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 «من املاضي» صفحات مضيئة مشرقة  نفتحها معكم يوم السبت من 

كل أسبوع نوثقها لكم بشهادات وأسرار وذكريات كويت املاضي مع 

رجاالتها األوائل الذين عاشوا الفترتني ما قبل النفط وما بعده. نحاول 

كل أسبوع أن نعيد رسم كويت املاضي مع ضيوفنا ونسبر أغوار ذاكرتهم 

اململوءة بعبق املاضي والزمن اجلميل. صفحات «من املاضي» ليست 

أكثر من محاولة إلعادة كتابة الزمن اجلميل بألسنة من عاشوا ذاك 

الزمان والذين يرددون دوما «عتيج الصوف وال جديد البريسم». 

 للتواصل مع صفحات من املاضي

  وإرسال السير الذاتية للراغبني في املشاركة.

jeplowy@alanba.com.kw  إعداد: منصور الهاجري   البريد االلكتروني 

 شارك في نشأة الصحافة الكويتية وعمل في «أخبار الكويت» و«السياسة» وعدد من المجالت وحاليًا مدير مجلة «الرسالة» 

 أسعد صابونجي: كنت أول محرر في جريدة «الرأي العام» 
وكانت تصدر «أسبوعية» بـ ٢٥٠٠ نسخة فقط

األنباء» ثاني جريدة يومية تصدر في الكويت، 
في تلك الفترة طلبت اجازة للســـفر الى لبنان 
للزواج ووزعـــت بطاقات الدعوة من املدعوين 
عبدالعزيز املساعيد، ومتت املوافقة على االجازة 
وقبل السفر بيوم واحد بلغت بأن االجازة الغيت 
فقلت انا مسافر ونزلت على لبنان ووصلتني 
برقية بتوقيع خالد قطمة فيها لقد اســـتغنينا 
عن خدماتكم الخاللكم بالعقد املبرم بيننا، طبعا 

لم يكن يوجد عقد.

  العمل في لبنان

  تزوجت في لبنان وبقيت فيه واشتغلت في 
وكالة االنباء الوطنية ومجلة «الكفاح» لصاحبها 

رياض طه.
  وبدأت اغطي اخبار مجلس النواب. وفي لبنان 
كان النواب يدفعون مبالغ بسيطة للصحافيني، 
وعندمـــا التقيت النائب رفعـــت فرعون وكان 
يعرفني، اعطاني خمسا وعشرين ليرة لبنانية 
فرفضت ان آخذها، ومساء دخلت مبنى اجلريدة 
واذ برئيس التحرير رياض طه يناديني وقال: 
ماذا فعلت برفعت فرعون؟ فقلت: لم افعل شيئا، 
فقال: احرجته امام الناس، واذا انت ما تريدها 
خذها وأعطني اياها، انصحك هنا في لبنان الراتب 
لـــن يكفيك واي نائب يعطيك خذ منه من دون 
احراج، فقلت: ال استطيع ان آخذ، فقال: انصحك 
روح وارجع الى الكويت، فطبعت الكلمة برأسي 
وبدأت االستعداد للعودة الى الكويت ورجعت. 
في وكالة االنباء اللبنانية كانوا يدفعون مائتني 

وخمسني ليرة مع اجلريدة وكانت تكفيني.

  العودة إلى الكويت

  ويكمل صابوجني: بعد ذلك قررت العودة الى 
الكويت ألنه كان عندي شعور داخلي انني فقدت 
شـــيئا عزيزا في الكويت، فالبد ان ارجع لذلك 

الشيء، ركبت الطائرة ورجعت الى الكويت.
  في ذلك الوقت لـــم تكن هناك اقامة محددة 
للوافد وكانت مفتوحة، واثناء وجودي في املطار 
متجها الى السيارة اذ بأحمد محبوب العامر رئيس 
وصاحب جريدة «الوطن»، يناديني فقال: تعال 
واشتغل معنا، اريد اصدار «الوطن»، ألنها تصدر 
كل ستة اشهر مرة واحدة لكيال يسحب ترخيصها، 
فباشرت العمل واصدرت العدد وذلك عام ١٩٦٤، 
وكان مكتبه في سوق التجار، واعطاني خمسني 
دينارا عن اصدار ذلك العدد. وبعد ذلك ذهبت 
الى «اخبار الكويت» ومدير التحرير كان جميل 
رســـالن وآخر باحملليات اسمه قبالن الشمري 

