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أحمد السقاف.. هامة أدبية غيبها الموت
فقدت الكويت أمس االول أحد أبرز 
مبدعيه����ا وأحد رواد جيل التنوير، 
الش����اعر الكبي����ر أحمد الس����قاف، 
الذي تخط����ى بهامته االدبية حدود 
العرب����ي فترجمت قصائده  الوطن 
الى االيطالية والفرنس����ية وتطرق 
بشعره ملختلف القضايا السياسية 
والوجداني����ة والوطنية التي تغنى 
فيها بالكويت وبالوطن العربي الكبير 
وأث����رى التاريخ الثقاف����ي الكويتي 
الدينية  العل����وم  مبؤلفاته.. درس 
والعربية وعمل مدرسا للغة العربية 
في مدرسة املباركية.. كما يسجل له 
اصداره أول مجلة تصدر وتطبع في 
الكويت وهي مجلة »كاظمة« وساهم 

في اصدار مجلة »العربي«.
ولد السقاف عام 1919، وهو من 
أسرة السقاف املنتشرة في كثير من 

اقطار العالم العربي. عني عام 1944 مدرسا باملدرسة الشرقية ثم 
ناظرا لها، ومن زمالئه حينذاك: االس����تاذ عبدالعزيز الدوسري، 
واالستاذ صالح شهاب واالستاذ عبداهلل عبداللطيف املطوع، واملال 
حمود العلي، واالس����تاذ عبداحملسن مسلم الزامل، واملال عيسى 
مطر، واالستاذ عبداهلل احمد حسني الرومي، واالستاذ عبداملجيد 
اخلنفر، واالستاذ خالد املضف، واالستاذ فاضل خلف. وفي اثناء 
عمله في مجال التدريس أنش����أ ندوة متنقلة كانت تقام مس����اء 
كل خميس في ديوانية اح����د الفضالء، وقد حرص محبو االدب 
والثقاف����ة على حضور هذه الندوات التي اس����تمرت خالل العام 
الدراسي 19746/45. وفي شهر يوليو من عام 1948 أصدر العدد 
االول من مجلة ش����هرية أسماها »كاظمة« وهي أول مجلة تطبع 
في الكويت، ولكنها توقفت بعد تسعة اشهر. ثم تولى بعد ذلك 
رئاسة حترير مجلة »االميان« لسان النادي الثقافي القومي، وهي 
مجلة شهرية كانت تطبع في بيروت، أما ملحقها االسبوعي، فكان 
يطبع بالكويت. وفي خريف عام 1954 انتقل الى ادارة االوقاف، 

بعد ان خدم مهنة التربية والتعليم نحو عشر سنوات.
وفي اوائل عام 1956 نقل الى ادارة املطبوعات والنشر، وهي 
االدارة التي حتولت بعد االس����تقالل الى وزارة االرشاد واالنباء 

ثم الى وزارة االعالم.
وفي خريف العام نفس����ه كلفه صاحب السمو الشيخ صباح 
االحمد مبهمة إصدار مجلة ثقافية كبيرة، فسافر الى بعض االقطار 
العربية ومنها مصر في عام 1957، حيث اتفق مع د.احمد زكي على 
ان يتولى رئاسة حترير هذه املجلة التي سميت باسم »العربي«، 
وفي ديسمبر عام 1958 صدرت املجلة، التي كان للمربي الفاضل 

الدور االول في تأسيسها.
وفي ربيع عام 1962 عني وكيال لوزارة االرش����اد واالنباء، ثم 

استقال من هذا املنصب عام 1965.
وفي صيف عام 1966 صدر مرسوم أميري بتعيينه عضوا منتدبا 
� بدرجة سفير � بالهيئة العامة للجنوب واخلليج العربي، وذلك 
لالش����راف على املساعدات التي تقدمها الكويت جلنوب اجلزيرة 
العربية وبلدان اخلليج العربي، وكان يرأس هذه الهيئة صاحب 

