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خالل حلقة نقاشية عقدها املشروع الوطني للشباب بعنوان »التطوير القانوني واإلداري للقضاء«

استضاف مؤلفته التي حصلت على جائزة املؤسسة عام 2009

البابطني: كتاب املستشرقة اإلسبانية آرسيوغا سلط الضوء على علماء 
ومشايخ األندلس املشاركني في تشكيل احلضارة العربية واألوروبية

اس���تضافت مؤسسة جائزة 
البابطني  د.عبدالعزيز س���عود 
الباحثة اإلسبانية آنا آرسيوغا 
احلاصلة على جائزة عبدالعزيز 
العاملية للدراس���ات  البابط���ني 
ف���ي  التاريخي���ة والثقافي���ة 
األندلس ع���ام 2009، وذلك في 
مؤمت���ر صحافي عقد في مكتبة 

البابطني.
بداية رحب د.عبدالعزيز سعود 
البابطني باملستشرقة اإلسبانية 
آرسيوغا وقال إننا نشعر بأنها 
أدت واجبا عربيا إسبانيا ساهم 
في التقارب بني الشعوب، وذلك 
من خالل كتابها الذي ألفته وحصد 

جائزة املؤسسة.
وأش���ار البابطني إلى أن أحد 
التي  الثقافية واألدبية  العوامل 
ساهمت في نيل الكتاب اجلائزة 
أنه س���لط الضوء عل���ى علماء 
ومشايخ قرى األندلس والذين 
س���اهموا في تشكيل احلضارة 
العربية واألوروبية التي سادت 
العالم، في وقت نسي الكثير من 
العلماء أسماء هؤالء وفقط انصب 
اهتمامهم على م���دن كغرناطة 
وطليطل���ة والعديد م���ن املدن 

اإلسبانية األخرى.
وقال البابطني ان املؤسس���ة 
دائم���ا تفخر به���ؤالء الباحثني 
والعلم���اء الذي���ن يس���اهمون 
مبؤلفاته���م في إث���راء التاريخ 

قالت ان هناك الكثير من كراسي 
اللغة العربية التي تس���اهم في 
فهم ونشر هذه الثقافة العريقة 
وكانت من اهم النتائج، إضافة الى 
شرح العالقة بني الدينني املسيحي 
واإلسالمي وإحياء موضوع تقارب 
احلضارات، فضال عن ان اجلائزة 
تعتبر شيئا مهما جدا في تاريخي 
العلمي والعملي، وطلبت بعض 
ال���دول األوروبية التعامل معي 

مثل أملانيا.
وأشارت الى جهود الترجمة 
من اإلس���بانية الى االجنليزية 
والعربية والت���ي كان لها االثر 
الكبير في نش���ر ه���ذا الكتاب، 
وساهمت بشكل فعال في تقارب 
وجهات النظر والتعرف من وراء 
هذه الرسالة العظيمة على التاريخ 
االس���المي مبعنى جزء من هذا 
التاري���خ وإظهار فترات لم تكن 
الدميوقراطية حاضرة في  فيها 
إسبانيا، وهذا ما يدفعنا للمزيد 
من البحوث والدراسات في نفس 
الس���ياق، مبا سيعود على هذه 
احملطات التاريخية االس���المية 
بالفائدة والتعرف عليها وستكون 
مبنزلة إضاءات جديدة جدير ان 
يتعرف عليها األوروبيني وشعوب 
دول اخرى كثيرة ال تعرف الكثير 
التاريخ  عن هذه االجنازات في 

العربي.
أسامة أبوالسعود  ٭

من فترة ملوك الطوائف في شبه 
جزيرة إيبريا، باإلضافة الى ان 
الكتاب يس���د نقصا في املكتبة 
الى  العربية، ويضي���ف جديدا 

تاريخ االندلس.
الكتاب  واضاف ان موضوع 
سيكون عنوان محاضرة سأقدمها 
بدعوة من دار اآلثار االسالمية، 
وسأحتدث عن ما مت إجنازه في 
هذا البحث. وعن تأثير حصولها 
على اجلائ���زة واإلجنازات التي 
حصدتها م���ن وراء هذا اإلجناز 

العرب���ي وكذلك ح���وار األديان 
وهو من دعائم وأهداف مؤسسة 
البابطني االساسية التي تواصل 
جهوده���ا لهذا املفه���وم اجلليل 
واملؤثر في مس���يرة احلضارة 

