
المحلية السبت
5  يونيو 2010

2
البغيلي: شرفاء الكويت والعالم عروا النظام الصهيوني المجرم

أكد رئيس االحتاد الكويتي ملربي الثروة احليوانية محمد  البغيلي ان ما 
قام به ابطال الكويت الذين شاركوا في قافلة احلرية الدولية لنصرة اخواننا 
في غزة وعادوا بسالمة اهلل ألرض الوطن هو دور بطولي تاريخي يحسب 
لهؤالء الش����رفاء من ابناء الوطن ولكويتنا احلبيبة. واوضح البغيلي ان 
شرفاء الكويت والعالم عروا النظام الصهيوني املجرم وكشفوه على حقيقته 
الس����وداء بأنه نظام فاسد ومعاد لالنسانية جمعاء ويثبت ما يتعرض له 
اخواننا احملاصرون في غزة وفلسطني اجمع جراء املمارسات غير االنسانية 

التي يتعرضون لها يوميا. واشاد بحكمة القيادة السياسية في التعامل مع 
قضية ابناء الكويت الذين اعتقلهم الكوماندوز االس����رائيلي وهو ما يثبت 
حنكة وحكمة ديبلوماس����يتنا التي يقف على أعلى تاجها صاحب السمو 
األمير الش����يخ صباح األحمد، حفظه اهلل. وعبر في ختام تصريحاته عن 
خالص العزاء واملواساة ألسر الشهداء الذين سقطوا جراء االجرام الصهيوني 
معتبرا ان افضل رد على هذا الصلف هو تس����يير قافلة احلرية 2 لنصرة 

اخواننا املستضعفني واحملاصرين في قطاع غزة رمز العزة.

تكرمي السفير طاهر فرحات السفير طاهر فرحات ود.عمرو الباز يتحدثان للحضور

شهادة الحدى املتفوقاتتكرمي جنلة د.عمرو البازدرع تكرميية ملدير ثانوية فهد الدويري

السفير طاهر فرحات واملستشار د.عمرو الباز يتوسطان املكرمني

فرحات: اتصاالت مع السلطات الكويتية إلنشاء مدرسة مصرية ألبناء الجالية
الباز: نسعى لالعتراف بشهادة »أبناؤنا في الخارج« داخل الكويت

وهنأ جميع الطالب والطالبات 
الفائق����ني والفائق����ات وجميع 
املعلم����ني واملعلمات في فصول 
التقوية املسائية بقوله: هنيئا 
ألبنائن����ا التك����رمي، وهنيئا لنا 

أبناؤنا املتفوقون.
ووجه شكره وتقديره لرئيس 
املكتب الثقافي املصري د.عمرو 
التقوية  الباز وإلدارة فص����ول 
التي ال  الكويتية  وللس����لطات 
تتوانى في توفي����ر أي فرصة 
لتعليم أبن����اء اجلالية املصرية 

بتوفير مقر مدرسة ثانوية فهد 
الدويري بنني في منطقة اجلابرية 
للدراسة أو غيرها من التسهيالت 
ليحظى أبناء اجلالية بأغلى شيء 

في الوجود أال وهو التعليم.
من جانبه قال رئيس املكتب 

صباحية على ارض الكويت، وقد 
طلبنا زيارة جلنة من مسؤولي 
الكويتية ملقر  التربي����ة  وزارة 
التقوية ملتابعة س����ير  فصول 
التعليمي����ة وس����ير  العملي����ة 
االمتحانات وقد بادر مش����كورا 

الثقاف����ي املصري ف����ي الكويت 
د.عمرو الباز في تصريح صحافي 
التكرمي: نس����عى  عقب حف����ل 
لالعتراف بشهادة »ابناؤنا في 
اخلارج« داخ����ل الكويت، وذلك 
من خالل انشاء مدرسة مصرية 

التربية املس����اعد  وكيل وزارة 
للتعليم اخل����اص فهد الغيص 
بزيارة امتحانا شهادة »ابناؤنا 
في اخلارج« هذا العام ليرى عن 
قرب مدى جدية هذه االمتحانات، 
وقد ابدى اعجابه بها، مش����يرا 

الى ان مسؤولي وزارة التربية 
الكويتية يرون ان دراسة »ابناؤنا 
في اخلارج« تتم بنظام املنازل 
وليست دراسة نظامية ومن ثم 
ال يعترف بها ومن ثم نس����عى 

