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)ناصر عبدالسيد(

الحمد: أيام كويتية في األقصر عرس ثقافي كويتي بصعيد مصر
محافظة األقصر ـ هناء السيد

افتت���ح س���فيرنا بالقاهرة 
د.رشيد احلمد أنشطة مهرجان 
»أي���ام كويتية ف���ي مصر« في 
مكتبة مبارك مبحافظة األقصر 
جنوب القاه���رة برعاية وزارة 
اإلعالم الكويتية واملجلس األعلى 
لآلثار املصري، كما افتتح املعرض 
الكويتي الذي ضم معرضا للصور 
اخلاصة والتاريخية بني مصر 
والكويت ومنه���ا صور لألمير 
عبداهلل السالم والرئيس جمال 
الناصر وص���ور للرئيس  عبد 
السادات والشيخ جابر الصباح 
والرئيس حسني مبارك واألمير 
الش���يخ جابر األحمد، كما ضم 
املع���رض االص���دارات اخلاصة 
عن الكويت وضم جناح املكتب 
الكويتي للمشروعات اخليرية 
املشاريع التي نفذها في مصر. 
وأكد احلمد ان مصر بلد احلضارة 
ومهد التاريخ وتربطها بالكويت 

عالقات ممتازة وتاريخية.
واضاف احلمد أن املهرجان يعد  
أنشودة حب بني األشقاء وتفاعال 
ثقافيا وإعالميا متميزا تتعانق 
فيه الثقاف���ة الكويتية مع عبق 
الزاهر كحلقة  التاريخ املصري 
جديدة تتوج ما سبقها من حلقات 
التواصل بني الشعبني الشقيقني 

في مصر والكويت.
وتابع: اننا نتطلع من خالل 
ه���ذا املهرجان الكبير الى تقدمي 

مشعل املنصور ورئيس الشؤون 
االدارية أحمد العسكري والقسم 
اإلعالمي بالسفارة علي حمادة.

ويض���م املهرج���ان عددا من 
الندوات منها »االكتشافات األثرية 
في الكويت دالئل وآفاق« يشارك 
فيها خبير اآلثار باملجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب سلطان 
الدويش وأخرى بعنوان »التعاون 
األثري بني الكويت ومصر واقع 
وآمال« يشارك فيها استاذ التاريخ 
بجامعة الكويت د.فهد الوهيبي 
وثالثة حول »سبل زيادة الوعي 
العرب���ي للس���ياحة األثرية في 

األقصر«.
كم���ا يطلق املهرج���ان الذي 
يستمر حتى 20 اجلاري مسابقة 
ثقافية كبرى حول »االكتشافات 
األثرية في الكويت« بهدف زيادة 
الوعي بتاري���خ وتراث الكويت 
خصص���ت له���ا جوائ���ز قيمة 
باالضافة الى عدد من الفعاليات 

الثقافية االخرى.
ش���ارك في حف���ل االفتتاح 
أركان الس���فارة الكويتي���ة في 
مصر ومن���دوب الكويت الدائم 
العربية  ال���دول  لدى جامع���ة 
السفير عبداهلل املنصور واملكتب 
الكويتي للمشروعات اخليرية في 
القيادات  الى  القاهرة باالضافة 
التنفيذية والشعبية مبحافظة 
األقصر ونخب���ة من اإلعالميني 

من البلدين.

صورة صادقة ومشرفة لالنصهار 
الروحي بني ش���عبينا مؤكدين 
عمق الصالت وتالحم العالقات 
التاريخية الضاربة بجذورها في 
العربية األصيلة  التربة  أعماق 

بني بلدينا الشقيقني.
وأوضح احلمد ان املهرجان 
العديد من األنشطة منها  يضم 
افتتاح معرضي للكتاب والصور 
وعدة ندوات تتماشى مع الطبيعة 
العريقة لتلك البقعة وتؤكد عمق 
التقارب والتم���ازج بني الثقافة 
واملجتمع في البلدين فضال عما 
متثله من تعبير عن التطلعات 

بينه���ا وحدة التاري���خ واللغة 
والتراث والثقافة.

