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 القحطاني: »المهندسين« لديها العديد
من المالحظات على الخطة الخمسية

في حديث للوفد اإلعالمي المرافق للجمعية إلى بيروت

اكد رئيس جمعية المهندسية 
م.طالل القحطاني انه ومنذ بداية 
االستقالل وانشاء جمعيات النفع 
العام كان للجمعية دور فعال مع 
الجمعيات العربي����ة واالقليمية 
والدولية نافي����ا ان يكون هناك 
استغالل لهذه العالقة ضد الجانب 

المحلي.
وقال م.القحطاني في الحوار 
المفتوح مع الوفد االعالمي المرافق 
لجمعية المهندسين الى بيروت 
خ����الل تكريم م.ع����ادل الخرافي 
بمناس����بة حصوله على منصب 
رئيس اتحاد المنظمات الهندسية 

الدولي والذي اقيم تحت رعاية رئيس الوزراء اللبناني 
سعد الحريري ان الجانب النقابي في الكويت مميز، 
الفتا الى انه ال يمكن ان نأخذ القوانين الدولية ونطبقها 
تطبيقا تاما في الكوي����ت فالبد من ان نراعي الواقع 
المحلي ومن خالل مشاركتنا مع هذه المنظمات علينا 
ان نتبنى جميع ما يطرح بها مع وجود اجماع على 
قواني����ن معينة. ولفت الى ان جمعية المهندس����ين 
قدمت رؤية منذ سنتين تتضمن معايير ترتكز على 
العدل والمساواة وتشجيع االنتاجية ودعم الكفاءات 
ضمن منظومة واضحة المعالم لكن الحلول الترقيعية 
نتيجة مطالبة جهة على جهة تكلف الدولة ولم تحسن 
مس����توى العمل ولم تدفع لتنمية العنصر البشري 
وال يوجد انتاجية مقبولة، كاشفا انه وبالتنسيق مع 
ديوان الخدم المدنية فيما يتعلق بهذه الرؤية سيقوم 
البنك الدولي بزيارة الى الكويت لالستئناس برؤية 
الجمعية لالستفادة منها، مشيرا الى ان البنك الدولي 
هو جهة استشارية في هذا الجانب وليس لديه حل 

شامل فالحل يكون من داخل الكويت.
واش����ار الى انه غير راض عن الخطة الخمسية 
للحكومة وبعض فقراتها متواضع جدا ولدينا العديد 
من المالحظات، وجمعية المهندسين قدمت تقريرها 
في هذا الجانب للجهات المختصة يتضمن المثالب 

التي شابت هذه الخطة على أمل تداركها.
وبين م.القحطاني ان جمعية المهندسين لها رأي 
في الخطط االس����كانية، والمخطط الهيكلي الذي تم 
تقديمه وتم اق����راره بقانون الول مرة في عام 2008 
قدمنا مالحظاتنا عليه، وفيما يتعلق بمدينة صباح 
االحمد التابعة للمؤسس����ة العامة للرعاية السكنية 
والتي تقوم المؤسسة بتوزيع قسائمها على المواطنين 

قدمنا تحفظنا على اختيار الموقع 
وهي قنبلة موقوتة حالها حال ام 

الهيمان.
المهندس����ين  وقال ان جمعية 
تعاملت مع قضية محطة مشرف 
بمهني����ة ونفتخر بوج����ود م.مطر 
المطيري ممث����ال عن الجمعية في 
اللجنة المش����كلة من قبل مجلس 
الوزراء بخصوص المحطة وجميع 
من كان معه في اللجنة اشادوا بدوره 
ودور الجمعية الذي ساهم بشكل 
مهني وحيادي بتوجيه اللجنة الى 
التركيز على الجانب الفني بعيدا عن 
التأثير السياسي، مبينا ان الجمعية 
كان لها رأي لكنه لم يؤثر سواء من بعيد أو من قريب 
في حيادية ممثلها فجمي����ع المعلومات لدى م.مطر 
كانت سرية الى ان انتهت اللجنة من تقديم تقريرها 
لكن كان هنالك بعض التأثيرات التي وضحها ممثل 
الجمعية لمجلس االدارة فيما يتعلق باتجاه اللجنة 
ال����ى التعامل مع القضية والتي ابدينا رأينا بها وتم 
بالتعاون مع م.مطر بوضع الخطوط العريضة التي 
من خاللها يعمل بها. وتابع م.القحطاني قائال: على 
الرغم من احقيتنا في معرفة ما يدور في اللجنة خاصة 
ان لدينا ممثال بها اال اننا لم نمارس هذا الدور حفاظا 

