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 املايسترو الذهبي 
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العقود احلكومية 
بامللف الرئيسي 

للشركة عبر «أسهل»
بشرى شعبان

أعلنت الهيئة العامة للقوى 
العاملة، أنه ضمن خدمة «أسهل» 
بالنظام اآللي اجلديد أصبحت 
العقود احلكومية تندرج حتت 
امللف الرئيسي للشركة، حيث 
ميــــكن االطالع على بيانات 
العقد احلكومي التابع للشركة 
وإمتــام اإلجراءات اخلاصة به 
من خــالل الدخول على نظام 
«أسهل» باسم املستخدم للملف 

الرئيسي.

«الدعوة اإللكترونية» تطلق
تطبيقها املتميز «العادات اإلسالمية»

الدعــوة  أطلقــت جلنــة 
اإللكترونية تطبيقها اجلديد 
«العادات اإلســالمية» والذي 
يســتهدف مســاعدة املسلم 
علــى أداء عباداته في وقتها 
واملداومة كذلك على النوافل 
والسنن الراتبة وذلك من خالل 

االشعارات التي تصل إليه.
وأوضح مدير جلنة الدعوة 
اإللكترونية التابعة جلمعية 
النجــاة اخليريــة عبــداهللا 
الدوسري أن التطبيق يتميز 
بسهولة وسرعة االستخدام 
كما أنه ذو مســاحة بسيطة 
عنــد التحميــل، وراعت فيه 
اللجنــة أن يكــون متوافقــا 
بشــكل متميــز مــع جتربــة 
املســتخدم وكذلك تعدد لغة 
العربية  االعــداد والواجهــة 
واإلجنليزية للتطبيق. ومبينا 
أنه ميكن حتميل التطبيق من 
خالل حسابات اللجنة بشتى 
مواقع التواصل. وحول آلية 
عمل التطبيق، قال الدوسري: 
يحتوي التطبيق على الشاشة 
الرئيسة التي تظهر كل العادات 

املشــروع كبير األجر عظيم 
األثر وذلك عن طريق االتصال 
اللجنــة ٩٧٢٨٨٠٤٤  بأرقــام 
أو الرقــم األرضــي ١٨٠٠٠٨٢ 
علــى مدار الســاعة ليصلكم 
مندوب اللجنــة في األوقات 
املناسبة لكم، أو التبرع عبر 

رابط املشروع مبوقع اللجنة 
أو   (donate.edc.org.kw)
االيداع بحساب اللجنة ببنك 
بوبيان حتت رقم ٠١١٩٨١٠٠٢٣ 
التبرع على  وإرسال صورة 
هاتف اللجنة لتصلك التقارير 
الشهرية اخلاصة باملشروع.

الدوسري: يساعد املسلم على تذكر وضبط العبادات والسنن

عبداهللا الدوسري

تطبيق بناء العادات

املسجلة مثل صالة الضحى 
وزيارة الوالدين وغيرها من 
العبــادات والطاعات بحيث 
يظهــر للمســتخدم من هذه 
الشاشة التزامه بأداء العادة 
مــن عدمــه، كمــا يحتــوي 
التطبيق على شاشة إضافة 
عادة جديــدة مبني بها أنواع 
العادات التي ميكن اضافتها: 
مثــل (مهمة ـ قــراءة كتاب ـ 
التسبيح). كما دعا الدوسري 
جميع أهل الكويت للوقوف 
بجانــب اللجنــة ودعــم هذا 

الكندري: «مناء اخليرية» تطلق قناة قيمية
أعلنــت منــاء اخليريــة 
بجمعية اإلصالح االجتماعي 
عن إطالق مشروع قيمي على 
«يوتيوب» يستثمر منصات 
التواصل االجتماعي لنشــر 
محتــوى قيمي فــي مختلف 
املجــاالت التربوية والدينية 
والفكريــة  واالجتماعيــة 
واملعرفيــة وصــوال إلحداث 
التأثير اإليجابي في السلوك 

