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»الكهرباء«: حريصون على التعاون مع »المهندسين« لتطبيق البدالت الممنوحة
الجسار استقبل رئيس وأعضاء لجنة العالقات الحكومية في الجمعية

العتيبي: كادر المهندسين ضرورة ملّحة لتحقيق وتنفيذ خطط التنمية
ذّكرت جمعية املهندسني مجلس اخلدمة املدنية 
بضرورة اقرار كادر اعضائها الكويتيني العاملني 
في القطاعني العام واخلاص، وحذرت اجلمعية 
من استمرار اسلوب املماطلة وعدم املساواة في 
اقرار الكوادر املهنية املنظورة من قبل املجلس 
واملعنيني في ديوان اخلدمة املدنية، وفي التعامل 
مع قضايا املهندسني ومطالبهم، مشيرة الى ان 
دراستها السابقة ولقاءاتها مع املعنيني في الديوان 
لقيت اشادة من قبل اجلمعية وانها تلقت وعودا 

كثيرة القرار هذا الكادر.
وقال امني الصندوق باجلمعية م.سعود العتيبي 
ف��ي تصريح له امس ان مجلس اخلدمة املدنية 
مس��تمر في املماطلة في اقرار كادر املهندسني 
الذي قدمته اجلمعية منذ 15 عاما، وان دراس��ة 

مطورة حوله وحول الكوادر بشكل عام قدمتها اجلمعية في وقت 
سابق للمجلس ولقيت استحسانا واشادة من الفنيني واملعنيني في 
املجلس، موضحا ان نتائج هذه الدراسة تؤكد ان موضوع الكوادر 
وزيادة الرواتب وفق منهج ورؤية ضرورة ملحة ستحقق الفائدة 
املرجوة للدولة في اطار خطط التنمية، مش��يرا الى توافق الكثير 
من بنود الدراسة التي قدمتها اجلمعية مع مجموعة من بنود رؤية 

البنك الدولي املقدمة للحكومة.
واكد العتيبي: انه ورغم االتفاق غير مرة على موضوع حقوق 
املهندسني في ادراج كادرهم على جدول اعمال واجندة عمل مجلس 

اخلدم��ة، اال انه لم يبت ب��ه حتى هذه اللحظة، 
مضيفا ان عرضا جديدا ستقدمه اللجنة املختصة 
باجلمعي��ة امام اصحاب الق��رار واملعنيني مرة 
اخرى حلثهم على االسراع باقرار الكادر وفق 
منهج ورؤية تنموية متكاملة سبق وان قدمتها 
اجلمعية وخلص العتيبي الى القول: ان مطالب 
املهندس��ني باتت معروفة للجمي��ع ومنها بدل 
املهندس��ني العاملني في القطاع اخلاص والذي 
ادرج على اجندة الديوان منذ نحو سنتني ولم 
تتم مناقش��ته او اقراره حتى هذه اللحظة وال 
نزال نسمع الوعود بخصوصه، مضيفا ان املطلب 
الثاني هو اقرار كادر املهندسني بشقيه االداري 
واملالي والذي نس��مع بشأنه من ديوان اخلدمة 
املدنية عبارات التفاؤل والبشرى التي نأمل ان 

تترجم فعليا دون اهمال اخواننا في القطاع النفطي.
واكد امني صندوق اجلمعية: انه ورغم الوعود املتكررة من قبل 
الديوان واملجلس بادراج الكادر ومطالب املهندس��ني في القطاعني 
العام واخلاص على جدول اعمال املجلس اال انه لم يتم ومنذ سنتني 
بحث هذا املوضوع او اقراره لذلك فان جمعية املهندسني الكويتية 
تذكر رئيس واعضاء املجلس بضرورة استعجال النظر في مطالب 
املهندسني الكويتيني وخاصة في ظل امتعاض املهندسني الكويتيني 
من ه��ذه املماطلة في حني يتم اقرار الكثي��ر من الكوادر االخرى 

والتي عرضت وقدمت بعد كادر املهندسني.