واعرب عن أمله في ان يكون 
املهرجان محاولة حقيقية نحو 
حتقيق هدف كبير يبرز وحدة 
وقوة الروابط التي جتمع مصر 
والكويت حتت لواء األمة العربية 
الواحدة مؤكدا السعي الى زيادة 
ورفع مستوى التعاون في مجال 
اآلثار والتراث بني مصر والكويت  
وأكد أهمي���ة املهرجان في ابراز 
الوج���ه احلض���اري والثقافي 
للكويت مش���يدا مبا تتميز به 
الكويت من دميوقراطية رائدة 

على تنظيم هذا املهرجان املتميز 
في محافظة األقصر أهم املناطق 
األثري���ة في مصر باالضافة الى 
انها تشهد حاليا طفرة في الكشف 
عن اآلثار منه���ا طريق الكباش 
الذي يصل بني معبدي األقصر 

والكرنك.
وقال عبدالعزيز ان محافظة 
األقصر بهذا الكشف تتحول الى 
متحف مفتوح مشيدا بالتعاون 
بني مصر والكوي���ت في مجال 
الكشف عن اآلثار واحلفاظ عليها 
والتنسيق بني البلدين في مختلف 

املجاالت.

املشتركة نحو توثيق العالقات 
الثنائية في اطار الديبلوماسية 
الش���عبية التي نتبناها كمنهج 
متكامل أثب���ت فاعلية وجناحا 
كبيرا خالل املهرجانات السابقة 
والتي طافت العديد من محافظات 

مصر.
ورأى ان حرص الكويت على 
اقامة مهرجان سنوي في احدى 
محافظات مصر يؤكد احلرص 
املشترك على التواصل والتالقي 
احلضاري والثقافي بني شعبني 
وبلدي���ن ش���قيقني يحمالن من 
القواسم املش���تركة الكثير، من 

على املستوى العربي.
وأعلن عن فتح أبواب احملافظة 
الكويت  أمام املس���تثمرين من 
الزراعة  لالستثمار في مجاالت 
والصناع���ة وكذلك االس���تثمار 
الس���ياحي خاص���ة ان األقصر 
تعد متحفا لآلثار، كما أشار الى 
ان احملافظة متنح األرض مجانا 
ألصحاب املشاريع مساهمة منها 
وتقدم تسهيالت خاصة لألشقاء 

من الكويت.
أثن���ى رئيس  م���ن ناحيته 
قطاع اآلث���ار املصرية د.صبري 
القائمني  عبدالعزيز على جهود 

وب���دوره ثم���ن املستش���ار 
السياسي بس���فارتنا بالقاهرة 
عمر الكندري االستقبال واحلفاوة 
التي استقبل بها الوفد الكويتي 
مؤكد ان تلك احلفاوة ليس���ت 
غريبة على ش���عب مصر مؤكدا 
أهمية زيادة حجم التواصل بني 
الش���عبني ودعا الكندري رجال 
األعمال واملستثمرين الكويتيني 
لالس���تثمار ف���ي األقص���ر تلك 
احملافظة الواعدة خاصة في مجال 

االستثمار السياحي.
وحضر االفتتاح رئيس القسم 
القنصلي بس���فارتنا بالقاهرة 

محافظ األقصر يرحب باالستثمارات الكويتية ويمنح األرض مجانًا

يوسف الشايجي جاسم الناصر

)سعود سالم(فهد الغيص متوسطا د.نورة الظاهري وسامر بوسعد وبعض املدرسني 
جانب من احلضورد.حاكم املطيري وعبداهلل عكاش خالل الندوة

صورة تاريخية في املعرض د.رشيد احلمد ومحافظ األقصر د.سمير فرج خالل جولة في املعرض الكويتي