سوري واتفقت على العمل معهما.
  في «الرأي العام» عرفوا انني اشتغلت بجريدة 
«اخبار الكويت» وكان التنافس مع «الرأي العام». 
طلبوني للعودة للعمل معهم لكن قلت لهم لي 
عندكم حقوق اعطوني اياها للخدمات السابقة، 
اعطوني ثالثمائة وخمسني دينارا والول مرة 
فتحت حسابا في البنك، وقال خالد قطمة ارجع 
ونزيد راتبك، لكن عليك ان ترّجع املبلغ الذي 
اخذته فرفضت، ولم اتفق معهم، واســـتمررت 
بالعمل في «اخبـــار الكويت» حتى العام ١٩٦٧ 
وكنت احرر الشؤون احمللية متعاونا مع قبالن 
الشـــمري ومع انتخابات مجلس االمة في تلك 
الســـنة مت اغالق جريدة «اخبار الكويت» ملدة 
ستة اشـــهر، وعبدالعزيز الفليج كان يصرف 
لنا رواتبنا وقال في اي وقت اطلبكم تكونون 
جاهزين، وفي تلك الفترة صدرت مجلة «صوت 
اخلليج» باالضافة ملجالت «النهضة» و«اليقظة» 
و«مرآة االمة» و«الرسالة»، فاشتغلت في الصحف 
واملجالت التي ذكرتها، بأربع مجالت وقسمت 
وقتي، كما اصدر د.عبدالرحمن العوضي مجلة 
اســـمها «حياتنا» وكنت مسؤوال عن حتريرها 

وذلك من خالل ساعتني بعد الظهر.
  واستمررت بالعمل في اربع مجالت بالوقت 
نفسه، وبدأت اعتمد على حتليل اخلبر، هذا ما 
تعلمته في لبنان وكنت اتسلم الراتب حتى العام 
١٩٧٠ حتى مت بيع «اخبار الكويت» وحتولت الى 

جريدة «األنباء».

  مجلة «المجالس»

  ويكمل اسعد صابوجني: في العامني ١٩٧٠ 

 كنت أجمع األخبار المحلية من الوزارات المختلفة بواسطة الدراجة قبل أن أشتري السيارة 

 خالل فترة الغزو شـاركت في عمل بيانات ونشرات سـرية وتوزيعها بين صفوف المقاومة
باالنترتيب وقبل ذلك كان الصف يدويا.

  اذكر هنا حتول االصدار من اســـبوعي الى 
يوم بعد يوم هكذا كانت تصدر «الرأي العام» 
بداية صدورها وكنـــت انتظر طباعة اجلريدة 
فأخـــذ االعداد واوزعها، وبعـــد ذلك اذهب الى 
البيـــت ثم اعود للعمل متجـــوال بني الوزارات 

الخذ االخبار.
  قلت في احدى املقابالت القدمية ردا على سؤال 
اذا كان الشاب الكويتي يريد ان يعمل صحافيا 
ناجحا فعليه ان يسمع الكالم مثلما كنت اعمل 
ما كان مينعني غبار وال رطوبة وال مطر وحر 
الشـــمس كنت اعمل في جميع الظروف حتى 
احصل على االخبار، افتخر بكثير من الصحافيني 
الكويتيني الذين عملوا معي وجنحوا في العمل 
الصحافي اذكر منهم رئيس قسم احملليات في 
«القبس» تعلم الصحافة معنا وجنح النه كان 
يريد ان يكون صحافيـــا فصار وجنح، وعلى 

العكس الكثيرون لم يكملوا.
  وقد قامت «الرأي العام» في بداية صدورها 
على اكتاف الصحافيـــني اللبنانيني فهم الذين 
اسسوا اللبنة االولى للصحافة اليومية انطالقا 
من «الرأي العام» واذكر ان الصحافي طالل سلمان 
رئيس حترير جريدة السفير اللبنانية اشتغل 
معنا في «الرأي العام» ملدة ســـنة واحدة وبعد 
ذلك انضم الى الرأي العام قاسم افيوني وسمير 
عطا اهللا ومحمد قطمة وخالد قطمة كان يعمل 
في ادارة اجلريدة وعبداهللا الشـــيتي بعد عام 

١٩٦٥ دخل «الرأي العام» وشوقي صوايا.