م.سعود العتيبي

محمد جمال

اجلسار يتوسط العازمي والعجمي والعتيبي

وقدم تعريفا جلهود اللجنة في 
التعاون مع اجلهات املعنية حلل 

جميع القضايا العالقة.
ووجه العازمي الش���كر الى 
الوكي���ل لتعاونه واس���تجابته 
اللجنة  الس���ريعة الس���تقبال 
واالس���تماع الى بعض املطالب 
للمهندسني العاملني في الكهرباء 
واملاء رغم ضيق الوقت وكثرة 

الوكيل واملسؤولني في  مشاغل 
الوزير  الوزارة، مش���يدا بدور 
التعاون  الش���ريعان في  د.بدر 
مع املهندس���ني وتفهم مطالبهم 

والعمل على حلها.
وأك���د رئي���س اللجن���ة ان 
املهندس���ني الكويتيني يقومون 
بجه���ود جبارة ف���ي الذود عن 
املش���اريع احليوية ف���ي البالد 

وتطوير املشاريع اخلدمية فيها، 
وانهم أثبتوا ومن خالل جتارب 
عدي���دة ان التعاون مع املجتمع 
الكثير  املدني ومتطوعة يحقق 
من االجنازات، مشيرا الى التجربة 
الناجحة بني وزارة الكهرباء واملاء 
وجمعية املهندسني الكويتية في 
مجال ترشيد استهالك الكهرباء 

واملاء.

أك���دت وزارة الكهرباء واملاء 
املهندس���ني حرصهما  وجمعية 
على حل جميع املشاكل العالقة 
والعم���ل عل���ى تلبي���ة مطالب 
الوزارة  املهندسني والفنيني في 
وخاصة العامل���ني في محطات 

القوى الكهربائية.
جاء ذل���ك خالل اس���تقبال 
الكهرب���اء واملاء  وكي���ل وزارة 
م.أحمد اجلس���ار امس لرئيس 
جلن���ة املتابعة والتنس���يق مع 
الدوائ���ر احلكومية م.رش���ود 
العازمي وعضوي اللجنة م.راشد 
العجمي وم.محمد العتيبي، حيث 
أكد الوكيل حرص الوزارة على 
التعاون مع اجلمعية ودراس���ة 
مطالب اعضائها والعمل على حلها 
وفقا لألنظمة والقوانني، مشيرا 
الى استعانة الوزارة باجلمعية في 
مجال تقييم الشهادات الهندسية 
الشهادات املعترف بها  وحتديد 
للمهندسني الراغبني بالعمل في 

الوزارة.
ومن جانب���ه، عرض رئيس 
العازم���ي  اللجن���ة م.رش���ود 
مجموع���ة م���ن األم���ور املهمة 
املتعلقة بالتع���اون مع الوزارة 
وفي مقدمتها مطالب املهندسني 
لتطبي���ق البدالت املمنوحة لهم 
وفقا لألنظمة والقوانني وخاصة 
العاملني في احملطات الكهربائية، 

 فريق الغوص رفع 10 أطنان
من المخلفات بساحل الفحيحيل

 جمعية هواة الطوابع والعمالت تشارك
في معرض لمحات من تاريخ الكويت 24 الجاري

رفع شباك صيد وحبال

جانب من املخلفات

أنه���ى فري���ق الغ���وص في 
اجلمعي���ة الكويتي���ة حلماي���ة 
البيئة املرحلة األخيرة من رفع 
الفحيحيل  املخلفات عن ساحل 
باجل���زء اجلنوبي م���ن مجمع 
»الكوت« والبالغة 10 أطنان من 
مواد بالستيكية واطارات وقطع 
حديدية وبقايا قوارب وش���باك 

صيد وحبال.
العمليات  وق���ال مس���ؤول 
البحرية بالفريق وليد الشطي 
ان املشروع يأتي ضمن انشطة 
الفري���ق العامة لتنظيف البيئة 
الساحلية والتأكد من خلوها من 
هذه امللوثات الض���ارة بالبيئة 

البحرية.
وأضاف الش���طي ان الفريق 
استخدم احلقائب الهوائية وقاربا 
مطاطيا وجرارا ومعدات الغوص 
واالنتشال وناقلة انقاض كبيرة 
لرفع هذه االض���رار اضافة الى 
جتمع من املتطوعني والذي كان 
لهم ال���دور الكبي���ر في إجناح 

العملية.