الغيص: نشجع المؤسسات التعليمية 
على تقديم المشاريع وتطوير أعمالها

ندى أبونصر
أعرب الوكيل املساعد للتعليم اخلاص في وزارة 
التربية فهد الغيص عن مدى سعادته برعاية وحضور 
مؤمتر النبراس الربيعي التربوي األول الذي أقيم في 
مدرسة النبراس ثنائية اللغة بعنوان »مد اجلسور«، 
مؤكدا انها لفتة جميلة من مدرسة خاصة لتقوم مبثل 
هذا املؤمتر ألنها استش����عرت أن امليدان بحاجة الى 
إقامة أنشطة متكاملة والعمل فيها كفريق متكامل من 
طلبة ومدرسني وأولياء أمور خلدمة أبنائنا سواء من 

الطلبة األسوياء او ذوي االحتياجات اخلاصة.
وأوضح الغيص ان املؤمتر يشمل عدة مواضيع 
يتعامل من خاللها محاضرون متخصصون في عملية 
الدمج او مع الطلبة األسوياء ويضم فريق املتخصصني 
أطباء من الدول العربية واألجنبية ممن لديهم خبرة 

كبيرة في التعامل مع الطلبة.
وأضاف ان الورش ستضم مدربني ذوي اختصاص 
وهي ورش فنية ومهني����ة تبني كيفية التعامل بني 
املعلم وولي األمر وهذا من حرص مدير عام شركة 
املناهج املتكاملة للخدمات التعليمية ومؤسسة مدارس 
النبراس على تقدمي برامج وتطوير العمل التعليمي 
اخلاص لديها وجلميع املدارس التي ترغب بالعمل 

في تطوير برامجها التعليمية.

وفي ختام كلمته، قال: »نشجع جميع املؤسسات 
التعليمية على تقدمي مثل هذه املش����اريع لتطوير 

عملها مع املجمع«.
ومن جانبها، أكدت مدير شركة املناهج املتكاملة 
للخدمات التعليمية ومؤسس����ة م����دارس النبراس 
د.نورة الظاهري ف����ي كلمتها ان املؤمتر جاء حتت 
عنوان »مد اجلس����ور« وهي جسور تواصل وتالق 
وأمل في غد مشرق لكم ولنا وألبنائنا الذين نطمح 
أن يكونوا أبناء أمتهم املدافعني عنها بعقل ومنطق 
فقد امتلكوا ماهية العلم وانطلقوا فاعلني ومؤثرين 
مواكبني لعصرهم منفتحني بعقولهم متمسكني بهويتهم 

وتراثهم الضارب في عمق التاريخ.
وأضافت ان هذا املؤمتر األول ملدرسة النبراس الذي 
نعده فاحتة عهد ووعد على ان تبقى هذه املدرس����ة 
نب����راس هداية وملتقى فكر ونقطة انطالق إلحداث 
التطوير والتغيير والتنوير هدفه بناء اإلنسان معدن 
الوج����ود وجوهر بناء احلضارة القادر على التميز 
والنظ����رة التي هي من أصعب الصناعات التربوية 

ولكنها في الوقت نفسه من أهم الصناعات.
وأكدت ان أطفال األمة وشبابها هم القلب واجلوهر 
في كل ما س����بق من رؤى واللحاق بالتقدم العلمي 

لن يكون إال بهم.

رعى مؤتمر الربيع األول في »النبراس« ثنائية اللغة

حاكم المطيري: ال وجود لكلمة »البدون« في اإلسالم والشريعة 
حلّ قضايا الغارمين بالزكاة.. ومازلنا نطالب بحكومة منتخبة

عبدالهادي العجمي
اقام النائب الس����ابق عب����داهلل عكاش 
ن����دوة جماهيرية بالتعاون مع مركز ابعاد 
للدراسات والتدريب اول من امس في ديوانه 
في منطقة الرقة حتت عنوان »السياس����ة 
الشرعية وعالقتها بالواقع املعاصر محليا 