على سير القضية ونتائجها.
وذكر ان كل حكومات العالم يمثل المهندس����ون 
فيها اكث����ر من 60% وجميع المه�ندس����ين الذين تم 
اختياره����م للحكومة او من وصلوا لمجلس����ي االمة 
والبلدي تم على اساس كفاءتهم الفتا الى ان عملهم 
فيه مؤشرات ايجابية وان كنا نطمح لالكثر خاصة ان 
الك�ثير من�هم يعتبر اول سنة له في اطار الم�مارسة 
س����واء في الب�لدي او االم�ة. ولف����ت الى ان جمعية 
المهندس����ين ال تريد دعما ماديا بل نريد االستفادة 
من الكفاءات والخبرات في تنمية البلد وفق الخطط 
والمشاريع التي نقدمها نافيا وجود اي دعم خارجي 
الي مؤسس����ة او جمعية كويتية فهو يعتبر مخالفة 
للنظام االساسي. واشار القحطاني الى ان مؤسسات 
المجتمع المدني عندها المرونة والقدرة على التعامل 
مع اي مشكلة وال تنتظر اوامر وخير دليل ما حدث 
في الزلزال الذي ضرب هاييتي فجميع المقابالت في 
المحطات العالمية مع كانت هذه المؤسس����ات الفتا 
الى انها قائمة على الدعم المحلي والمعونات االهلية 

وسبب نجاحها هو تبني المجتمع لها.

م.طالل القحطاني

)كرم دياب( د.عبدالرحمن اجلميعان متحدثا في املنتدى  

الجميعان: نسعى إلى صناعة المفكر المسلم القادر على الموازنة 
بين األصالة والمعاصرة وفهم واقع األمة الستشراف مستقبلها

قائال »عند احلديث عن املفكر تصادفنا جملة حقائق 
ومفاهيم وسنن، مما يقتضي املرور عليها قبل اخلوض 
في عملية إيجاد تعريف لهذا الطراز من اإلنسان، من 
ذلك: نوازعه، منطلقاته، ما يرومه جتاه محيطه، من 
يخاط����ب، منط تفكيره ونظرة احملي����ط إليه، ذلك أن 
البحث عن تعريف للمفك����ر مبعزل عن هذه العوامل 
عمل معتل، وعندما يعت����ل التعريف، يعتل توظيف 
املفكر في املكان املناسب، ويعتل نقد نتاجه والتمييز 

بني جناحاته وإخفاقاته.
واضاف »هو الشخص الذي يتعامل مع النص بشكل 
مباش����ر، واملفكر هو النصي � وطائفته هم النصيون 
� ينه����ل من النص، وينحت من����ه صيغا تكون حلوال 
ملش����كالت يصادفها املجتمع أو املؤسسة أو الشركة، 
أو ترمي إلى االرتقاء به����ذا إلى مصافات جديدة. هذا 
النص ميكن أن يكون س����ماويا كما في االس����الم، أو 
نظرية كما في االحزاب كاملاركس����ية او الرأس����مالية، 
أو قيما حضارية كالكونفيوش����ية. وقد يكون النص 
هو محض قيم الفطرة البشرية االساسية � بالنسبة 
لإلنس����ان الذي ال يؤمن برسالة س����ماوية أو نظرية 
أرضي����ة � كالصدق، واألمانة، واالنعتاق من الرق كما 