جلعلها دراسة نظامية.
واض����اف د.الب����از أنه ليس 
بالضرورة � كما هو معروف � ان 
يكون من يتمحن من الطالب في 
امتحانات »ابناؤنا في اخلارج« 
مقيدا في فصول التقوية، الفتا 
الى ان السفارة املصرية كرمت 

أسامة أبوالسعود
كشف سفير جمهورية مصر 
العربية لدى البالد طاهر فرحات 
عن »وجود اتصاالت مع السلطات 
الكويتية إلنشاء مدرسة مصرية 

ألبناء اجلالية في الكويت«.
وقال: نحرص على انشاء هذه 
املدرسة وال توجد أي موانع من 
اجلانب املصري في هذا الشأن.

مؤكدا ان »تقدم االمم ورقيها ال 
يتأتيان اال بالتعليم اجليد«.

جاء ذلك في تصريح صحافي 
للس����فير فرح����ات على هامش 
حف����ل تكرمي الط����الب الفائقني 
والفائقات واملعلمني واملعلمات 
لفصول التقوية املسائية املصرية 
مساء اول من امس والذي أقامه 
املكتب الثقافي املصري في ثانوية 
فهد الدويري � بنني في منطقة 
اجلابرية، بحضور عدد من اولياء 

امور الطالب والطالبات.
وقال فرحات: تقتضي القواعد 
املنظمة لوزارة التربية والتعليم 
الدراسة  املصرية ضرورة بقاء 
واالمتحان����ات ملرحلة ش����هادة 
العامة املصرية داخل  الثانوية 
مص����ر، ويعكف املكتب الثقافي 
املصري في الكويت على دراسة 
أولياء أمور  جميع مقترح����ات 
الطالب سواء اخلاصة بتوفير 
الكتب الدراسية للمناهج املصرية 
لطالب فصول التقوية أو غيرها 
مبا يع����ود بالنفع على الطالب 

وعلى العملية التعليمية.

33 طالبا وطالب����ة من الفائقني 
والفائقات في فصول التقوية من 
االبتدائية حتى الصف  املرحلة 
االول الثانوي، باالضافة الى 35 
من اعضاء الهيئة التدريس����ية 

واالشرافية.
واع����رب د.الباز في كلمة له 
خالل حفل التكرمي عن ش����كره 
وتقديره للكويت قيادة وحكومة 
ابناء اجلالية  وشعبا لرعايتها 
املصري����ة، خصوص����ا وزيرة 
التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلمود وادارة مدرسة 
ثانوية فهد الدويري لتعاونهم مع 
املكتب الثقافي في توفير اخلدمات 
الالزمة في املدرسة لتسيير عمل 
فصول التقوي����ة وال يفوتنا ان 
نذكر جهود كل من مدير املدرسة 
عبدالعزيز عبداهلل اخللف ووكيل 
املدرسة فاضل عباس اكبر ومدير 

ثانوية جابر االحمد.
واش����ار ال����ى ان احلث على 
البيئة  اجلد واالجتهاد وتهيئة 
للدراس����ة من قبل اولياء امور 
الطالب والطالب����ات من عوامل 
نبوغهم وتفوقهم، موجها شكره 
العربية  لسفير جهورية مصر 
طاهر فرحات وجلميع املعلمني 

واملعلمات في فصول التقوية.
ثم قام السفير فرحات ود.الباز 
الفائق����ني والفائقات  بتك����رمي 
واملعلمني واملعلمات ومسؤولي 
الدويري –  مدرسة ثانوية فهد 

بنني.

على هامش حفل تكريم الفائقين والفائقات والمعلمين والمعلمات لفصول التقوية المسائية المصرية

عبير ريدان في »عندما يتكلم صمتي«.. 
تالمس األشياء حولنا وتحولها إلى قصيدة

زينب أبوسيدو
متتاز لغة الشاعرة عبير ريدان بالبساطة 
والعمق في آن معا وتستخدم الكلمات التي 
نستخدمها في حياتنا اليومية بعد ان متنحها 
طاقة شعرية عالية وكأنها تصنع الشعر من 
الكالم اليومي، من التفاصيل التي يتحدث 
بها الناس ع����ادة، دون أن ينتبهوا  إلى ما 
ميكن ان حتمله هذه الكلمات من ش����حنة 