العربية واالسالمية.
وفي نفس الس���ياق، أجابت 
الباحثة آرس���يوغا عن اس���ئلة 
الصحافيني. وبداية قالت حول 
بحثها الفائ���ز إنه يتناول فترة 
الباحثني  تاريخية لم حتظ من 
العرب بكثير من االهتمام، اعتبارا 

الشاعر د.عبدالعزيز البابطني والباحثة اإلسبانية آنا آرسيوغا خالل املؤمتر الصحافي  )أسامة أبوعطية(

يسرى العمر خالل تكرمي املربية الفاضلة مرمي عبد امللك الصالح

ماضي اخلميس يقدم درع امللتقى اإلعالمي إلى إدواردو بوسكتس

حديث مع الزميل أسامة أبوالسعود على هامش املؤمتر الصحافيآنا آرسيوغا مع كتابها

الضبيبي: ضرورة االستعانة بنظام إلكتروني قضائي
في احملاكم الكويتية لتسهيل التقاضي من  األلف إلى الياء

دع���ا عضو املجل���س األعلى 
للقضاء املستشار علي الضبيبي 
إلكتروني  إلى االستعانة بنظام 
الكويتية،  قضائي في احملاك���م 
البالد لديها اإلمكانات  ان  مؤكدا 
البشرية واملادية التي تؤهلها ألن 
تبدأ وتؤس���س مثل هذا النظام، 
الفتا إل���ى أن مثل ه���ذا النظام 
القضائي االلكتروني موجود في 
بعض الدولة العربية واخلليجية 
املجاورة، مؤكدا انه يسهل عملية 

التقاضي من األلف إلى الياء.
وقال الضبيبي خالل احللقة 
النقاش���ية التي عقدها املشروع 
الوطني للشباب مبكتبة الكويت 
الوطني���ة أم���س حت���ت عنوان 
»التطوي���ر القانون���ي واإلداري 
للقضاء« إن الكويت بها جتارب 
ناجحة لالستعانة مبثل هذا النظام 
غير انه قال: »مثل تلك التجارب 
ليست على املس���توى املطلوب 
ولكنها أدت كثيرا الى التخفيف 
عن احملاكم وعلى املراجعني، فمثال 
لدينا موقع بوابة العدل التابعة 
لوزارة العدل والتي سهلت كثيرا 
من اإلجراءات التي كانت تتم في 
الس���ابق، وخففت من الضغط، 
فمث���ال اآلن هناك نح���و 40 ألف 
مراج���ع أصبحوا يس���تخدمون 
موقع بوابة العدل وال يأتون إلى 
احملاكم، وينهون معامالتهم عبر 
البوابة، وال شك ان هذا يدعونا 
إل���ى ان نطم���ح إلنش���اء نظام 
تقاض���ي الكتروني حديث يوفر 
العناء واملشقة والوقت سواء على 
أو املتقاضني  القضاة  أو  احملاكم 

او احملامني«.
وأوضح الضبيبي أن إدارة نظم 
املعلومات املوج���ودة في وزارة 
العدل اآلن على الرغم من اجلهود 
الكبيرة التي تبذلها للوصول إلى 
جهد متكامل إال ان الضغط على 
تلك اإلدارة اكبر مما حتتمل سواء 
عدد املوظف���ني او حتى املكافآت 
املادية غي���ر املجزية خاصة ان 
تلك اإلدارة يعمل فيها طاقم من 

اخلبرات الكويتية.
من جانبه، أش���ار أمني س���ر 
جمعية احملاميني ناصر الكريوين 
الى انه يعمل في مجال احملاماة 
من���ذ أكثر من 15 عام���ا، ويؤكد 
ان احملامني يواجهون مش���كالت 
عديدة في الس���عي في إجراءات 
معامالت التقاضي، قائال: »فالبد 

ومبنى قصر العدل اجلديد ومعهد 
القضائية والقانونية  الدراسات 
ومبنى إدارة اخلبراء ومبنى إيداع 
املضبوطات واحملجوزات للنيابة 