في تصريح ل� »األنباء« قال د.طارق 
السويدان ان اخلالف الذي يجري في 
األمة االس��المية ال يق��ارن باخلالفات 
التي واجهها النبي ژ فقد كانت اش��د 
فت��كا مما تواجهنا فقد واجه النبي ژ 
خالف��ات م��ع املنافق��ني وخالفات مع 
اليه��ود وخالفات مع قومه من قريش، 
كما وجد خالفات بني اصحابه انفسهم 
كاالوس واخلزرج وقد واجه النبي ژ 
هذه اخلالفات وعاجلها بأسلوب علمي 
وبطريقة فعالة جدا، فلو استطعنا ان ندير 
اخلالفات بطريقة صحيحة فس��نكون 
قادرين على معاجلة اخلالف ولكن لالسف 
مازال الناس يتصارعون على مش��كلة 
مضى عليها 1400 سنة ولفت الى ان ما 
يهمنا اليوم ان نفكر كيف ننهض بأمتنا 
وتساءل ما مشكلتي ان كان هذا خليفة 
او ذاك؟ ه��ذا لن يفي��د وال ينفع االمة 

بشيء، ودورنا اليوم ان ننهض باالمة 
وان نوحد وطننا وان نفكر كيف نتعاون 
وليس كيف نختلف، واشار د.السويدان 
الى ان علوم القيادة الفكرية واالدارية 
والنفسية واالجتماعية كلها علوم حديثة 
غربية لها اصول في الس��يرة النبوية، 
وقال لو نظرنا الى الس��يرة سنجد ما 
يحتاج��ه الغرب ويأخ��ذون منه. وعن 
املؤمت��ر قال: انه مؤمت��ر علمي ولكنه 
جماهيري متت فيه دعوة اكبر العلماء 
من كل البالد االسالمية وليس كمؤمتر 
تقليدي وعظي يقوم على حتريك املشاعر 
ويدغدغ العواطف ثم ينتهي بعد ساعة 
او بعد اسبوع ولكن هذا املؤمتر يخاطب 
العقل ويخاط��ب الفكر ويخاطب الفهم 
فهو مستمر خاصة لو اكتشفنا اشياء 
جديدة من السيرة النبوية، باالضافة الى 

ان هذا املؤمتر يشمل انشطة

اشتمل معرض الس����يرة النبوية على رسم تفصيلي ملكة املكرمة بداية 
من البعثة النبوية ثم يثرب قبل الهجرة وتصور تقريبي للمسجد النبوي 
الشريف عند تأسيسه، طريق هجرة رسول اهلل ژ ثم طريق الهجرة مشاهد 
وأحداث، الروضة الشريفة، رسم لطريق جيش املسلمني من املدينة الى بدر 
ثم غزوة بدر مشاهد وأحداث، ومراحل غزوة احد، ثم مشاهد من ارض املعركة 
وآخر لغزوات النبي ژ، ورسم لطريق املوكب النبوي في حجة الوداع ثم 

املدينة املنورة أواخر العهد النبوي املعالم والسكان.
 حضر االفتتاح ما يقارب 3 آالف ش��خص من جمي��ع طوائف املجتمع، كما 
حضر وكيل وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية د.عادل الفالح وجانب كبير من 

املجتمع الكويتي ومن دولة اإلمارات والسعودية ومصر.
 ألقى املنش��د السعودي مرش��د الظاهري أنش��ودة القت ترحيبا كبيرا من 

احلضور تناول فيها محبة رسول اهلل ژ.
 قام أطفال مركز ملتقى بإلقاء أنشودة بعنوان »لبيك رسول اهلل«.

