طالبة اخ��ت��ب ��ارات 

 بان اال
ً
مشيرا

الدراسي الذي تلقاه الطالب من التعل يم عن بعد حيث راع االختبار 
ال��ب��دء بعملية تصحيح  ت��م  ال��ع��ب��ي��دل��ي  ال��ف��روق��ات. وأض����اف  جميع 
 و 

ً
االخ��ت��ب��ار و النتا ئج األول��ي��ة ج��ي��دة ، وح ��ض��ر ع��دد 35 مصححا

، تم تقسيمهم على 7 لجان مع مراعاة جميع االشتراطات  مرا جع 
الصحية التي أوص��ت بها وزارة الصحة من تباعد اجتما عي بين 

المصححين و اال
، قال الموجه الفني لإل جتماعيات  التوفيق و النجاح. ومن جهته 
ال��غ��ري��ب أن ع��دد  ب��اإل ن��اب��ة م��س��اع��د  ال��ف��ر وان��ي��ة التعليمية  بمنطقة 

ل��م��ادة قضايا البيئة  ف��ي القسم األدب���ي  المتقدمين ألد اء اإلختبار 
 إلى أن 

ً
 من أصل 1249 مشيرا

ً
والتنمية المع اصرة بلغ 563 طالبا

عدد اللجان في الكنترول األدبي بلغ   5 لجان .
وأضاف الغريب أن المس ؤولين في الكنترول لم يتلقوا أي إتصاالت 
 بجهود 

ً
أو شكاوى أثناء االختبار وذلك لسهولة األسئلة ، مشيدا

رؤس��اء اللجان والعاملين فيها الذين حرصوا على توفير البيئه 
المناس بة للطلبة خالل تأدية اإلختبارات .

وأش������اد ال��غ��ري��ب  ب��ج ��ه��ود ال��ع��ام��ل��ي��ن وب���ال���ت���زام ال���دق���ه ف���ي  ك��ن��ت��رول 
اختبارات الصف الثاني عشر ، وتحري العاملين فيه باألمانه أثناء 
 أن المسؤولين في كنترول األدبي 

ً
عملية التصحيح والرصد  مؤكدا

حرصوا كل الحرص على اإللتزام باإلشتراطات الصحية وتحقيق 
ال��ت��ب��اع��د ال����ذي أوص����ت ب���ه وزارة ال��ص��ح��ة ، ك��م��ا ال���ت���زم���وا ب���ارت���داء 
ف��ي��روس كورونا  الكمامات واس��ت��خ ��دام المعقمات لتفادي انتشار 
 لطلبتنا التوف يق والسداد في أداء اإلختبارات وأن ينالوا 

ً
متمنيا

أعلى النسب المرجوه إلكمال مسيرتهم المستقبلية.

يعقد الكويتيون ومحبو رياضة ألعاب القوى آماال واعدة على مشاركة كويتية مميزة في دورة األلعاب األولمبية المقبلة التي 
ستستضيفها مدينة طوكيو اليابانية بدءا من 23 يوليو الجاري وحتى الثامن من أغسطس المقبل إذ يشارك منتخبنا 
أمتار حواجز( والالعبة مضاوي  اليوحة في منافسات )110  العداءان يعقوب  اثنين هما  القوى بالعبين  الوطني أللعاب 

الشمري في مسابقة )100 متر عدوا(.
ويأمل بطل آسيا والعرب العداء اليوحة وبطلة الكويت صاحبة الرقم الوطني في سباقي 100 متر و200 متر العداءة الشمري 
تحقيق نتيجة مميزة وبلوغ أدوار متقدمة في هذه المنافسات وسط مشاركة نخبة من أبطال العالم في هاتين المسابقتين 

السيما من عدائي الواليات المتحدة األمريكية وجامايكا وبريطانيا وغيرها من الدول المتقدمة.
اليوم األربعاء إنه ومنذ تتويجه بطال آلسيا قبل نحو عامين انصب تركيزه  اليوحة لوكالة األنباء الكويتية )كونا(  وقال 
على التأهل لأولمبياد وهي األقوى لرياضة )أم األلعاب( على اإلطالق إذ خاض معسكرات تدريبية داخلية وخارجية قوية 

ومتتالية امتدت أكثر من عامين شارك خاللها في عدة بطوالت دولية قوية.
وأضاف أن هذه الخطة كللت بتحقيقه التأهل لأولمبياد عن طريق التصنيف العالمي للمسابقة المعتمد من االتحاد الدولي 
للعبة بعد أن جمع نقاطا كافية في البطوالت التي شارك فيها وكان آخرها إحرازه الميدالية الذهبية في البطولة العربية التي 