العامة واإلدارة العامة للتنفيذ.
وأضاف م.الطاحوس ان وزارة 
األشغال العامة تنفذ عددا من هذه 
املشاريع بالفعل وهناك مشاريع 
التصميم غي���ر ان وزارة  حتت 
األشغال العامة تقوم بالتنسيق 
مع اجلهات املستفيدة قبل البدء 
في تصميم أي مش���روع ملعرفة 
احتياجاته���ا وبن���اء عليه يتم 
التصميم واإلنشاء، كما أن دورها 
يب���دأ عند تخصيص األرض من 
البلدية واجلهات املعنية األخرى. 
هذا ووصفت عضو املجلس البلدي 
أشواق املضف ان مشكلة الكويت 
في التنفيذ وليست في التخطيط 
فالبلد يحتاج الى إرادة في التنفيذ، 
وأضافت: »املش���اريع التي تنفذ 
حاليا دون استثناء كانت موجودة 
في االدراج منذ عشرات السنني 

لكنها لم تر النور اال اآلن«.
ودعت املض���ف الى ضرورة 
وج���ود نظ���رة مس���تقبلية في 
املش���اريع فمن يخط���ط البد ان 
يخطط ل� 50 عاما قادمة، وليس 
5 سنوات وأضافت: »نحن نتعامل 
مع مش���اريع وطنية ومال عام 
فالبد ان نراعي اهلل فيه، كما البد 
من اعادة النظ���ر في دور جلنة 
املناقصات املركزي���ة التي تقف 
عائقا اما تنفيذ املشاريع التنموية 
من خالل املنطق التي تعمل من 
خالله خاصة ترس���ية املشاريع 
على السعر األقل مما يتسبب في 

فشل كثير من املشاريع«.
من جهته، ق���ال وكيل وزارة 
العدل املساعد للتطوير االداري 
عبدالعزيز العبداهلل عن العوائق 
التي حت���ول دون حتويل كافة 
اإلجراءات الى النظام االلكتروني 
ف���ي وزارة الع���دل: »مث���ل هذه 
املش���اريع تبناها اكثر من وزير 
سابق للوزارة اال ان عمر الوزارة 
يك���ون قصيرا، فال يت���م تنفيذ 
املشروع، كما اننا نعاني بصفة 
عامة من روت���ني وبيروقراطية، 
ل���ذا نحتاج الى تش���كيل جلنة 
لتنفيذ متابعة هذا التوجه وهذه 
االطروح���ات التي تث���ار اليوم 

لتسهيل اإلجراءات«.
دانيا شومان  ٭

القليل من املوظفني فاجلهد اكبر 
منهم، ل���ذا وزارة العدل مطالبة 
بضرورة اإلسراع في إدخال النظام 
االلكتروني مبا يسهل اإلجراءات 

على اجلميع«.
م���ن جانب���ه، ق���ال وكي���ل 
وزارة األش���غال العامة املساعد 
لش���ؤون املش���اريع اإلنشائية 
الطاح���وس ان وزارة  م.خال���د 
األش���غال العامة تق���وم بتنفيذ 
املباني احلكومية جلميع  جميع 
الوزارات واجله���ات ومن بينها 
وزارة الع���دل حيث يوجد لديها 
اآلن 10 مش���اريع حتت التنفيذ 
ملباني وزارة العدل ومنها مجمع 
محاكم حولي والفروانية واجلهراء 

ان يعلم القائمون على هذا األمر 
اننا نتعامل مع قضايا ومصالح 
وأمور مواطنني وعائالت وشركات 
ال نتعامل مع مستهلك مبعنى ان 
هذه األمور والسلبيات تتسبب 

في ضياع حقوق الناس«.
وحتدث الكريوين عما اعتبره 
احد أهم املش���كالت قائال: »على 
سبيل املثال ال احلصر سأحتدث 
عن جانب من الس���لبيات، فمثال 
إدارة اإلع���الن في قص���ر العدل 
بها 47موظف���ا فقط، وهذا العدد 
القليل جدا من املوظفني يتعامل 
مع توزيع نحو 15 الف قضية في 
الشهر الواحد، وهو جهد كبير ال 
ميكن ان يقوم بتغطيته هذا العدد 

املستشار علي الضبيبي متحدثا عن النظام اإللكتروني القضائي بحضور املشاركني في احللقة النقاشية وتبدو م.أشواق املضف