  االستمرار بـ «الرأي العام»

  ويستمر اسعد صابوجني في حديثه قائال: 
مع ما حصل من تطور وتقدم للصحافة الكويتية 
اال انني بقيت في «الرأي العام» وتطور العمل 
وزاد عدد العاملني مثال مصور ومندوب ومحمد 
النحالوي وبعض املوظفني فـــي الدولة بدأوا 
يعملون معنـــا وظل احمد اجلـــار اهللا يعمل 

محررا.
  وبعد سنوات املرحوم عبدالعزيز املساعيد 
اصدر مجلة اسمها «دنيا العروبة» وبعد سنوات 
باعها الى يوسف الرفاعي وحتولت الى السياسة 
وبعد ذلك باعها الى احمد اجلاراهللا. من هنا مت 
خروجه من «الرأي العام» وعبدالعزيز املساعيد 
زعل، وتقدم بطلب جديد الصدار مجلة جديدة 

فتمت املوافقة واصدر مجلة النهضة.
  «الرأي العام» بدأت اســـبوعية ثم يوم بعد 
يوم وبعد انتشارها ومعرفة القراء بدأت تصدر 
يوميا وذلك حتى بدأ يجهز الطباعة اواخر عام 
١٩٦٢ وبعدها صدرت اخبار الكويت لصاحبها 
عبدالعزيز الفليج عام ١٩٦٣ وهي حاليا «جريدة 

ألخرى ومن مكان آلخر وبدأ احمد اجلاراهللا وباقر 
خريبط يساعدونني باألخبار احمللية.

  وكنت أصيغ اخلبر وأنشره، وسارت األمور 
كما اردت حيث حررنا صفحتني بالعدد. املرحوم 
عبدالعزيز املساعيد كان عنده سيارة مرسيدس 
اشتريتها منه وبعد حصولي على االجازة بدأت 
اتنقل بالسيارة بدال من الدراجة ولكن بعد فترة 
والن السيارة قدمية اختلط الزيت باملاء فتوقفت 
السيارة وادخلتها الكراج ودفعت على تصليحها 

ثالثمائة وخمسني دينارا كويتيا.
  كلفتني ســـبعمائة دينار مع سعر الشراء 
وجنحت في التحـــدي لكي اثبت اني على قدر 
املسؤولية امللقاة على عاتقي وكانت اول صفحات 
محلية اما الصور احمللية فلم تكن متوافرة، اما 
الصـــور االخرى فكنا نحصل عليها من لبنان، 
وبعد ذلك مت تعيني اول مصور للجريدة اسمه 
مصطفى حشيشـــو، لبناني اجلنسية وثاني 
مصور ابراهيم عبود ايضا لبناني اجلنســـية، 
وكان االثنان لديهما استوديو تصوير وبعد ذلك 
ابراهيم عبود تفرغ للعمل في الرأي العام، هذا 
كان عام ١٩٦١ وهي بداية النهضة الصحافية في 

الكويت وبدأت بالرأي العام.
  وبدأت التوسعة فيها واذكر ان عبداهللا شعبتو 
وضع «مانشـــيت كبير» على الصفحة االولى 
يقول «ال لن نقول لإلجنليز اخرجوا» وذلك ايام 
عبدالكرمي قاســـم من مطالبة عبدالكرمي قاسم 
بالكويت انطلق عبدالعزيز املساعيد بـ «الرأي 
العام» اكثر واكثر وتوســـع العمل وسافر الى 
بيروت واحضر محررين من بيروت وبدأنا نطبع 
في مطبعة املقهوي في تلك الســـنة بدأ الصف 

كيـــف تتركنا وتروح الـــى الكويت فقلت لكي 
اساعدك على تعليم اخواني، وصلت الى الكويت 
وكان العقد بيننا الثقة بني الطرفني وليس عقدا 
مكتوبا على ورق، نزلت في فندق بشارع اجلديد 
ومعي عبداهللا شـــعيتو وهو اول مدير حترير 
جلريدة «الرأي العام». وسبب تعيينه اوال اكبر 
مني سنا واقدم مني بالصحافة وعينت محررا 
ومساعدا له وال يوجد غيرنا باجلريدة كنا نسمع 
االخبار من الراديو ونسجل وننقل. واستطعنا 
ان نصدر اول عدد اســـبوعي لـ «الرأي العام»، 
كان عبداهللا شعيتو يسافر الى لبنان ويطبع 
اجلريدة وينقلها الـــى الكويت وتوزع وتباع 
هنا في الكويت وهي اول جريدة كويتية تطبع 
تقريبا الفني وخمسمائة نسخة، وبعد فترة بدأ 
املواطنون يتعرفون على اجلريدة ومقر اجلريدة 
ومكانها بسوق التجار بالطابق الثاني ويعمل 
معه فلســـطيني يعمل بتجارة الصلبوخ وكنا 
نقبض رواتبنا مـــن ذلك الرجل بعدما يحصل 