روحية، في حال صاغها شاعر:
وجهك الصافي 

كبقاع يغمرها الثلج
حتت خيوط الشمس الدافئة

الصورة عند عبير ريدان تلقائية ومذهلة، 
تأخذك إلى عالم آخر فالوجه صاف، يشبه 
الثلج الناصع والبارد حتت دفء الشمس 
وسطوعها والوجه كل هذا الفضاء العميق 
الداللة، وعبير ال تتكلف الش����عر إطالقا، 
بل ينساب من قلمها ومن إحساسها بعفو 
اخلاطر، وهي بذلك شاعرة بالفطرة. وفي 
كتابها »عندم����ا يتكلم صمتي« الذي يضم 
بني دفتيه مجموعة شعرية تقع في تسعني 
صفحة، موزعة على اثنني واربعني قصيدة 
قس����متها إلى ثالثة ابواب، جاءت عناوين 
القصائد موحية وذات داللة عميقة »عندما 
يتكلم صمتي« و»يا إنس����ان« و»الشاعر«، 
و»رحلة غيم« و»ملاذا تهمس����ني بالفشل« 

وغيرها، وتقول في قصيدتها األولى:
عندما يتكلم صمتي

أصبح ذاتا تعيش في األعماق
صديقها السكون
رفيقها االنطالق
يسبح سكونها

تائها في اآلفاق
ونتأم����ل في قصي����دة »رحل����ة غيم« 
السحاب املس����افر بصمت وبهدوء، وحيدا 
في السماء، دون ممرات او طرقات او اسيجة 

او حدود:
خذني معك ألسبح في فضاء
ليس فيه ممرات أو شوارع

ليس فيه بشر يرددون ترهات
واتركني اغوص بأحالمي بال سياج

اسامر النجوم عن قرب
اشكو لها دنيتي

اهمس لها حسرتي
عن آمال أضحت سراب

فكل ما يحيط بعبي����ر ريدان قابل ألن 
يتحول الى ش����عر، ميأل فراغ قصيدة، من 
األرض الى السماء من الشاعر الى الشرفة 
الى اوراق اخلريف والى البحر وحتى الصراع 
كل ش����يء في احلياة اليومية فيما حولنا 
قابل إذا ما المس����ته عبي����ر ان يتحول الى 

شعر مدهش.
مقتطفات من أشعار عبير ريدان

إلى لغتي

هناك يتهامسون.. يقررون
وتداس أنظمة وتهدم مدن

وآالف احلقوق تذبح
هنا جتلد الدميوقراطية

ويزور التاريخ
وهناك يتآمرون.. ويتخاذلون

> > >
هم يا لغتي... لهم مآربهم
ونحن إلى أين سائرون؟

حروفك فرت هاربة
من اخلداع والسموم

األلف صار في النسيان
والعني في احلرمان
والفاء في األحزان

وفي اخلراب أضحت النون
عائلة الضاد يفرقونها
بالد الضاد يدمرونها

وبيادر احلصاد يسلبونها
فأين أنت من هذا اجلنون؟

أوراق الخريف

أوراق اخلريف
تطردها الريح

من رصيف إلى رصيف
تهمس للدروب

حكايا ربيع أخضر
ترافق اجلداول

وتغني مع الطيور
على إيقاع احلفيف

> > >
أوراق بلون أصفر
رسمت للمفارق

عتبا محمال
بنسيم لطيف

راحلة مع األيام
تقطن زوايا النسيان

وعند كل سبيل
تترك صورة للخريف

ضيعتي

ضيعتي يا بيتي الفسيح

ومرج أخضر البتساماتي
فيك تركت قلبا

وتركت أحلى ذكرياتي
رائحة الزيزفون فيك تغمرني

كما يغمر الطيب جناك
> > >

ضيعتي يا شجر اللوز والسنديان
ويا حفنة تراب مجدها

الرب في ثراك
هناك، عند دروبك
ركضت وصعدت

إلى وديانك وتاللك
وبني أغصان شجر الرمان

أغار

أحسد العيون التي تلمحك
عند الصباح ولو حلظات
وأغار من الريح إذ ما هب
لتخلط أنفاسك بالنسمات

ومن الليل إذ ما دمس
كيف ال أراك وتراك

آالف النجمات
> > >

أغار يا حبيبي من يراع
متسكه لتدون الكلمات

ومن جريدة ملقاة
بني أكوام وريقات

حني تقبض عليها يداك
وتنظر إليها عيناك

ومن كأس ترفعه لشفتيك
لترشف منه قبالت

ديوانها األول يجمع بين البساطة والعمق

كتاب