جرت يونيو الماضي بتونس.
وأعرب عن أمله في تحقيق نتيجة مميزة في هذا التجمع الرياضي العالمي الكبير الذي يشهد مشاركة أبطال العالم في )أم 
األلعاب( مثمنا دعم االتحاد الكويتي أللعاب القوى له في خطته اإلعدادية وبجهود مدربه الوطني بدر عباس الذي يرافقه 
بكل المعسكرات والبطوالت. من جانبها قالت الالعبة مضاوي الشمري ل)كونا( إنها ستكون على أتم الجاهزية لخوض 
هذه الدورة إثر دخولها عدة معسكرات قوية في الفترات الماضية معربة عن فخرها بتمثيل المرأة الكويتية في هذه الرياضة 
الفتة إلى أنها المرة الثانية التي تشهد مشاركة العبة كويتية بتاريخ رياضة ألعاب القوى الكويتية بعد مشاركة الالعبة 

المعتزلة دانة النصر الله بأولمبياد أثينا في عام 2004.
وأكدت الشمري أن تحضيراتها القوية أسهمت في تحسين أرقامها بشكل مستمر ما مكنها من تحطيم الرقم الكويتي 

لمسابقتي 100 و200 متر عدوا مضيفة أنها تطمح لتقديم أفضل مستويات لها باألولمبياد وتحسين رقمها.
وأشادت بتعاون اتحاد اللعبة مع الهيئة العامة للرياضة واللجنة األولمبية الكويتية والتي أثمرت توفير استعدادات قوية لها 
ولزميلها اليوحة لهذه الدورة الرياضية الكبيرة متمنية النجاح لها و لكل زمالئها الالعبين والالعبات في مختلف األلعاب.

يذكر أن دولة الكويت تشارك في األولمبياد ككل بعشرة العبين وهم إضافة إلى الالعبين اليوحة والشمري كل من الرماة 
عبدالرحمن الفيحان ومنصور الطرقي وسعود حبيب وطالل الطرقي في منافسات الرماية والرا دشتي وعباس قلي في 

منافسات السباحة والالعب عبدالرحمن الفضل في رياضة التجديف والالعب محمد الموسوي في منافسات الكاراتيه.

• د.علي اليعقوب	

• ناصر العبيدلي	

• دينا العتيقي	

• مساعد الغريب	

• جانب من االختبارات	

• جانب من التصحيح	
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اعزائنا متابعين صفحة بوبيان نيوز الشعرية  ، نرحب بمشاركاتكم في صفحتنا بحلة جديدة في اغراض الشعر المتنوعة و ذلك عن طريق التواصل على االيميل او الواتساب 

 عبداهلل الذيابي

ـــاس ـــن ــــهــــا ل ــــــــاس تــــنــــهــــش ب  شــــفــــت بــــحــــيــــاتــــي ن

ـــــداســـــي  تــــــبــــــا..تــــــحــــــط األوادم م
ٍ
ــــــــــاس   ن

ـــــى ســـــاس بـــــالـــــحـــــقـــــايـــــق عـــــل ــــب  ــــل ــــق  ت
ٍ
 نــــــــــاس 

ـــــب قــــاســــي ـــــل  رامــــــــــــت حــــــيــــــاة الــــــغــــــش فــــــــي ق

ـــــــإفـــــــالس ـــــــقـــــــودك..ل ــــهــــا ت ــــس ــــال ــــج  م
ٍ

 نــــــــــــاس

ـــــي ـــــاس ـــــدن  مــــــــا هـــــمـــــهـــــم يــــــــا كـــــــــــود..هـــــــــــرج ال

ــــم إحـــــســـــاس ــــه ــــي ـــــدهـــــم ذمــــــــــه وال ف ــــــا عـــــن  ـم

ــــــــفــــــــن واملــــــــآســــــــي  إســـــــــعـــــــــادهـــــــــم شــــــــــب ال

ــــاس ( ــــن ــــهــــا) ل ــــفــــرح ل ــــــاس ت ـــحـــيـــاتـــي ن  وشــــفــــت ب

ــــــــرواســــــــي  لـــــفـــــعـــــل الـــــخـــــيـــــر مـــــثـــــل ال
ٍ