وعربيا شارك فيها د.حاكم املطيري. 
بداية اكد د.حاكم املطيري »ان االس����الم 
نظام سياس����ي يقوم عل����ى اخلالفة وعلى 
الشورى حيث اقر منذ القدم مبدأ املواطنة 
حيث قال عمر بن اخلطاب ÿ »واهلل انها 
الرضهم عليها قاتلوا في اجلاهلية وعليها 
اسلموا ولوال الصدقة ما حميت من ارضهم 
شبرا«، موضحا »ان عمر الفاروق ايضا اوضح 
ان االسالم قرر حق املسلمني في السلطة على 
ان تكون االمارة بينهم بالشورى حيث ان 
الشورى ليس ما نراه اليوم في واقعنا العربي 

بعد ان صودر احلق من هذه االمة«.
واضاف »أن االس����الم قرر حق االمة في 
بيت املال فانظروا كي����ف يعبث في اموال 
االم����ة اليوم من خالل الدول التي قس����مها 

االستعمار«، الفتا »الى ان االسالم ايضا قرر 
حق االمة في الرقابة على السلطة وتقومي 
السلطة وس����اوى بني اجلميع في احلقوق 

والواجبات وامام القضاء«.
وتابع »يجب اال تتعطل االمة عن اجلهاد 
في سبيل اهلل من خالل جهاد الكلمة وجهاد 
العمل والعمل السياس����ي السلمي واجلهاد 
السلمي املش����روع ويجب ان متارس االمة 

دورها للقيام باالصالح املطلوب«.
واشار الى ان من االمثلة على هذه االوضاع 
قضية البدون فال يوجد في االس����الم شيء 
اسمه بدون هوية او جنسية فاالسالم قال 
)امنا املؤمنون اخوة( فما يحصل اآلن جاهلية 
ال متت لالسالم بصلة بأي حال من االحوال 
فاملسلم له كامل احلقوق في دار االسالم وغير 
املسلم اذا استوطن دار االسالم له ما للمسلمني 
وعليه ما عليهم. وزاد »اما القضية االخرى 
فهي ديون املواطنني وهي قضية شرعية وهي 
من باب االحكام الش����رعية وفيها نصوص 
قطعية تعالج هذه املشكلة فمن البديهيات 
لدى العلماء ان للغارمني س����هما في الزكاة 

والغارمون هم اصحاب الدين الذين عجزوا 
عن االيفاء بالدين، والشعب الكويتي اليوم 
وصل به احلال الى انه اصبح يقال ان %97 
من الشعب الكويتي مدين و100 ألف مطلوب 
في احكام قضائية لسداد الديون، فالشريعة 
جاءت بصيغة اقتصادية حتى ال تكون االموال 
بيد االغنياء دون الفقراء«. وتابع املطيري 
»اما القضية الثالثة فهي االصالح السياسي 
فعندما دعونا لالصالح السياس����ي طالبنا 
بحكومة منتخبة فالدس����تور ال مينع ذلك 
حيث قيد الدستور ان تكون االمارة فقط في 
ذرية مبارك ولم يقيد رئاسة الوزراء مبسمى 
معني ولكن املفاجأة جاءتنا ثقيلة حيث ان 
من يقف في خندق معارضة هذا االقتراح هم 
نواب اسالميون وليبراليون فإذا هم ينقلبون 
على اعقابهم ويقولون ان الشعب الكويتي لم 
يصل الى هذه املرحلة، فشعوب العالم كلها 
وصلت واختارت حكوماتها بحرية وارادة 
حرة اال نحن ال باسم االسالم نحصل على 
حريتنا وال باسم الدميوقراطية الليبرالية 
التي يدعونها«. وبدوره قال النائب السابق 