 يشتمل املؤمتر على أنشطة صباحية ومسائية ملدة خمسة أيام بني محاضرات 
جماهيري��ة ودورات تدريبية ولقاء مع الضي��وف، وورش إلعداد القادة، وورش 
للفتيات، وأمسية شعرية للشاعرين ناصر الزهراني وأحمد جنيب، كذلك أوبريت 

عن حياة النبي ژ ونصرته يشارك فيه 14 منشدا.

مؤتمر علمي وليس وعظيًامن أجواء الحفل

اجلنوب���ي ملجم���ع »الك���وت« 
بالفحيحيل ورف���ع ثالث قطع 
بحرية غارقة وشباك صيد تالفة 

يبلغ وزنها خمسة اطنان.
وش���كر الش���طي املتطوعني 
واملشاركني بالعملية متمنيا ان 
يس���تمر هذا الساحل نظيفا من 

قبل الصيادين ومرتاديه.

وأوض���ح أن منطق���ة العمل 
تقدر ب� 300 متر من الس���احل 
وبعم���ق طول���ي 150 مترا من 
اجلان���ب البحري بأعماق تصل 

الى مترين.
وأش���ار ال���ى ان الفريق قام 
االسبوع املاضي باجناز املرحلة 
الس���احل  االولى م���ن تنظيف 

 خالد الفهد: شعبنا متدّين بطبعه
وحريص على معرفة معاني السيرة النبوية

خالل افتتاح مؤتمر شركة اإلبداع األسرية التاسع »نظرات عصرية في السيرة النبوية«

الس�ويدان: علينا أن نحترم عقولنا وإس�المنا ونعمل للنهوض برس�الة الرس�ول )ژ(

تصدر اجلمعية مجلة »البوسطة« 
ربع السنوية واملتخصصة بعرض 
نشاطات واخبار اجلمعية واالعضاء 

الهواة.
الى ان اجلمعية  واشار جمال 
ش����اركت في مع����ارض خليجية 
وعربية ودولية، كما انضمت الى 
عضوية االحتاد اآلس����يوي لهواة 
الطوابع وعضوية االحتاد الدولي 
لهواة الطوابع وتشارك في االنشطة 

التي يقيمها االحتادان.
كما نظمت اجلمعية معرضني 
محلي����ني بالتعاون م����ع املجلس 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب 
الهواة  عرض فيهم����ا االعض����اء 
مقتنياته����م القيمة م����ن الطوابع 

البريدية والعمالت النادرة.
ويعتبر املعرض الذي تنظمه 
اجلمعية امللتق����ى االعالمي االول 
من نوعه على مس����توى الكويت 
واملنطقة ويؤرخ أجزاء من تاريخ 
املؤسسات والشركات احمللية ومدى 
مساهمتها في بناء االقتصاد، كما 
يؤكد أيضا حجم الدور الذي لعبه 
القطاع اخلاص الكويتي على مدى 

عقود طويلة.

تش����ارك اجلمعي����ة الكويتية 
له����واة الطواب����ع والعم����الت في 
معرض »حملات من تاريخ الكويت 
ال����ذي يقام حتت  االقتص����ادي« 
شعار »شركاء في بناء االقتصاد 
الكويتي« في 24 فبراير ويستمر 

سبعة ايام.
ادارة  وق����ال رئيس مجل����س 
اجلمعية محمد جم����ال في بيان 
صحاف����ي ان مش����اركة اجلمعية 
في املعرض تأتي ضمن حرصها 
على إبراز اجلوانب املش����رقة من 
تاريخ الكويت ودورها السياسي 
املهم  واالجتماع����ي واالقتصادي 
وتفاعله����ا احلض����اري مع األمم 

والشعوب.
واضاف جمال ان املعرض يتزامن 
مع احتفاالت البالد بالعيد الوطني 
ال� 49 والذكرى ال� 19 للتحرير، حيث 
ستعمل اجلمعية على إظهار تاريخ 
الكويت املهم من خالل نشاط حركة 
البريد فيه����ا متمثلة في الطوابع 
واملغلفات والبطاقات البريدية في 
مراحل مختلفة من تاريخ الكويت 
التي سادت وتداولت  وبالعمالت 

في الكويت.