)أسامة أبوعطية( جانب من احلضور  

رعت احتفال ثانوية »الروضة« مبسيرة التعليم في الكويت

 العمر: التعليم في الكويت حقق العديد 
من اإلجنازات التي تدعو للفخر

اخلميس استقبل مدير البيت العربي اإلسباني

 حتت رعاية مدير ع���ام منطقة العاصمة 
التعليمية يسرى العمر وبحضور أول معلمة 
كويتية املربية الفاضلة مرمي عبد امللك الصالح 
ومدير الشؤون التعليمية لطيفة العجيل ومراقب 
التعليم املتوسط عادل الراشد وعدد من املعلمني 
واملعلمات، أقام���ت ثانوية الروضة احتفالية 
خاصة مبناس���بة مرور 100 عام على التعليم 
في الكوي���ت وكذلك مبناس���بة اليوم العاملي 
للمعلم، حيث أش���رف على االحتفالية قس���م 
اللغة االجنليزية باملدرسة وبإشراف مباشر من 
رئيسة القسم املعلمة سحر الشمري ومتابعة 

مديرة املدرسة فاطمة علي.
 وقد أكدت مديرة املنطقة يسرى العمر على 
االجنازات الكبيرة التي حتققت طوال املسيرة 
املباركة للتعليم في بلدنا احلبيب، قائلة انها 
قامت على جهود كبيرة ومتواصلة ساهم فيها 
أهل الكوي���ت جميعا حتى حتققت العديد من 

االجنازات التي يحق لنا أن نفخر بها.
 تضمنت االحتفالي���ة العديد من الفقرات 
التربوية املتنوعة والرائعة منها فقرة »املطوعة« 
والتي قدمتها املربية الفاضلة مرمي عبد امللك 
الصالح حي���ث أوضحت كي���ف كان التعليم 
ف���ي الكويت قدمي���ا مبا فيه حتفي���ظ القرآن 
العلوم كالرياضيات والقراءة  الكرمي وبعض 
والكتابة والتاريخ واجلغرافيا، ثم فقرة التعليم 
بالسبعينيات واهتمام وزارة التربية الدؤوب 
بتعليم اللغة االجنليزية ما ساعد على نشأة جيل 
جديد متقنا للغة والتحدث بها.  وفي اخلتام قام 
احلضور بجولة في املعرض الذي احتوى على 
كثير من االنشطة الطالبية باللغة االجنليزية، 
كما مت تكرمي األستاذة مرمي عبدامللك الصالح 
التي أش���ادت باالحتفالية وأثنت على جهود 

العاملني في منطقة العاصمة التعليمية.
محمد هالل الخالدي  ٭

استقبل األمني العام لهيئة امللتقى اإلعالمي 
العرب���ي ماضي اخلميس في مق���ر دار امللتقى 
اإلعالمي إدواردو لوبيز بوسكتس مدير البيت 
العربي في إسبانيا )مدريد وقرطبة(، حيث تناول 
اخلميس وبوسكتس خالل لقائهما سبل التعاون 
املشترك بني مؤسس���ة البيت العربي وامللتقى 
اإلعالمي على الصعيدين اإلعالمي والثقافي في 
إطار ح���وار احلضارات والتعاون اإليجابي بني 

الشرق والغرب.
فقد أشار إدواردو بوسكتس الى ان إسبانيا 
تربطها عالقة قوية وقدمية باحلضارة اإلسالمية 
والعالم العربي، خصوصا ان إسبانيا كانت حتت 
احلكم اإلسالمي ألكثر من 700 عام، إضافة الى 
املوقع اجلغرافي الذي يعتبر من األسباب القوية 
التي جعلت إسبانيا في اتصال مباشر مع العالم 

العربي، وخصوصا دول شمال أفريقيا.
وأوضح بوس���كتس ان هناك س���عيا جادا 
وحقيقيا من قبل البيت العربي في إسبانيا لتدعيم 

أواصر التعاون املش���ترك ومتتني العالقات مع 
العالم العربي، خصوصا منطقة اخلليج العربي، 
مشيرا الى ان هناك الكثير من مجاالت التعاون 
أهمها اإلعالم ملا له من دور قوي ومهم في تدعيم 

آليات التعاون وتبادل اخلبرات والثقافات.
من جانبه، ش���دد األمني العام لهيئة امللتقى 
اإلعالمي العربي ماض���ي اخلميس على أهمية 
التعاون في مجاالت مختلفة بني املؤسسات في 
الكويت وإسبانيا وأهمية التفعيل اجلاد آلليات 
التعاون، مؤكدا ان إس���بانيا بصفة خاصة لها 
مكان���ة مميزة لدينا نحن كعرب ملا يجمعنا من 

إرث حضاري وثقافي مشترك.
ولفت اخلميس ال���ى انه تطرق خالل لقائه 
بوس���كتس الى إمكانية إقامة عدد من األنشطة 
املش���تركة بني هيئة امللتق���ى اإلعالمي والبيت 
العربي، مشيرا الى ان بوسكتس قد أعرب عن 
غربة حقيقية للمزيد م���ن التعاون البناء بني 

اجلانبني في أكثر من مجال.