ـــــــــــــاس  ن

ـــــــــع كـــــــــل األجــــــــنــــــــاس  لـــــلـــــخـــــيـــــر م
ٍ

ـــــــة ـــــــال ـــــــع  ف

ـــــقـــــاســـــي ـــــــــه م ـــــــــال  وبـــــــحـــــــبـــــــهـــــــا لــــــلــــــخــــــيــــــر م

 مـــــجـــــالـــــســـــهـــــا تــــــنــــــومــــــس تـــــنـــــومـــــاس
ٍ

ـــــــــــــاس  ن

ــــــوفــــــا والـــــــطـــــــيـــــــب... شــــــني أســــاســــي  فــــيــــهــــا ال

ــــت مـــنـــحـــاس ــــــــو كــــن تــــــــرتــــــــاح....ل ـــم  ـــه ـــت ـــي  ال ج

ــــعــــمــــاســــي ال  والــــــــهــــــــم زال..وعـــــــــــــنـــــــــــــك زال 

الـــــــــــراس تـــــــرفـــــــع  يــــــاصــــــاحــــــبــــــي   
ٍ
ــــــــف   ســــــــوال

 مـــــراســـــي
ٍ

ـــــــن إدالل  أشـــــــقـــــــر..م
ٍ

 وفــــــنــــــجــــــال

ـــــــاس وجـــــنـــــاس ـــــــن ـــــــاس وج ـــــــن ــــــه اج ــــــي  هــــــــــذا وف

.. وجــــاســــي
ٍ
 فــــيــــهــــم رحـــــــــومـــــــــن... وكــــــريــــــم 

حسن بن علي الفاهد

ــــــــا
ّ
الــــــــــــنــــــــــــاس راحـــــــــــــــــــت لــــــلــــــمــــــصــــــايــــــف وحــــــــن

ـــــــــابـــــــــني تــــــــلــــــــفــــــــاز وريـــــــــــــمـــــــــــــوت ومــــــكــــــّيــــــف م
ــــــا

ّ
ــــــســــــني طــــــن ــــــم والـــــــــــهـــــــــــم لـــــــــــو يـــــــنـــــــقـــــــاس خ

ــــــــــــار ويـــــعـــــّيـــــف ـــــــــــــــوق الـــــــهـــــــمـــــــوم الــــــــجــــــــو ح وف
ـــــا

ّ
واغـــــــــلـــــــــى اصــــــــدقــــــــانــــــــا راحـــــــــــــــــوا الـــــــــيـــــــــوم عـــــن

ـــــيـــــهـــــم صـــــخـــــّيـــــف والــــــــقــــــــلــــــــب مـــــشـــــكـــــلـــــتـــــه عـــــل
ـــــــا

ّ
ــــــــــي وطـــــــن ــــــــــه ف ـــــــشـــــــتـــــــاق ل ـــــــيـــــــت الـــــــــــــــــذي ن ل

 يـــــصـــــّيـــــف

ّ

ــــــــــي ــــــــــل ال نــــــــســــــــأل عــــــــــن  واهلل مــــــــــا 
ـــــى

ّ
ــــــى مـــــاتـــــمـــــن ــــــل ـــــــــن يـــــمـــــشـــــي ع ـــــــــزم ولــــــــيــــــــت ال

ـــــــــــــــف ــــــطــــــه وأزّي ــــــري ــــــخ ال ــــــت  ــــــق
ّ

ان كــــــــــــان شــــــق
ـــــا

ّ
ــــــنــــــا يــــــصــــــبــــــح بــــــــغــــــــربــــــــي فـــــيـــــيـــــن ــــــج ــــــي ــــــل وخ

ـــــف ـــــــام املـــــضـــــّي ـــــــق ـــــح فـــــــــي م ـــــصـــــب والـــــــضـــــــيـــــــف ي
ــــــى

ّ
وتـــــــصـــــــبـــــــح زملـــــــــســـــــــي مــــــلــــــكــــــنــــــا ونــــــتــــــهــــــن

ــــف ــــكــــّي ـــــع وفــــــيــــــهــــــا ت ـــــشـــــب ــــــــــى االبــــــــــــــل ت
ّّ
وحــــــــــت

ـــــا
ّ
ونـــــــــعـــــــــتـــــــــز بـــــــــــــــاالســـــــــــــــالم مـــــــــــــا نـــــســـــتـــــكـــــن

ـــــــف ـــــــــــــود الـــــــخـــــــرّي ــــــــــغــــــــــرب ق ــــــــــقــــــــــود كــــــــــل ال ون
ــــــا