مبالغ من بيع الصلبوخ.
  الصحافة الكويتية مدرسة مستقلة لها الفضل 
الكبير على الصحافيني كويتيني او عرب. «الرأي 
العام» كانت البداية وبعد ذلك انضم إلينا احمد 
عبدالعزيز اجلاراهللا وباقر خريبط وكنا نعمل 

مع بعض.
  أصابنا امللل من اخبار املذياع فاقترحت على 
عبداهللا شعيتو أن اعمل صفحات محلية وكنت 
اول من اصدر هذه الصفحات احمللية في الكويت 
وكانت «الرأي» تصدر بست عشرة صفحة فقط، 
كنت اســـتخدم الدراجة في تنقالتي مع التعب 
واحلر والرطوبة وباشرت العمل اتنقل من وزارة 

فرنسية تعادل الثانوية العامة.

  الدراسة الجامعية والبحث عن العمل

  ويضيف صابوجني التحقت باجلامعة ملدة 
ســـنتني ألن الوالد لم يستطع ان يكفي ويسدد 
مصاريف اجلامعة وإخواني باملدرســـة وكنت 
استأجر مكانا للسكن، والوالد قال ال استطيع 
ان اسدد، وبعد سنتني جامعيتني تركت الدراسة 
وبدأت ابحث عن عمل لكي اساعد الوالد. ومنذ 
مرحلة الشباب كان لدي اجتاه للعمل بالصحافة 
فقصدت عدة صحف للعمل وكان يومئذ من ابرز 

اجلرائد «احلياة» و«التلغراف».
  «احلياة» كانـــت لكامل مروه و«التلغراف» 
لنســـيب املتني وكانت عملية اغتياله ادت الى 
حرب لبنان عام ١٩٥٨ وهو صاحب «التلغراف» 

وكان توجهه يساريا.
  بداية انقسام اللبنانيني هو عام ١٩٥٨ ومنها 
بدأت الطائفية تنخر باملجتمع اللبناني. اثناء 
البحث عن العمل احد االصدقاء اخذني الى كامل 
مروه واجريت اللقاء معه ومتت املوافقة على 
تعييني بجريدة «احلياة». واول عمل تسلمته في 
مطبعة اجلريدة. بدأت العمل وكان صف االحرف 
بذلك الوقت باليدين تعلمت على انواع احلروف 
وعلى صغر وكبر احلرف وتعلمت على الدش، 
«املادة كانت تنزل الى حتت وارجع اصلحها» 
وذلك عام ١٩٥٨. بعد اربع شـــهور في مطبعة 
جريدة «احلياة»، مت استدعائي من قبل رئيس 
التحرير، جنحت باالمتحان وصعدت الى املكاتب 
وبدأت محررا احضر االخبار احمللية للجريدة. 
قدميا في الصحافة اللبنانية ال يوجد ما يعرف 
حاليا بالدسك، اما انك تعرف تكتب او ال تعرف 
تكتب، ولذا فإن الصحافيني اللبنانيني اقوياء 
باللغة العربية وعندهم ملكة الكتابة. اشتغلت 
فـــي «احلياة» منذ عـــام ١٩٥٨ حتى عام ١٩٦٠، 
ومعظم ما اكتبه اخبار محلية وتصريحات نواب 
مجلس األمة وأول حديـــث لي كان مع النائب 
رفعت فرعون والنائب اديب الفرزي ومعروف 

سعد والقيت التشجيع منهم.