عبداهلل عكاش »اخترنا عنوان السياس����ة 
الشرعية وعالقتها بالواقع املعاصر لنبدأ به 
سلسلة ندوات نعالج من خاللها هذا التأخر 
االجتماعي الذي نعيش����ه وليكون تطبيق 
الش����رعية على اسس صحيحة  السياسة 
ولنس����لط الضوء على الفوضى احلاصلة 
حيث نرى تأخرا للخطاب الشرعي الصحيح 
واصبحنا نطالب بالعزة من خطابات اخرى 
استقت العزة من هذا الدين، فالشورى والعمل 
اجلماعي مطلوب وباب السياسة الشرعية 
باب واس����ع«. وتساءل عكاش »هل نعيش 
نقصا في توجيه الناس للمساجد ام نحن 
نعاني من عدم الفهم الصحيح لهذا الدين؟ 
وال شك لدينا في ان اخلطاب الديني املتزن 
اختزل في بعض االجتاهات واصبحنا نبتغي 
العزة من الغير حتى اصبحت هناك موجة 
تغريبية اجتذبت املجتمعات االس����المية، 
فالسياسة الش����رعية هي القائد لكل شيء 
بدءا من احلكم وانتهاء بأدق واصغر االمور 
املعيشية، فاالسالم ال يصطدم ابدا بالقانون 

كما يصور ذلك اجلاهلون«.

خالل ندوة أقامها النائب السابق عبداهلل عكاش في ديوانه

نقابة »المواصالت«: تنظيم رحلة 
إلى فيلكا 26 الجاري

لالرتقاء بالمستوى الوظيفي

صرح الس���كرتير العام لنقاب���ة العاملني بوزارة 
املواصالت عوض الظفيري بأنه انطالقا من حرص النقابة 
على احملافظة على حقوق ومكتسبات العاملني بالوزارة 
واالرتقاء مبستواهم الوظيفي وحتقيقا للعدالة واملساواة 
بني جميع العاملني بالوزارة وتطوير مستوى العمل 
ومن هذا املنطلق قام مجلس ادارة النقابة بإعداد وتنظيم 
البرامج التي تقدمها النقابة ألعضاء اجلمعية العمومية 
وتقدمي اخلدمات االجتماعي���ة والثقافية والترفيهية 
وغيرها واضاف أن النقابة قامت بإعداد وتنظيم رحلة 

العمرة خالل الفترة من 29 أبريل الى 1 مايو.
واضاف أن النقابة ستقوم بإعداد تنظيم رحلة الى 

جزيرة فيلكا 26 اجلاري.
وتاب���ع: قامت النقاب���ة باالتفاق مع ن���ادي مزايا 
للخصومات )بطاقة اخلصم( بسعر مخفض ألعضاء 
اجلمعية العمومية بالنقابة وتشمل كارت اخلصم ودفتر 
خصومات وكوبونات متنوعة من اخلصومات املجانية 

وذلك خدمة ألعضاء اجلمعية العمومية.
كما ان النقابة تقوم بدعم هذه األنش���طة املتنوعة 
وبأسعار مخفضة لكي يستفيد منها كل ما هو منتسب 
الى عضوية النقابة ومنها تذاكر ألماكن ترفيهية بأسعار 

رمزية ألعضاء اجلمعية العمومية بالنقابة.

الناصر: اإلضراب وسيلة مشروعة إذا غابت العدالة
الشايجي: التوصيات الخاصة بالتنظيمات النقابية تسيء لسمعة البالد

اس����تنكر رئيس احتاد عمال 
البترول وصناعة البتروكيماويات 
الناصر ما صدر مؤخرا  جاس����م 
من مجلس الوزراء من توصيات 
بحق التنظيمات النقابية، مخالفة 
التي  الدولية  للقوانني واملواثيق 
الكوي����ت وكفلت  وقعت عليه����ا 
احلري����ات النقابية وحرية العمل 
النقاب����ي وحتديدا في االتفاقيتني 
رقمي 87 و98 اللتني منحتا حرية 
التنظي����م واملفاوضات اجلماعية 
العمالية. واستغرب الناصر الهجوم 
املفاجئ من مجلس الوزراء الذي 
نعول عليه في اتخاذ القرارات التي 
البلد والعاملني  تصب في صالح 
لدف����ع عجلة التنمي����ة، فباألمس 
القريب وجدنا مجلس الوزراء يقر 
قوان����ني العمل التي كفلت وأكدت 
حق االضرابات العمالية بعد اضفاء 
التعديالت اجلديدة عليها، مما اعتبر 
خطوة دميوقراطية من احلكومة 