السمو الشيخ صباح األحمد.
وفي عام 1973 انتخب أمينا عاما لرابطة االدباء بالكويت، وفي 
عام 90 تقاعد من العمل احلكومي بعد رحلة امتدت لنصف قرن 

ليتفرغ ألعماله األدبية والفكرية.
يعد السقاف واحدا من الرواد املبرزين في الساحة الثقافية العربية، 

فقد أسهم بجهوده وابداعاته في احياء 
الثقافة العربية وجتديدها واثراء الكثير 
من مجاالتها ش����عرا ونثرا، ويعد من 
الصفوة التي دافعت عن اللغة العربية 
في وجه احلملة الظاملة التي تعرضت لها 
على يد نفر من دعاة التغريب والقوميات 
الضيقة وأنصار الشعوبية احلاقدة على 
العرب وع لى لغتهم اجلميلة، ومن أهم 

آثاره ومؤلفاته: 
1 - املقتض����ب ف����ي معرف����ة لغة 

العرب.
2 - أن����ا عائد من جنوب اجلزيرة 

العربية.
3 - االوراق في شعر الديارات.

4 - حكايات م����ن الوطن العربي 
الكبير.

5 - العنصري����ة الصهيونية في 
التوراة.

6 - تطور الوعي القومي في الكويت.
7 - شعر أحمد السقاف.

8 - من شعر أحمد السقاف.
9 - صيف الغدر عن الغزو الصدامي اآلثم.

10 - قطوف دانية عن الشعر اجلاهلي.
11 - أحلى القطوف عن الشعر األموي.

12 - أغلى القطوف عن الشعر العباسي.
13 - الطرف في امللح والنوادر واالخبار واالشعار.

14 - أحاديث في العروبة والقومية.
كما كتب الفقيد رحمه اهلل العديد من املقاالت في »االنباء«.

مواقفه الوطنية والقومية واإلنسانية

جتلت وطنية الس����قاف وموقفه القومي وانس����انيته الشفافة 
من خالل نتاجه االدبي نثرا وش����عرا، فقد حت����رك في كل الدوائر 
االنس����انية ابتداء من دائرة االسرة فدائرة الوطن، فدائرة اخلليج 
والوطن العربي، فالدائرة االنسانية الواسعة. ففي رؤيته العربية 
الواضحة كان يقول: العربي هو من اتخذ العربية لس����انا، واعتز 
بالثقافة العربية وأخلص لها واندمج في املجتمعات العربية سواء 
أكان في االس����اس عربيا أم لم يكن. أما القومية العربية عنده فهي 
التضام����ن العربي ليس غير، فكل عرب����ي داخل الوطن العربي أو 
خارجه يؤمن بالتضامن العربي بني الش����عوب العربية هو قومي 
عربي. ويستنطق التاريخ شاهدا على مذهبه العربي، فيعود الى 
االسواق العربية القدمية التي كانت قائمة قبل االسالم مثل: عكاظ، 
ومجن����ة، وذي املجاز، وغيرها، وذلك من اج����ل التعارف وتبادل 
املنافع وانشاد الشعر وإلقاء اخلطب واجازة املجيدين من الشعراء 

واخلطباء، وهو ما يعرف اليوم بالقومية العربية.
ويقول عن حبيبته الكويت:

ي��ق��ول ل���ي ال���ن���اس: م���ا اس���م احلبيبة
ل��ق��د ح��ي��ر ال��ف��ك��ر ه�����ذا ال���س���ؤال
ف���ق���ل���ت: احل���ك���اي���ة ج�����دا غ��ري��ب��ة
ف��م��ا م���ن غ���م���وض وم����ا م���ن خ��ي��ال
أع����ي����دوا ال���ت���أم���ل ف����ي ك����ل ب��ي��ت
ف��ق��ال��وا: ع��رف��ن��ا ال���ك���وي���ت.. ال��ك��وي��ت

رحم اهلل الشاعر أحمد السقاف وأسكنه فسيح جناته.
وبهذه املناسبة تتقدم »األنباء« بالتعازي الى اسرة الفقيد وتسأل 

اهلل لهم الصبر والسلوان، )إنا هلل وإنا إليه راجعون(.