ّ
ــــــــجــــــــد يــــــبــــــن ــــــــنــــــــا تــــــــــــاريــــــــــــخ م ــــــــع ل ــــــــصــــــــن ون

ــــــــــــــحــــــــــــــّرر االقــــــــــــصــــــــــــى بـــــــفـــــــعـــــــل يــــــســــــّيــــــف ون
ــــــا

ّ
ــــــــعــــــــمــــــــر الكــــــــــــــــن غــــــبــــــن هــــــــــــــــذي طـــــــــــــــــــراة ال

الــــــــــحــــــــــال مــــــــتــــــــدهــــــــور .. وحــــــــيــــــــل ضـــــعـــــّيـــــف

ــــــــا
ّ
بــــــــقــــــــى مــــــــــــن زمــــــــن ـمـــــــــــا  ل 

ّ
اهلل يــــــــــــعــــــــــــد

ـــــــــه وصـــــــّيـــــــف ـــــــــت ــــــــــــــال وق  ط
ّ

ــــــــــــــظ ويـــــــــــزيـــــــــــن ح
ـــــى

ّ
نـــــتـــــغـــــن ــــــــــــو  ل ـــــــلـــــــحـــــــق  ل وان عــــــــــــــــــــــــّودت 

ـــــف ـــــطـــــّي ـــــــــقـــــــــاف ل ــــــا ب ونـــــــظـــــــهـــــــر مـــــــشـــــــاعـــــــرـن
ــــــا

ّ
ــــــن ــــــز فـــــالـــــقـــــلـــــب ️❤م ــــــاعــــــه كــــــن ــــــقــــــن تــــــــــــرى ال

ــــــف ــــــتــــــكــــــّي نــــــــســــــــايــــــــر وقــــــــتــــــــنــــــــا ون والزم 
ـــــــــا

ّ
ــــــج ووطـــــــــن ــــــي ــــــخــــــل ــــــــــو ال ـــــــى ج ـــــــر عـــــــل ـــــــصـــــــب ون

ـــــــــــــــــه يـــــعـــــّيـــــف
ّ
ــــــــــو أن ـــــــى جـــــــــــــــــّوه ل ــــــصــــــبــــــر عـــــــل ن

جالل فحمان الشمري

عـــــــــــــيـــــــــــــش وضــــــــــــــــعــــــــــــــــك ال تـــــــــحـــــــــاتـــــــــي
ـــــــــــكـــــــــــان كــــــــــــــــــــــل خــــــــــــــــــطــــــــــــــــــوة لــــــــــــــــــــــه م

مـــــــــــــــــــاتـــــــــــــــــــضـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــق االرض
ــــــك  ــــــوي ــــــت ــــــح ــــــــــــــي مــــــــحــــــــتــــــــويــــــــهــــــــا ي ــــــــــــــل وال

ـــــــــــــــــك  ـــــــــــــــــون ـــــــــــــــــي اضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرق ع
ــــــــــان ــــــــــزم ـــــــيـــــــد ال ـــــــاع ـــــــج ــــــــل تـــــــغـــــــشـــــــى ت ــــــــب ق

واخـــــــــــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــــــــــف الـــــــــــــلـــــــــــــحـــــــــــــظـــــــــــــة
تــــــحــــــتــــــريــــــك ـــــــحـــــــظـــــــة  ل تـــــــــــــــــرى مـــــــــــاكـــــــــــل   

افـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرش بــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــاط االمــــــــــــــــــــــــل
ـــــــــان  ـــــــــي ــــــــــــتــــــــــــظــــــــــــر شـــــــــــــــاهـــــــــــــــد ع واملــــــــــــن

بــــــــخــــــــيــــــــانــــــــة املــــــــــــيــــــــــــؤوس وال تــــــــــمــــــــــر 
يـــــــــــبـــــــــــتـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــك يــــــــــــــــــــــــــأســــــــــــــــــــــــــه   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراب » كـــــــــــــــــــــــان » خــــــــــــلــــــــــــك االع
ــــــــــــــع ب كــــــــــــان ــــــــــــــرف  واســـــــــــــمـــــــــــــهـــــــــــــا ي

« إن   « بــــــــنــــــــصــــــــب  ـــــــــــت  هـــــــــــوي ان  و 
ـــــــــــك  ـــــــــــري ـــــــــــت ـــــــــــع ي  كـــــــــــــــــــــــــــل شـــــــــــــــــــــــــــي 