  الحضور إلى الكويت و«الرأي العام»

  وميضي صابوجني في ذكرياته قائال: وصل 
إلى لبنان املرحوم عبدالعزيز املساعيد وهو بصدد 
إصدار جريدة يومية كويتية واعلن عن حاجته 
حملررين للجريدة وذلك عـــام ١٩٦٠، وعرفني 
عليه رئيس حترير «احلياة» وكان معي عبداهللا 
شعيتو وقال لي عبدالعزيز املساعيد حتب ان 
تعمل في الكويت؟ فقلت: نعم، وهو الذي اتفق 
على الراتب مع كامل مـــروه وكان راتبي مائة 
وخمسني دينارا بعد ان ابلغت الوالد الذي قال 

 يقـــول الصحافي العربي اســـعد اندراوس 
صابوجني: ولدت في اجلمهورية اللبنانية في 
١٩٣٧/٥/٦ والدي لبناني األصل من مدينة صور 
وحسب عمله انتقل الى قرية في البقاع اسمها 
جب جنني، التي عرفت بهذا االسم نسبة للبئر 
املوجودة فيها، وكانت النساء يذهنب ألخذ املاء 
وباملصادفة ولدت إحدى النساء وسقط اجلنني 
بداخل (اجلب) البئر وعرفت القرية «بجب جنني» 
هكذا سمعت من الكبار من أهل تلك القرية، وكان 
عدد سكانها في ذلك الوقت تقريبا مائة نسمة 
وحاليا وصل عدد سكانها إلى اثني عشر ألف 
نسمة، عشت طفولتي بها لوجود أهلي وأخوالي، 
وعمل والدي ومات ودفن في قرية جب جنني، 
وقد سألت والدي من أين جاءنا لقب صابوجني 
فقال ان جدنا كان عنده مصنع للصابون وبحكم 

عمله صار لقبا للعائلة.
  وجب جنني قرية زراعية خضراء ســـكانها 
يعملون بالزراعة على موســـم نزول األمطار. 
ونحن أربعة أخوة وأخت واحدة عشنا في بيت 
الوالد مع والدتنا وبعد ذلك زاد عدد آبار املياه 
وايضا كانـــت املزارع تروى من نهر الليطاني 
ـ وصارت املياه قليلة بعدما زاد عدد الســـكان 
وبدأوا يبحثون عن املياه فلذلك حفروا األرض 
ووجدوا املياه وزاد عدد االبار في قرية جب جنني 
وعمت سهل البقاع ويذكر ان عدد القرى زاد الى 
اكثر من خمسني قرية ونحن من البقاع األوسط 

واملنطقة اجلنوبية يسكنها الشيعة.

  الدراسة والتعليم

  ويكمل أســـعد صابوجني حديثه قائال: في 
ذلك الوقت كان في قرية جب جنني مدرستان 
عربيتان وكانت البلدة مقسومة الى ثالث حارات 
حارة املسلمني فيها مدرسة تابعة للدولة وحارة 
املسيحيني وفيها مدرسة خاصة، وقد التحقت منذ 
الصف األول االبتدائي باملدرسة اخلاصة وكان 
اســـمها مدرسة جب جنني االبتدائية اخلاصة، 
وكان املدرســـون من اللبنانيني وبعدما أنهيت 
املرحلـــة االبتدائية نقلت. وكان راتب الوالد ال 
يكفي للصرف علينا نحن األربعة فاضطر أن 
يدخل ثالثة منا نحن االخوة في القسم الداخلي 
بدير مشموش للراهبات املارونية وكانت الدراسة 
بأقساط رمزية جلميع الطوائف وكان الكثير من 
الزعماء اللبنانيني احلاليني يدرسون معنا بنفس 
املدرسة مثال أوالد ارسالن وأبناء بري وابناء 
صفي الدين، كان انفتاح املدرســـة على جميع 
الطوائف ولذلك تخرجوا بقوة وكانت املدرسة 
أربع سنوات للمتوسط وسنتني للثانوي، ثم 
يحصل الطالب على شهادة البكالوريا ويحق 
لـــه االلتحـــاق باجلامعة الســـتكمال تعليمه 

اجلامعي.
  املنهج املدرســـي هو املنهج اللبناني فكنا 
ندرس اللغتني العربية والفرنسية وبعد ذلك 
اللغة اإلجنليزية وكانوا يعطوننا دروسا باللغة 
الالتينية ملن يرغب، أمـــا االدب العربي فكان 
يعلمنا كاهن اسمه ابونا حنا وكان يدرسنا األدب 
العربي وكانت مادته قوية وكان يدرسنا كتاب 
البالغة لإلمام علي بن ابي طالب ے، اخلليط 
الذي كان موجودا من جميع الطوائف اللبنانية 
في تلك املدرســـة هو متازج وذلك شيء حلو، 
وكانت حصة مادة التربية االسالمية يحضرها 