الراحل أحمد السقاف

الشريعان تفّقد مركز طوارئ خيطان

»زين« زارت أبناء الحضانة العائلية

واضاف����ت ان ه����ذه الزيارات 
وتوزيع الهدايا ليست غريبة على 
شركة زين، ونقدم لهم الشكر على 
هذا التواصل وعل����ى الدور الذي 
يقومون به الدخال البسمة والفرحة 
في قلوب االيتام م����ن ابناء دور 

الرعاية.

زين لدور الرعاية ليس����ت االولى 
من نوعها فقد اعتادت الشركة على 
الرعاية وفي مقدمتها  زيارة دور 
ادارة احلضان����ة العائلية، وهذه 
الزيارات نوع م����ن التواصل مع 
االطفال وكثيرا ما تقدم لهم دعوات 

وبرامج خارج دور الرعاية.

للمستش����فيات واطف����ال مرضى 
السرطان.

واختتمت بتهنئة االطفال بشهر 
رمضان املبارك متمنية لهم مزيدا 

من السعادة والسرور.
وبدوره����ا قالت مش����رفة دار 
االطفال هيف����اء النكاس ان زيارة 

بشرى شعبان
قامت ش����ركة زين لالتصاالت 
بزي����ارة دور الرعاية االجتماعية 
املناس����بة قالت مسؤولة  وبهذه 
االعالم في شركة زين عليا العوضي 
ان زين حترص كعادتها السنوية 
على القيام بعدة زيارات خالل شهر 
رمضان املبارك لدور الرعاية، وهذا 
الزيارات زيارة  العام كانت اولى 

ابناء احلضانة العائلية لاليتام.
واشارت الى ان الزيارات تأتي 
من خالل التنس����يق م����ع وزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل التي 
الزيارات  تفتح االبواب ملثل هذه 
االجتماعية، من اجل دمج ابناء دور 
الرعاية في املجتمع، الفتة الى ان 
الهدايا  الزيارة توزيع  الهدف من 
على االطفال االيتام وبث الفرحة 

والسرور في نفوسهم.
واوضحت ان زين لديها جدول 
خاص خالل الشهر الفضيل فعقب 
زيارة اطف����ال احلضانة العائلية 
ستكون هناك زيارة اخرى الى ادارة 
رعاية املسنني وزيارة اخرى الى 
املعاقني، باالضافة الى عدة زيارات 

قام وزير الكهرباء واملاء د.بدر الش����ريعان مس����اء الس����بت املاضي 
بجولة تفقدية للمواقع امليداني����ة التابعة للقطاعات الفنية عبر زيارة 
قام بها الى مركز طوارئ خيطان للوقوف على س����ير العمل خالل شهر 

رمضان الكرمي.
ولفت أحد املصادر الى ان الوزير س����يزور خ����الل برنامجه املواقع 
امليدانية وخصوصا التابعة لقطاعي تشغيل وصيانة محطات توليد القوى 

وشبكات التوزيع للوقوف على متابعة العمل في تلك املواقع ومناقشة 
العراقيل التي تواجه العاملني فيها لوضع احللول املناسبة لها.

وأوض����ح ان الهدف من هذه الزيارات م����ؤازرة ودعم جهود الفنيني 
املضاعف����ة التي يبذلونها لتأمني ايصال وتوفير خدمتي الكهرباء واملاء 
للمستهلكني، متوقعا ان تترك هذه اجلوالت أثرا طيبا في نفوس جميع 

العاملني في تلك املواقع.