اجلمعي والفردي.
وفي هــذا الصــدد، أعلن 
مديــر العالقــات العامــة في 
مناء اخليرية وليد الكندري 
أن القنــاة تهــدف إلى نشــر 
القيــم واألخــالق والعــادات 

السمحة باإلضافة إلى الترويج 
للسلوكيات والفكر اإلسالمي 

املعتدل.
وأكد أن القناة تشتمل على 
العديد من احملاور املهمة، منها 
احملتوى التربوي واألخالقي 
والديني والفكري واملعرفي، 
مشيرا إلى أن هناك العديد من 
األهداف القيمية التي تسعى 
القنــاة إلــى بثها مــن خالل 
احملتــوى املقدم، بــأن يكون 
محتــوى حتفيزيــا وقيميا، 
إضافــة إلــى كونــه تنمويا 
لتطويــر املهــارات ومعرفيا 
وإقناعيا وإخباريا وتوعويا.
وبني أن مجاالت احملتوى 

ستشــتمل علــى اإلصــالح 
االجتماعي والقيم اإلنسانية 
والتنميــة املعرفيــة والفكر 
املهارات  اإلســالمي وتطوير 
الشــخصية وتقييم األحداث 
واألفــكار وإحيــاء املواســم 

اإلسالمية واإلنسانية.
أن  الكنــدري  وأوضــح 
منــاء اخليريــة تســعى من 
خــالل هذه القناة إلى تفعيل 
التربية القيمية في املجتمع، 
مبختلف مكوناته مع التركيز 
على محتوى تربوي وثقافي 
متكامــل ومشــوق وجذاب، 
وباســتخدام مداخل إبداعية 

محفزة.

تشتمل على احملتوى التربوي واألخالقي والديني والفكري واملعرفي

وليد الكندري

والتقاليــد األصيلة ومراعاة 
خصوصية املجتمع الكويتي 
واخلليجي بطبيعته اإلسالمية 

في ٢٠١٤/١/١١ كتبت استراحة بعنوان: «املايسترو الذهبي»، 
ناصرت فيها األخ األســتاذ سعيد البنا الذي رأيناه دائما 
ببدلته السوداء يقود أوبريتات عمالقة األمس وكل زمان قادم 
لوطنيتها، خاصة التي صيغت كلماتها من األستاذ د.يعقوب 
يوسف الغنيم ود.عبداهللا العتيبي، وحلنها املوسيقار الكبير 
امللحن الفذ غنام الديكان، وغناها شادي اخلليج األستاذ 

عبدالعزيز املفرج، وابنة الكويت القديرة سناء اخلراز.
باألمس نعاه الناعي: توفي في القاهرة املايسترو سعيد 
البنــا، وألنني أجريت له أكثر مــن عرض ومقابلة وأعي 
جهوده منذ كنت في مدرسة صقر الشبيب االبتدائية في 
السبعينيات وأراه في مسرح مدرستنا يقود (البروڤات) 
لتخــرج بعدها أوبريتات عظيمة متثــل حقبة زمنية من 
الزمن اجلميل، والتزال هذه األوبريتات صاحلة لهذا الوقت 
وقادمات األيام ألنها (محبوكة) صح من عمالقة كان همهم 

هو التكامل في إخراج أوبريت ميثل الكويت، وقد كان.
لقد ناصرت األستاذ سعيد البنا وتعرضت لكثير من 
االنتقاد والتعنيف، ألنني أعلم وأعرف حجم حبه لبلدي 
الكويت، وكنت أراه تعرض لظلم بّني بعد العطاء الذي قدمه 
لنا على شكل أوبريتات وطنية مازال لها مفعول السحر 

لنا ككويتيني نطرب لسماعها ونعي معانيها!
وأتذكر وهللا احلمد عندما أثرت قضيته وناشدت أجهزة 
الدولة ممثلة في وزارة التربية ووزارة اإلعالم واملجلس 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب وجمعية الفنانني، ضرورة 
مناصــرة هذا الفنان الرائع بعدما تعرض لنكران وإهمال 
متعمد، وقد دعمت مقالتي بزيارة له في شقته في شارع 
الشــيخ حمد املبارك بالدور اخلامس شقة ٣٠ وبرفقتي 
الزميل عبداحلميد اخلطيب واملصور هاني الشمري لعيادته 
في املرض واالطمئنــان عليه، والقصة كاملة مكتوبة في 