انتق����د رئيس نقابة  وبدوره 
النفط  العاملني بش����ركة ناقالت 
الش����ايجي  الكويتي����ة يوس����ف 
التصريحات الصادرة عن مجلس 
ال����وزراء مؤخرا وما تضمنته من 
توصيات بحق التنظيمات النقابية 
ومنها منع ح����ق االضراب املقرر 
للعمال مبوجب الدستور والقانون 
الدولية املوقع  املواثي����ق  وكذلك 
عليه����ا من قبل بالدن����ا احلبيبة. 
واض����اف ان مثل هذه التوصيات 
تسيء الى سمعة البالد في احملافل 
الدولية النه����ا ال تتفق مع املنهج 
البالد  الذي تسلكه  الدميوقراطي 
وفضال عن ذلك تضر مبصاحلها 
العليا النها مخالفة وتتعارض مع 
هذه القوان����ني واملواثيق الدولية 
حيث انها تبيح حق االضراب اذا 
ما دعت الضرورة القيام به وهذا 
ما قررته االعراف النقابية املستقرة 
عامليا. واستغرب الشايجي الهجوم 

رحبت بها جميع املنظمات العمالية 
واليوم جنده يناقض ما سبق اعالنه 

من قرارات.
وقال الناصر: لن نقبل وصاية من 
اي جهة كانت على حركتنا النقابية 
ملا للصفة االعتبارية املستقلة التي 
تتمتع به����ا االحتادات والنقابات، 
فمن االولى باحلكومة ان تقف عند 
مواط����ن اخللل وحتاول ان توفق 
فيما ب����ني العاملني وارباب العمل 
بدال من سياسة الترهيب والتهديد 
املرفوض كليا ك����ون االضرابات 
هي وسيلة مشروعة نظرا لغياب 
الظلم  العدالة واملساواة وتفشي 
في اروقة الوزارات وهيمنة ارباب 

العمل على العاملني.
وبني رئيس االحت����اد ان هذه 
التوصيات ستحرج الكويت امام 
الدولية خاصة  العم����ل  منظمات 
ان حركتنا النقابية تبوأت مراكز 
قيادية وعالية فيها، مناش����دا في 

املفاجئ والصادر عن مجلس الوزراء 
ضد التنظيمات النقابية واش����ار 
الى انه كان من املنتظر واملأمول 
من املجلس ان يصدر الكثير من 
التوصيات والقرارات التي تصب 
في صالح البلد والعاملني فيها لدفع 
عجلة التنمية وخاصة عقب اتخاذه 
اخلطوة الس����ابقة بإقراره قانون 
العم����ل اجلديد املعدل والذي كمل 
واكد على حق االضرابات العمالية 
والقى هذا النهج منه استحسان آراء 
املراقبني الدوليني واملتابعني النشطة 
جميع املنظم����ات النقابية بالبالد 
واعتبروها خطوة دميوقراطية من 
احلكومة وكان النقابيني ينتظرون 
منها الكثير لصالح احلركة العمالية 
اال انه ولالسف الشديد كان التراجع 
من قبله عنها ميثل صدمة شديدة 
لهم يعلم اهلل مدى اثرها ووقعها 
عليهم ونأمل ان متر هذه الظروف 

احلرجة بسالم.

الوزراء  الوقت نفس����ه مجل����س 
الوقوف عند مواطن اخللل ومحاولة 
العاملني وارباب  اجلمع فيما بني 
العمل وايج����اد احللول املنصفة 
جلميع املشاكل العمالية، واعطاء 
كل ذي حق حقه، مؤكدين على ان 
احلركة النقابية الكويتية ليست 

دعاة تأزمي وامنا هي حركة تنظيمية 
تساهم في رفع اسم الكويت عاليا 
وحتقق العدل واملساواة من خالل 
مطالباتها املشروعة لدى اصحاب 
القرار في حدود القوانني املشروعة 
واحلريات التي كفلها الدس����تور 

الكويتي واملواثيق الدولية.