د.بدر الشريعان متوسطا العاملني في مركز طوارئ خيطان

زراعة أحد أجهزة قياس احلرارة

»حماية البيئة« تزرع أجهزة إلكترونية في »كبر« لقياس حرارة األرض
على الشعاب املرجانية في البالد 
خاصة في اجلزر اجلنوبية منها، 
ومبشارك الباحث في علوم البحار 
د.ثامر الرشيدي وفريق الغوص 
التابع للجمعية، تتضمن هذه الرحلة 
ذلك بالنسبة للمحتوى الصخري 
للش����عاب املرجانية نفسها احلية 
وامليتة، وللتربة على أعماق مختلفة، 

كذلك درجة حرارة املياه.
وأضاف األحم����د في تصريح 
للصحافيني انه س����يتم وضع 10 
مجسات في مواقع مدروسة وبعدها 
سيتم الغوص واس����ترجاع هذه 
التي تعمل  املجسات االلكترونية 
على حف����ظ البيانات لنعمل على 
تفريغها وفق نظام خاص لدينا، ثم 
إعادتها إلى مواقعها، موضحا انه 
من املتوقع أن ننسق خالل املرحلة 
الثانية مع جامع����ة أخن األملانية 
لتوفير مجس����ات الكترونية أكثر 
تط����ورا ترصد درج����ات احلرارة 
وترس����لها فورا إلى مركز خاص 

في مقر اجلمعية.
ولفت األحمد إلى أن امللوثات 
واملؤثرات السلبية على هذه الشعاب 
كثيرة منها تغير املناخ وتسربات 
الزي����ت وغيره����ا، خاصة أن هذه 
الش����عاب متثل حالة نادرة لدينا 
لوجودها في هذا املوقع على مستوى 
العالم، موضحا أن هذه الدراس����ة 
هي احد املش����اريع الت����ي أطلقها 
فريق الغ����وص في اجلمعية لهذا 
العام وستستمر ملدة عام ونصف 
الع����ام لتقييم هذه التجربة، الفتا 
إلى تطبيقها في اجلزر اجلنوبية 
األخرى ومنها قاروه وأم املرادم، 
وذلك بالتعاون مع مؤسسات الدولة 

املعنية.
وأضاف: بعد إن يتم نقل البيانات 
اخلاصة بدرجات احلرارة سيتم ربط 
البيانات احلقلية املباشرة بالبيانات 
غير املباشرة، كذلك توفير صور 
فضائية من األرشيف وربطها مع 
صور جديدة ليتم تقييم مدى تأثر 

هذه الشعاب بالعوامل املناخية.
بدور أوض����ح الباحث البيئي 
املختص في علوم البحار د.ثامر 
الرشيدي ان الش����عاب املرجانية 
تعتبر موطنا لنحو 25% من احلياة 
البحرية، فالتأثير على الش����عاب 
املرجانية يؤثر على البيئة البحرية 
احمليطة وبالتالي يؤثر على مخزون 
املنطقة من الثروة السمكية، الفتا 
إلى أن الشعاب املرجانية هي كائنات 
بحرية حساس����ة بالنسبة لدرجة 
احلرارة وه����ي تعيش في البحار 
الضحلة نس����بيا ودرجة احلرارة 
املثل����ى له����ا ب����ني 25 و32 درجة 
سيليزية، منوها إلى أن أي ارتفاع 
في درجة احلرارة عن هذا املعدل قد 

يؤدي إلى اندثارها وموتها. 

دارين العلي 
أعلن رئيس اجلمعية الكويتية 
حلماية البيئ����ة محمد األحمد عن 
وضع أجهزة حساسة لقياس درجات 
حرارة األرض واملياه على فترات 
متواصلة ف����ي جزيرة كبر بهدف 
تقييم مدى تأثر الشعاب املرجانية 
هناك بتغير درجات احلرارة على 
مدار ال� 24 ساعة يوميا وخالل مدة 

6 أشهر تقريبا. 
وقد مت ذلك خالل رحلة نظمتها 
اجلمعية أخيرا الى اجلزيرة ضمن 
اخلط����ط احلديث����ة للجمعية في 
تنفيذ عدد من الدراس����ات البيئة 
الت����ي خصصت املرحل����ة األولى 
منها بدراس����ة اثر التغير املناخي 

)سعود سالم(حتضير الهدايا لتوزيعها على األيتام