الـــــــــــــحـــــــــــــلـــــــــــــم طـــــــــــــــــــّول  ال تــــــــــــــــقــــــــــــــــول 
ــــــــــــمــــــــــــك عــــــــــنــــــــــان  ــــــــــــحــــــــــــل اطـــــــــــــــــلـــــــــــــــــق ال

 
ٍ

ـــــــــــــــــــــــــاج ـــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــــرك كـــــــــــــــــــــــــل ت ال ي
ــــــــــــــــك ديـــــــــــك  ــــــــــــــــدي ال  شـــــــــــــــــــــوف تـــــــــــــــــــــاج 

اعـــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــق اوهـــــــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــــــك 
ـــــكـــــيـــــان  ـــــــر الـــــــــوهـــــــــم ال

ّ
ـــــــم ـــــــــــرى كـــــــــل مـــــــــا ع  ت

ــــــــة  ــــــــرهــــــــيــــــــن واســــــــــــــــعــــــــــــــــد الـــــــــــنـــــــــــفـــــــــــس ال
يـــــــجـــــــيـــــــك   

ٍ
لـــــــــــــــــــك رزق  كـــــــــــــــــــــــــان 

اذكـــــــــــــــــــــــــر اهلل .. صــــــــــــــــــــّل فــــــــرضــــــــك 
كـــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــا نـــــــــــــــــــــــــــــــــــادى االذان 

و اعـــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــم الـــــــــــــــــدنـــــــــــــــــيـــــــــــــــــا
ـــــــك ـــــــدي ـــــــــع مــــــــــــــــــاء فــــــــــــــي ي تــــــــــــــراهــــــــــــــا جـــــــــم

مساجلة شعرية بين 
الشاعرين  عبدالكريم 

سعود القبالن الظفيري
و شايم التيمان الظفيري

ـــتـــك وانـــــــــا الــــذيــــب ــــم الــــتــــيــــمــــان جـــي ــــاشــــاي ي
 مـــغـــتـــنـــيـــهـــا

ٍ
 مــــــــن شــــــــاعــــــــر

ٍ
فــــــــي حـــــكـــــمـــــة

ـــطـــيـــب ــــــن يــــجــــحــــد ال ــــــزم ــــــــال ال ـــــي ق ـــــب االكـــــل
ــــهــــا ــــري ــــحــــت والــــــــلــــــــي عــــــطــــــت يــــــمــــــنــــــاه الي

مـــــــايـــــــدري أنــــــــه فــــــى زمــــــــن ســـــاطـــــي الـــعـــيـــب
انــــــــحــــــــدر مـــعـــتـــلـــيـــهـــا ــــــي و  دك املــــــعــــــال

 ضــــــــــاع مـــــــالـــــــه مــــقــــاضــــيــــب
ٍ

ـــــــــــــــان هــــــــــذا زم
حـــــتـــــى املـــــــــراجـــــــــل عـــــافـــــهـــــا مــــــــن يـــبـــيـــهـــا

ـــــهـــــا األجــــــــــــــــواد عـــــكـــــف املــــخــــالــــيــــب خـــــــال ب
ــــي نــــــوامــــــيــــــس الـــــعـــــطـــــا فـــــــي يـــديـــهـــا ــــن ــــث ت

ــــــــــــــذال دون املــــراقــــيــــب بــــهــــا األن حــــــــــارت 
ـــــل فـــيـــهـــا ـــــادي ـــــن ـــــق ــــل ال ــــي ــــشــــاع ـــــطـــــفـــــي م

ِ
ت

صـــــــار الــــحــــكــــي مــــثــــل الــــفــــعــــل بـــاملـــواجـــيـــب
ـــــــــــــــــــــــٍم  مــــشــــتــــريــــهــــا ـــــــي داي ـــــــل عـــــــــــــــــزاه ل

ـــب ـــجـــاري ـــت ـــال ـــــــن مــــافــــهــــم مــــــن هــــالــــزمــــن ب وم
ـــهـــا ـــوي ـــت ـــح ـــــشـــــر م ـــــب مــــــــاعــــــــاش لــــــــو كــــــــل ال

ـــــــرى بــــــالــــــردي عــيــب والــــطــــيــــب يــــاشــــايــــم ت
يـــحـــتـــمـــيـــهـــا ـــــــــــلَّ مـــــــن 