«األنباء» بتاريخ ١١ يناير ٢٠١٤م.
لقد شارك ســعيد البنا بأروع األعمال الوطنية وهو 
كما يصفه الدكتور يعقوب يوســف الغنيم بـ «األستاذ 
الفنان»، وهو لألمانــة والتاريخ كان (أبو أوس) أول من 
طرح قضيته وأشــار الى مرضه وطالب الدولة بأن ينال 
منها نظرة اهتمام ألنه يستحق هذا االهتمام بكل املقاييس.

رحل سعيد البنا وهو الذي قاد لنا التوزيع املوسيقي 
ألوبريتات: مذكرات بحار، ومواكب الوفاء، والزمان العربي، 
وحديث السور، وأنا اآلتي، صدى التاريخ، حكاية وطن، 

والشراع الكويتي.
باألمس تفاعل الفنانون واملثقفون في الكويت مستذكرين 
مناقبه وأبرز أعماله الفنية ألننا بكل صراحة فقدنا اليوم 
واحدا ممن له فضل بجهده وفكره، وكان يســتحق منا 
التكرمي في حياته، وقد قامت «األنباء» بهذا اجلانب اإلنساني 

النبيل.
رحل سعيد البنا وله في ذاكرتنا غير األوبريتات الوطنية 
التي نأمل أن تذاع كلها في شهر فبراير (هذا وقتها) لتعرف 
األجيال احلالية ماذا قدم لنا هذا الفنان اجلميل الذي رحل!

رحل سعيد البنا ونتذكر أبرز أعماله وأولى مشاركاته في 
العزف ضمن اإلذاعة املوسيقية كعازف لتشيللو في أغنية 
«كفي املالم» من غناء شادي اخلليج وأوبريت «بساط الفقر»!

لقــد صنع لنا (أوبريتات ذهبية)، آن األوان أن ننفض 
الغبار عنها لتذاع في شهر فبراير.

أتذكر قبل سفره الى مصر قابلته مع الزميل عبداحلميد 
اخلطيب، فقال لي: لن أتوب عن املوسيقى ألنها في دمي 
واملجتمع الكويتي محافظ لكنه ال يعتقد أن الفن حرام.. 
وهمس لنا بأنه يرغب في الذهاب الى العمرة وفي داخل 
نفسه حنني لالختالء مع النفس، وكان هذا احلديث الصحافي 
قد نشــر في «األنباء» في ١١/٦/٢٠١٤ ولن أنسى ما قاله: 
حضرت الى الكويت وعمري ٢٥ عاما واآلن ٨٠ وحججت 
وذهبت معتمرا ٣ مرات وأصلي الفجر حاضرا في املسجد 

ودموعي في عيني وأنا أجهِّز أغراضي للسفر النهائي!

٭ ومضة: ورحل اليوم عنا األســتاذ سعيد البنا وبرز وفاء 
أهل الكويت الذين عاصروه وهللا احلمد عددهم كثير، وقد 
رأيت كثيرا من هذا االطراء له في رثائه أول من أمس في 
امليديا والتواصل االجتماعي، غير أنني أقولها بكل صراحة 
وقفت طويال أمام مرثية الدكتور أستاذي يعقوب يوسف 

الغنيم وعنوانها: الوتر الغائب!
رغم أن القصيدة قيلت يــوم مغادرته ووداعه وفيها 
من األبيات اجلذلة ما يشعرك بقوة املعاني التي يطرحها 
شــاعرها وقائلها، وأختار أبياتا جعلتني أنتشي وصوال 

فوق الغمام لقوة املعنى مما جعلني أقول:
حفظك اهللا يا «أبا أوس» فلقد أنصفته، اقرأوا ومتعنوا 