في منظمات حقوق اإلنسان.
وتابع احلافظ »فاألزم����ات بوتقة تذيب القناعات، 
وهي بالنس����بة للمفكر موسم خصب لزراعة االفكار، 
فهي فرصته إلعادة تشكيل قناعات في حالة انصهار 

قبل ان تتصلب ويلزم كسرها.
م����ن جانبه قال د.محمد احلم����داوي »ان الفكر هو 
الوقود الذي ميد املجتمعات بالطاقة واحليوية والنشاط، 
واحلياة واالس����تمرارية في العطاء، فهو في احلقيقة 
إمنا يعتبر بالنسبة للمجتمعات واألمم مبثابة الروح 
من اجلس����د، إذ إن أي مجتمع أو أمة إذا ما استهلكت 
افكارها وانتهى رصيدها الفك����ري والروحي، انتهت 
وتالشت وماتت واضمحلت وحتللت، متاما كما يتحلل 
اجلس����د بعد مفارقة الروح« مبينا »ان أي مش����روع 
مجتمعي يرجع في أصله إلى فكرة ملهمة، تتحول بعد 
اكتس����ابها للفاعلية االجتماعية الى حقيقة شاخصة 
بأبعاد اجتماعية واقتصادية وعمرانية، وكل مشروع 
نهضوي ينطلق من فكرة نوعية أو منظومة فكرية أو 
نسق من االفكار املترابطة واملتكاملة، سرعان ما تتحول 
إلى حركية اجتماعية، بفعل ما تكتس����به من شرعية 
بعد ان تستقطب شريحة ممن يستعد للتضحية من 

أجل نشرها وتوسيع االقتناع بها«.

ليلى الشافعي
اكد االمني العام ملنتدى املفكرين املسلمني د.عبدالرحمن 
اجلميعان ان هناك معوقات حتجب الضوء عن املفكر 
في ظل االبواب املوصدة والفضاءات املس���مومة حيث 
يحيا املفكر، ان لم يحرم حق احلياة حتت س���راديب 
الالمعقول واالسطورة ويبقى العطاء الفكري حكرا على 
اصحاب االميان الراسخ والعزائم القوية والتضحيات 

اجلسام.
جاء ذلك خ���الل افتتاح اول اعمال منتدى املفكرين 
االول الذي عقد في مقر الهيئة اخليرية االسالمية العاملية 
وبحضور عدد كبير من املفكرين والباحثني في الشأن 
االس���المي من عدة دول عربية وخليجية الذي استمر 
ملدة يومني أقيمت فيه الورش النقاشية لكل املشاركني 
قال اجلميعان انكم تدركون خصائص الفكر االسالمي 
ومدى ثرائه وغناه على كل املستويات وبكل املعطيات 
فهو غني في مصدره، غني في محتواه، غني في عطائه 
وشموليته، فاليزال وهج وقوده يذهب بذوي االلباب 
حتى من ألد أعدائه فبرغم الهزات القوية التي طبعت 
مسيرة الفكر االسالمي بقي متماسكا ومتمسكا بثوابته، 
محافظا على خصوصيته لم يستجب حملاولة االضمحالل 
او الذوبان في احلضارة املادية املتصاعدة حيث اندثرت 
حضارات وذابت ثقافات وهلكت أمم، وهكذا ظلت اجيال 
بعد اخرى ترفع رايت���ه خفاقه تضع البدائل وتصنع 
احللول وترد الطعنات، وقيد اهلل له رجال امة ينفضون 
عنه غبار التبعية العمياء ويجددون املناهج ناهلني من 

ينابيع الوحي املتجددة كأنها تنزلت الساعة.
واضاف اجلميعان، ان اجتماعنا لهو تعبير صريح 
عن تالقي افكار وعقول احست بحجم املسؤولية امللقاة 
على عاتقها، وتريد ان تنهض بأمتها وتس����ير بها الى 
بر األمان، في ظل هذه االمواج املتالطمة وحيث ظهرت 
الفنت واختلط احلابل بالنابل، وأصبح املنكر معروفا 