وهي الهزيلة التي ذهب مخها 
من شدة الهزال.

وذكر الكليب أن هناك آدابا 
للتضحية، فمن دخلت عليه 
األيام العشرة من ذي احلجة 
وهو ين���وي التضحية يكره 
أن يأخذ ش���يئا من شعره أو 
أظفاره حتى يضحي، وكذلك 
األمر ملن يضحي خارج الكويت 
حيث ميكن معرفة متام الذبح 
عن طريق اللجان أو الهيئات 
التي وكلها بالتضحية عنه وإال 
عليه أن ينتظر إلى نهاية اليوم 
الثالث عش���ر من ذي احلجة 
وهو آخر أيام التضحية، كما 
يس���ن للمضحي أن يأكل من 
أضحيته ثلثها ويهدي ثلثها 
ويتصدق بثلثها ولو أكل أقل 
أو أكثر فال مانع، واملستحب 
للمضحي أن يذبح أضحيته 
بنفسه ويجوز أن يوكل غيره 
بذبحها وجتزئ الش���اة عنه 
وعن أهل بيته كما كان يفعل 
الصحابة، ويجوز االشتراك 
في األضحية في اإلبل والبقر 
الواحدة منهما عن سبعة، ومن 
ن���ذر أن يضحي فله أن يأكل 
منها إال إذا نص أال يأكل منها 

أو أنها للفقراء. 
ولفت الكليب إلى وجوب 
التضحية عن امليت إذا أوصى 

الكليب: األضاحي سنة مؤكدة للقادرين عليها
بها وله مال أو وقف وقفا لذلك 
أو إن وجبت عليه بنذر وله مال، 
أما في غير ذلك من األحوال، 
فهي جائزة عند جمهور الفقهاء 
وفي ذبحها عن امليت يعمل بها 
كما يعمل في أضحية احلي.  
وعن حكم الذبح خارج الكويت 
أكد الشيخ الكليب أن الهيئة 
الشرعية لبيت الزكاة ترى أن 
األولى أن تذبح األضحية في 
البلد الذي فيه املضحي إال إذا 
دعت احلاجة في بالد املسلمني 
الفقيرة فال بأس بذبحها في 

اخلارج وتعتبر أضحية.

حث مدير مكتب الشؤون 
الشرعية في بيت الزكاة علي 
الكليب املس���لمني على نحر 
األضاحي في أيام العيد اتباعا 
للسنة الش���ريفة وتقربا إلى 
الفقراء  اهلل وتوس���عة على 
واملس���اكني. وأك���د أن حكم 
األضحية سنة مؤكدة ال يحسن 

تركها من القادر عليها.
وبني الكليب أن وقت ذبحها 
يبدأ بعد طلوع شمس يوم عيد 
األضح���ى ومتام صالة العيد 
واخلطبتني وقال إن أيام الذبح 
أربعة، يوم العيد وثالثة أيام 
بعده حي���ث تنتهي بغروب 
ش���مس الثالث عشر من ذي 

احلجة.
إلى أن  الكلي���ب  وأش���ار 
لألضحية شروطا وضوابط، 
فال جتوز التضحية إال ببهيمة 
األنعام وهي اإلبل والبقر والغنم 
ضأنها ومعزها ذكورا وإناثا، 
وال يقل سن اإلبل عن خمس 
سنني ومن البقر ما أمت سنتني 
ومن الضأن واملعز ما أمت سنة، 
ويجوز عند التعسر ما أمت ستة 
أشهر من الضأن، وأن تكون 
سليمة من العيوب فال جتزئ 
العوراء البني عورها واملريضة 
البني مرضها والعرجاء البني 
علي الكليبظلعها والعجفاء التي ال تنقى 

املؤسسة تفخر مبن 
ساهموا مبؤلفاتهم في 

إثراء التاريخ العربي 
وحوار األديان

الطاحوس: لدينا 10 
مشاريع خاصة بوزارة 

العدل حتت التنفيذ

املضف: املشاريع 
التي تنفذ اليوم كانت 

حبيسة األدراج منذ 10 
سنوات ومشكلتنا في 

التنفيذ