في هذه املعاني:
أســعيد إن جــار الزمــان ولم

تلــق الذي ترجو بــه األمنا
أبدا لــم يجــد  وبذلــت جهدا 

أو يجــد ذهنا قلبا يلبــي 
هم ضيعوا تلك الوعود واخلفوا

بعد املســافة واملــدى عنا

٭ آخر الكالم: لقد اختصر لي أســتاذنا القدير د.يعقوب 
يوسف الغنيم أي قول وأقولها:

وال تشــتك األيــام إال ملنصف
فال خير في الشكوى الى غير ناصر

٭ زبدة احلچي: شكرا كبيرة ودعاء لك يا سعيد البنا بظهر 
الغيــب، وقدر الكبير أن يكون كبيرا حتى في مماته، لقد 
قالها وكتبها: إنني أمتنى بقائي في هذا البلد احلبيب الى 
آخر يوم في عمري.. وها هــو اليوم يرحل الى خالقه.. 
لنقولها عبرة لكل جيل، هذا مصري خدم الكويت ويستحق 

منا جميعا الدعاء له:
من يصنع اخلير مع من ليس يعرفه

كواقد الشمع في بيت لعميان
رحل سعيد البنا، ومازلت أسمع صدى بيت ألبي أوس 

يقول:
قــدر والوفــا  بــاق  الــود 

لــم يفلح الواشــي مبا ظنا
معالي وزير اإلعالم البد من عمل برنامج يعرض مسيرة 
وإجناز هذا املايسترو الذهبي الذي أعطانا زادنا في األعياد 

الوطنية وأحلانه كلها فيها ملسات روح كويتية!
٤٨ عاما قضاها في الكويت ُحتّملنا املسؤولية في أال 
ننساه، ألنه ســيظل في كل أعمالنا الوطنية التي أجنزت 

في الزمن اجلميل بعيدا عن املكابرة واحلسد!
رحمك اهللا يا أبا محمد.. اللهم وسع مدخله وأكرم نزله، 
واجعل قبره روضة من رياض اجلنة ومنزلته الفردوس 

األعلى من اجلنة.. وعظم اهللا أجر أسرته ومحبيه.
٭ تعزية: تلقينا ببالغ احلزن واأللم نبأ وفاة العمة اجلليلة 
العزيزة فتوح سهيل حسن الزنكي، عن عمر يناهز الـ ٧٧ 
عاما، ارملة صالح احمد االثري، رحمه اهللا، والتي ُشيّعت 

في مقبرة الصليبخات.
والعمــة أم فتحي من أصل البيت الكويتي املعطاء، وهي 
مثال وامنوذج لألم الصاحلة التي احســنت تربية أبنائها، 
وستفقدها الكويت والرميثية. كل العزاء ألجنالها «فوازـ  هيثم 
ـ ناصرـ  يوسفـ  ثامرـ  سوسنـ  عائشةـ  وحفيدها صالح 
فتحي األثري»، ســائلني املولى عز وجل أن يرحمها ويغفر 
لها ويســكنها فسيح جناته، ويلهم ذويها وأهلها (الزنكيـ  
األثري) الكرام الصبر والسلوان، و(إنا هللا وإنا إليه راجعون).

في أمان اهللا.

 آلية لتقييم املواد 
الدراسية حال 
عودة الدراسة

عبدالعزيز الفضلي

ترأس الوكيل املساعد للتعليم 
العام أسامة السلطان اجتماعا مع 
موجهي عموم املواد الدراسية، 
وذلك ملناقشة اإلجراءات املتخذة 
من قبل اللجنة املشــتركة بني 
وزارتي الصحة ووزارة التربية 
نحو خطــة «التربية» في حال 
املدارس  إلى  التدريجية  العودة 

للفصل الدراسي الثاني.
وأكــد الســلطان أنه متت 
مناقشــة آلية التقييــم للمواد 
الدراســية فــي حــال العودة 
للمدارس ومناقشة  التدريجية 
أعداد احلصــص االفتراضية 
واخلطط الدراسية جلميع املواد 
التي من ضمن خطة  الدراسية 

التعليم عن بُعد.