واملعروف منكرا، كما اخبر الصادق املصدوق.
وزاد انني ال اجتمع مع كوكبة من املفكرين باملعنى 
التخصصي للفكر وحسب، بل اضافة الى ذلك اجلس 
م����ع نخبة من علماء االمة، جمع����وا بني صفات الفكر 
بالوحي املس����تنير، والذين هم يش����كلون اضافة الى 
نظرائهم من علماء األمة ذلك العقل اجلمعي املعصوم 
من اخلطأ والضالل والذي حذر الوحي من مخالفة ما 
توصل اليه )ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبني له 
الهدى ويتبع غير سبيل املؤمنني نوله ما تولى ونصله 

جهنم وساءت مصيرا(.

واكد اجلميعان: ان الفكر سيبقى فكرا يسبح ويعلو 
في جنبات الكون الفسيح حتى يستدعيه املفكر ويدنيه 
من واقع االمة ليعيش املفكر مع فكره وواقع امته، وما 
لم يحصل ذلك فان املثالية ستبقى تنحت جسمه حتى 
يتمركز صاحبه حول ذاته، ويبتعد رويدا رويدا عن 
املجتم����ع ليعيش في ذاته وبني جوانحه، وهي حدود 

ضيقة ال يجوز للفكر ان يبقى حبيسها.
ول����ذا نحن تنادينا م����ن كل حدب وصوب لنصرة 
املفكر والفكرة وتأييدها وقمن����ا بوضع باكورة بناء 
حتت مسمى »منتدى املفكرين املسلمني« نتدارس من 
خالله قضايا االمة ونضع حلوال ملش����كالتها الفكرية، 
ونق����ف معها ضد ذلك العدوان ثالثي االبعاد )اجلهل، 
االستبداد، االستعمار( بغية رسم خط فكري مستنير 
بوحي خالقه معتزا مباضي����ه واعيا حلاضره موقنا 

بعاقبة املتقني.

تجديد المفاهيم

وف����ي أولى حلقات املنتدى والتي عنوانها »مفهوم 
املفكر ورسالته« حتدث د.ربيع احلافظ عن مفهوم املفكر 

في منتدى المفكرين المسلمين األول
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عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت ــ جممع الأوقاف

الدور الأر�سي ــ حمل 91 ــ 93

مقابل ال�سارع العام تلفون: 22430543 فاك�س: 22430544

عبدال�سمد لل�ساعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

جـــــــدة: 6515177 )9662+(

الدمـــام: 8345716 )9663+(

ن�سرتي وندفع نقداً

ن�ستبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

نقل عف�ش
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

ال�سنـاعـات البـال�ستيكـيـة

اخلزان كفــالـة

10 �سنوات

3 LAYER
3 طبقات

GAL-1000

الربيطاين  املجل�س  �سهادة  على  حا�سلة 

للمياه+ �سهادة الهيئة الوطنية ال�سحية الأمريكية

زورونــــا يف معر�ســنــا بــال�ســويــخ �ســـارع التــمـــور

99409350 - 24742623
97390457 - 99029044)

لالإيــجـــــار

99682600 - 97171172
حمـالت + مكـاتب + م�ساحـات مفتوحة

يف ال�سامليـة - املـبـاركيـة - ال�ســرق

لعالناتــكم في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5     2 4 8 3 0 3 2 2