جميع الطلبة ويسمح للجميع بدراستها.
  ومن يريد ان يفهـــم الدين احلقيقي فعليه 
ان يدرس الدين ـ مثال الدين اإلسالمي يدرس 
في اجلامعات الكندية ـ واستاذ اللغة العربية 
بجامعـــة كندا من أصـــل ماروني وهو ضليع 
بتفســـير القرآن الكرمي، كما انهم يستعينون 
مبشايخ دين، كنا ندرس في لبنان (الدين هو 
املعاملة) ويعلموننا كيف نتعامل مع بعضنا 
البعض، كانت قريتنا خليطا من املذاهب واألديان 

وال يوجد فيها تفرقة.
  نهيت الدراســـة الثانويـــة وكان االختبار 
فيها على مســـتوى الدولة واالســـئلة مغلقة، 
كان االمتحان فيه شدة وقانون، واذكر كنا نقدم 
امتحانني امتحانا للشهادة اللبنانية وامتحانا 
للشهادة الفرنسية ألن املنهج الفرنسي يختلف 
عن املنهج اللبناني، فالطالب آخر العام يحصل 
على شـــهادتني، بكالوريـــا لبنانية وبكالوريا 

 يقولون إن الصحافة هي السلطة الرابعة ملا لها من تأثير مباشر في املجتمعات فاخلبر له تأثيره، واملقال له تأثيره، كما ان الصورة تؤثر في نفس اإلنسان 

ومنذ ان برزت الصحف فإن لها تأثيرها في املجتمعات، وال شك في ان السرية من الضرورات في العمل الصحافي، هذا ما يقوله ضيفنا في هذا اللقاء.. الصحافي 

املخضرم أسـعد صابوجني الذي حضر الى الكويت منذ عام ١٩٦٠ للعمل صحافيـا بجريدة «الرأي العام» ومنذ ذلك التاريخ وهو يعمل بالصحافة متنقال 

بني جريدة وأخرى حامال أسرار املهنة معه.

  بدأ صابوجنـي العمل الصحافي عام ١٩٥٨ في لبنـان بجريدة «احلياة» وتعلم فنـون الصحافة وصناعتها وتخرج على يديـه الكثير من الصحافيني 

والكتاب.

  يقول أسـعد صابوجني إنه كان يتنقل بني وزارة واخرى بالدراجة في جميع الظروف املناخية، ثم انتقل من اجلو اللطيف في لبنان الى اجلو احلار 

املغبر في الكويت، لكنه العمل الصحافي الذي فرض نفسـه عليه، تعرف على الكثير من الصحافيني وعمل مع الكثيرين من جميع اجلنسيات العربية، 

صابوجني يحمل كشكوال كبيرا من املعلومات والتاريخ الصحافي في الكويت منذ ان تأسست الصحافة احلديثة قبل ٤٩ عاما.

  القارئ العزيز.. لن أطيل عليك، لكن تعال لنقرأ ونعرف ماذا يقول هذا الصحافي القدير الذي بدأ العمل بجريدة «الرأي العام» مطلع الستينيات مع 

عميد الدار املرحوم عبدالعزيز املساعيد أول رئيس حترير جلريدة يومية مرورا بتنقله بني عدد من الصحف اليومية واملجالت األسبوعية 

وذكرياته عن أحداث الغزو وما عرف بأحداث «الصامتة» ورأيه في زيادة عدد الصحف اليومية.. فإلى التفاصيل: 

 البقية ص٩  أسعد صابوجني في شبابه .. وفي مكتبه صورة حديثة ألسعد صابوجني

 نحمد اهللا ونشـــكره على عطاياه الطيبة، ورغم 
أننـــي لم أعمل أي رصيد مادي لكن احلمد هللا أنني 
عّلمت أوالدي فتخرجوا مـــن اجلامعة، ثالث بنات 

وولد واحد.
  الولد متزوج وموجود بواشـــنطن وهو خريج 
بيروت واشتغل في الكويت وحاصل على دكتوراه 

اسمه اندريه وزوجته أملانية ويعيش بأميركا.

 األسرة والجانب االجتماعي

 (أحمد باكير)  أسعد صابوجني خالل اللقاء مع الزميل منصور الهاجري

 أسعد صابونجي