َ
ق الـــــــوفـــــــي ال  ـــــــــــت  وأن

عبدالكريم سعود القبالن الظفيري

الرد:
ــــب كـــــانـــــك جــــيــــت قـــــدامـــــك الـــشـــيـــب ــــذي ــــال ي

ــــهــــا ــــري  وأحــــت
ْ

ــــــك
ّ
ــــــت

ِ
ــــي مـــــــن اهلل جــــــي جــــتــــن

ــــب ــــي ــــال تـــــــعـــــــرف فـــــعـــــايـــــلـــــنـــــا نـــــــهـــــــار املــــغ
ــــــــــــــروح فـــــــي وقــــــــــت الـــــــفـــــــزع مـــــــا نـــبـــيـــهـــا ال

عــــبــــدالــــكــــريــــم ســـــعـــــود عــــطــــب املــــضــــاريــــب
خـــــيـــــل املــــــعــــــانــــــي بــــالــــشــــعــــر تـــمـــتـــطـــيـــهـــا

ـــــريـــــب ـــــــن ال ــــعــــد ع ــــب ــــــالن م ــــــتــــــا إبـــــــــن قــــــب إن
ــــــــك خـــــصـــــلـــــن مـــــــاكـــــــل رجـــــــلـــــــن يـــجـــيـــهـــا ب

ــــيــــب ــــــكــــــرم تــــشــــهــــد عــــلــــيــــه االجــــان فــــيــــك ال
ـــهـــا ـــي ـــب ـــــــن ي واملــــــــرجــــــــلــــــــه ســـــــاســـــــن وكـــــــل

ــــك وخـــــــــل الــــــعــــــذاريــــــب خـــــلـــــك عـــــلـــــى فــــعــــل
ـــيـــهـــا الــــــــنــــــــاس تـــــتـــــعـــــب مــــــــن يــــــــــــــدور عـــل

ـــــــزمـــــــن مـــــــاصـــــــار جــــــحــــــاد لـــلـــطـــيـــب عـــــمـــــر ال
ـــهـــا ـــي ـــل ـــت ـــب ـــــجـــــحـــــد والـــــــــبـــــــــال م الـــــــــنـــــــــاس ت

ـــــه الـــعـــيـــب مــــاعــــمــــر فــــعــــل الــــطــــيــــب يــــذكــــر ب
ـــــتـــــقـــــد رجـــــــــــل فـــيـــهـــا ـــــن

ُ

الــــــطــــــّيــــــبــــــه مــــــــا ي

ــــب ــــي ــــواج ــــي واعــــــــــــرف امل ــــل ــــي ــــداخ أعــــــــــرف م
ـــــهـــــا ـــــجـــــي لـــــلـــــطـــــيـــــبـــــه أســــــــعــــــــي وال أرت

ــــب ــــي ــــكــــف االشــــان ــــهــــاج ع ــــن ــــي م ــــل ـــــشـــــي ع أم
ـــــــــــــــــدم  وأجـــــيـــــهـــــا الـــــــــطـــــــــوالت وأق ادور 

شايم التيمان الظفيري

سعد السعيد

ــــــاس 
ّ
ــــــن ـــــــــاس وأجـــــــــــــــــّرب ال

ّ
 أنــــــــــا أشــــــــــــوف الـــــــــن

ــــــســــــاري  ـــــــــلـــــــــي ي ــــــاي وال ــــــمــــــن ــــــى ي  الــــــــلــــــــي عــــــل

ــــــاس  ــــــب ه مــــــحــــــزمــــــي حــــــــــــزة ال
ّ

ـــــــــــــــــد  أع
ٍ

 رجــــــــــــــل

ـــــــــت  عــــــــلــــــــي  املــــــــســــــــاري  ـــــــــو طـــــــــال  أجــــــــيــــــــه ل

  يـــــــــوردنـــــــــي مـــــــــوارـيــــــــد اإلفـــــــــــالس 
ٍ

 ورجــــــــــــــــــل

ــــــســــــاري   هــــــــــــذا مـــــــــســـــــــاره مـــــــــا يــــــــــشــــــــــّرف  م

ـــــــه يــــــّبــــــاس 
ْ
 عـــــــــــــروق املـــــــرجـــــــلـــــــه مـــــــن

ٍ
 رجـــــــــــــل

الــــــــغــــــال عــــــــــــرق ســـــــــاري  يـــــــمـــــــوت مـــــــالـــــــه ب 