ن�شتــــري
الكهربائية والجهزة  الم�ستعمل  الثاث 

النــــــوم - مكيفــــــات - مطــــــابـخ غرف 

والمنيــوم - �ســقق كاملة - وحــدات تكييف

لأعلى �سعر

اأبو�سـالــح
66050901

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2

99566026 - 67089519 الإدارة: 5/ 22623396

للبيع

باجلملة

خام ا�سرتايل

للبيع

باجلملة

قرميد اإيطايل

نتعــــــامــــل بالأقــــــــ�ســـاط
�ســـركـــــة دلتـــــا الـــ�ســــــرق

للبيع باجلملة

حديد مدورات

حديد مربعات

حديد بايبات

للبيع باجلملة

�سرت + �سناديق

يدوي + مواتري

�سيبار

ل�ساحبها/ نا�سر عقيل و�سركاه

ال�سالمية ـــ مجمع �سنترال بالزا

تلفون:  25759933 ــ 25729933   فاك�س: 25747076

اخـتــيــارك مـــن

الــ�ســاعـــات واملـجــوهــرات

بجميع املــاركـــات

تـحــت �ســـقـــف واحــــد

تثمني باأف�سل الأ�سعار ون�سرتي نقدًا

كـادو فـرح

للراغبني ببيع عقاراتهم بهذا 

املوقع ما عليهم اإل الت�سال

بيت يف منطقة ال�سليبخات

750م زاوية دورين

مركز الزوم العقاري 66677519

باملجان

للبيع

للبيع بيت ا�شتثماري
دخل 1750 د.ك 3 اأدوار وربع

مطلوب بيوت
يف �سباح ال�سامل والقرين

مطلوب اأرا�شي للبيع
بال�سليبخات وغرناطة

مطلوب بيوت
يف القريوان وغرناطة

وال�سليبخات والدوحة

بيوت للبيع

مطلوب بيوت للبيع 
بالأندل�س

99070808

24839402 - 24839403 - 24929233 -  24814483

پ اخلزان 3 -4 طبقات معزول م�سنوع من البويل اثيلني النقي.

قــــــطــــــعــــــة واحــــــــــــــــــــدة دون و�ـــــــــســـــــــالت. اآلــــــــــــيــــــــــــًا  پ مـــــ�ـــــســـــنـــــع 

اأحــــــــــجــــــــــام خمــــتــــلــــفــــة مــــــــن 150 اإىل 5000 جـــــــالـــــــون. پ 

كــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــرون عـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــًا. پ 

ــات المجانية ــدم ــخ ـــاأل عـــن ال ا�ـــس

رائد العزل المزدوج

ت�سكيلة

رائعة من

برادات املياه

منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة احَلب

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظالت - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

4383 9955 - 4900 2481&كـلني رايـت

خدمة 24 �ساعة

تعديل كيان قانوين
تقدم: 1- اأحمد حممود اأحمد ح�سني

2- مرمي حممود اأحمد ح�سني ) كويتيا اجلن�سية (

اأ�سحاب �سركة / املرامي الإقليمية ملقاولت 

تنظيـــــــف املباين والطـــــــرق/ذ.م.م. بطلب اإىل 

اإدارة ال�سركات بوزارة التجارة: تعديل الكيان 

القانوين لل�سركة لت�سبح من تو�سية ب�سيطة 

بدل مـــــــن / ذات م�سئولية حمـــــــدودة. يرجى 

ممن لـــــــه اعرتا�س يتقـــــــدم لـــــــالإدارة املذكورة 

خالل �ستـــــــون يومًا من تاريـــــــخ ن�سر الإعالن 

باعرتا�س خطـــــــي مرفقًا به �سنـــــــد املديونية 

واإل فلن يوؤخذ بعني العتبار.

تعديل كيان قانوين
تقدم: 1- جميلة علي ح�سن كمال

2- مرمي حممود اأحمد ح�سني ) كويتيا اجلن�سية (

اأ�سحاب �سركـــــــة / الكمال العامليـــــــة للتجارة 

العامـــــــة/ذ.م.م. بطلـــــــب اإىل اإدارة ال�ســـــــركات 

بـــــــوزارة التجـــــــارة: تعديـــــــل الكيـــــــان القانوين 

لل�سركـــــــة لي�سبـــــــح / تو�سيـــــــة ب�سيطـــــــة بدل 

من/ ذات م�سئولية حمدودة. يرجى ممن له 

اعرتا�س يتقدم لالإدارة املذكورة خالل �ستون 

يومًا من تاريخ ن�سر الإعالن باعرتا�س خطي 

مرفقًا به �سند املديونية واإل فلن يوؤخذ بعني 

العتبار.