وأوضح ان اجلمعية ستشارك 
في املعرض مبقتنيات نادرة من 
الطوابع والعمالت لبعض أعضائها 
الهواة بهدف حماية وإبراز الطوابع 
البريدية والعمالت بأنواعها التي 
تسجل التطور التاريخي لألحداث 
واملناسبات وتوثيقها في الكويت 
وخارجها. وتشجع اجلمعية نشاط 
تبادل مقتنيات االعضاء فيما بينهم 
تعزيزا لنشر الهواية وتوسيع نطاق 
ما تعود عليه بالنفع على األعضاء 
من املعرفة والثقافة واملعلومات كما 

السويدان يكرم الشيخ خالد الفهد الشيخ خالد الفهد يتوسط السويدان وعلماء السعودية ومصر واإلمارات ود.الفالح
لي لى الشافعي

أعرب الش���يخ خالد الفهد عن سعادته وسروره مبا 
رآه في مؤمتر »نظرات عصرية في الس���يرة النبوية« 
والذي تقيمه شركة االبداع االسرية للعام التاسع على 
التوالي حتت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
االقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة 
لشؤون اإلسكان الشيخ احمد الفهد، وقال الفهد في افتتاح 
املؤمتر: أشكر القائمني على هذا املؤمتر الذي أرى فيه اكثر 
من 3 آالف شخص حضروا لكي يتعرفوا على ما يحمله 
املؤمتر من معنى عظيم في الس���يرة النبوية الشريفة، 
كما أجد الكويت اليوم س���عيدة بتقدمي شيء ديني في 
حياتنا وأقبلت عليه كل طوائف املجتمع، مما يدل على 
تلبية كل ما يتعلق بالدين اكثر من االقبال على احلفالت 
االخرى، وهذه طبيعة شعبنا املتدين، والدليل واضح في 
هذا احلضور املكثف الذي لم أتوقعه، كما أشكر القائمني 
على املؤمتر وأعجبني هذا املعرض الذي يتحدث بالرسم 

والتوضيح بداية مسيرة الرسول وسيرته ژ.
وقالت بثينة االبراهيم: قد ال يكون موضوع السيرة 
جديدا، فقد استمعتم اليه من خالل البرامج واحملاضرات 
وقرأمت فيه الكثير من الكتب، ولكن ان تكون الس���يرة 
بنظ���رات عصرية فهذا االمر اجلديد، فنحن اليوم نقف 
امام صورتني )السيرة( و)حياتنا اليوم( ال نختلف على 
ان احدهما ماض واآلخر واقع نعيش���ه اليوم، ولكن ما 
يغفل عنه الكثير ان ذاك املاضي هو اصل هذا احلاضر، 
انه القرآن الكرمي وس���ّنة املصطفى ژ، وها نحن نقف 
الي���وم مبهورين بالعلوم احلديثة وما وصلت اليه من 
نظريات واس���تنتاجات في مجال التربية والسياس���ة 

واالقتص���اد والقيادة والتخطيط وعلم النفس وغيرها 
وننسى انها اصول في ديننا احلنيف وواقع في مسيرة 

املصطفى ژ.
وزادت: وه���ذا املؤمتر إمنا جاء ليعيدنا الى س���يرة 
االسوة لنرى منوذج االنسان والقائد واألب والصديق 
واإلمام لنحلق مع سيرته، فنقف على النظريات النفسية 
واالجتماعية والتربوية واالدارية والقيادية والفكرية 
ليكون املصطفى ليس فقط ف���ي القلوب حبا وال فقط 
بالعقل قناعة، ولكن احلبيب في القلب حبا وفي املشاعر 
شوقا وفي العقل اقتناعا وفي السلوك اقتداء وفي احلياة 

إماما وموجها وقائدا وأسوة في كل جوانب احلياة.
بعدها ألقيت أنشودة لالطفال ولقطات من أوبريت 
»فداك يا رسول اهلل« ثم تكرمي الرعاة وافتتاح معرض 

السيرة النبوية.
أعقبت االمسية محاضرة للداعية د.محمد سعيد البوطي 
بعنوان »األدوار النبوي���ة« بني فيها اهمية معرفة تلك 
الشخصية الفذة التي كان الرسول ژ يتحلى بها، وبني 
ان معرفتها هي املفتاح لبناء االمة ونهضتها، وأوضح 
ان هناك ثالثة جوانب أساس���ية تتجلى فيها الطريقة 
العلمية لتنفيذ سنة الرسول ژ وهي: االول شخصيته 
مبلغا عن اهلل والثاني شخصيته كرئيس دولة والثالث 
شخصيته قاضيا، وقد فصل البوطي تلك اجلوانب الثالثة 
باالمثلة واملواقف عبر املراحل التي مر بها الرسول ژ 

قبل الرسالة وبعدها وعند القضاء بني الناس.
أعقبتها محاضرة د.طارق السويدان ووضح فيها عنوان 
املؤمتر »نظرات عصرية في السيرة النبوية« وقال: لم 
تكن هذه احملاضرة طرحا تاريخيا لس���يرة رسول اهلل 

ژ وال حتليال عصريا لها، امنا كانت تأسيسا وتأصيال 
للمنهج العلمي، مؤكدا انه من الدراسة والتحليل لسيرة 
املصطفى ژ التي قمنا بها  تبني ان العلوم االنس���انية 
حتتمل الرأي وليست ذات دالالت قاطعة، بل حتى العلوم 
التطبيقية كالرياضيات ليس فيها قطع أو تأكيد %100 

وذلك حسب آخر الدراسات العلمية.
وألن أي ط���رح علمي يج���ب ان ينبن���ي أوال على 
مصطلح���ات لها مقصود واضح متف���ق عليه، أوضح 
السويدان ان تاريخ رسول اهلل ژ شامل احمليط اخلاص 
والعام الذي كان يعيش فيه، واحلديث ما ورد عن رسول 
اهلل ژ م���ن قول أو فعل أو تقرير أو ترك والس���نة ما 
صدر مرفوعا عن رسول اهلل من قول أو فعل أو تقرير 
أو ترك وغيرها من املفاهيم ثم بني ان القاعدة العلمية 
تصاغ من مجموع���ة مصطلحات علمية لتعطي معنى 
معينا، وبني ان النظرية تختل���ف عن القانون العلمي 
لكون االولى رأي يحتمل التأييد والرفض، بينما القانون 
العلمي هو حقيقة علمية ثابتة. وأكد السويدان في عدة 
مواضع من محاضرته أهمية متكن وتعمق قادة شباب 
االمة من العلم الشرعي )خاصة العقيدة والسيرة( والعلم 
الدنيوي باختالف التخصصات في نفس اآلن، وان يكون 
ذلك على مس���توى عال من االتقان واالحترافية، فنقدم 
للعالم العلوم االنسانية كاالدارة االسالمية مبنية على 
البحوث العلمية املوثقة باالرقام والدالئل وليس مجرد 

أفكار أو وعظ.
وختم د.السويدان حديثه بآمال ان نحترم عقولنا، وان 
نحترم اسالمنا وان نحترم العلم، وان نعمل مبستوى 

عال من االحتراف لننهض برسالة محمد ژ.


