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مهندسون وسفراء: مؤتمر المدن العربية يشكل نقلة نوعية في التنمية المستدامة
من الك����وارث البيئية والطبيعية 
وكل ما يتصل بجوانب عمل املدن 
والبلدي����ات العربية، وأضاف ان 
اس����تضافة الكويت الشقيقة لهذا 
املؤمتر املهم وبهذا احلجم الكبير 
وحتت الرعاية الس����امية تعكس 
الدور اإليجابي والريادي والفاعل 
الذي تضطلع به الكويت الشقيقة 
وما تقوم به من مبادرات اقتصادية 
وتنمي����ة على الصعي����د العربي 
واإلقليمي والدولي، والتي تسهم 
بشكل فاعل في التنمية وتطوير 
املوارد البشرية وتصب في مصلحة 

اإلنسان العربي في شتى املدن.

في القريب العاجل

من جان����ب، ذكر املستش����ار 
االقتصادي في س����فارة السودان 
عمر فرج اهلل ان السودان يشارك 
في املؤمتر اخلامس عشر ملنظمة 
امل����دن العربي����ة بوفد برئاس����ة 
معتمد اخلرطوم عبدامللك محمد 
أحمد البربر واملستش����ار املعتمد 
محمد النور، مشيرا الى ان مدينة 
الدائم  اخلرطوم عض����و باملكتب 
للمنظمة واس����تضافت اجتماعه 

عام 2003.
وذكر انه توجد مش���روعات 
عدة مطروحة لتس���اهم منظمة 
املدن العربية ف���ي إجنازها في 
مدين���ة اخلرطوم وقد مت تنفيذ 
مشروع مركز املعلومات بجامعة 
اخلرطوم وهو من أهم املشروعات 
التي شاركت بها املنظمة، ونأمل 
ان تش���ارك في مشروع املرصد 
احلضري للخرطوم ومش���روع 
التحتي���ة للحكوم���ة  البني���ة 

اإللكترونية حمللية اخلرطوم.

املدن التي تقع في مناطق تتمتع 
بنوع من االستقرار.

على الصعيد نفسه أكد سفير 
املغرب لدى الكويت محمد بلعيش 
ان اجتماعات منظمة املدن العربية 
حتظى بأهمية خاصة بالنس����بة 
التي احتضنت  للمملكة املغربية 
املؤمتر الرابع عشر للمنظمة الذي 
عقد في مدينة مراكش عام 2007 
كما ان 52 مدينة مغربية منضمة 
الى منظمة املدن العربية وهي متثل 
مختلف جهات وأقاليم ومحافظات 

اململكة.

نقلة نوعية

من جانبه، أكد السفير جمعة 
العبادي س����فير اململكة األردنية 
الكويت األهمية  الهاش����مية لدى 
اخلاصة الت����ي يحظى بها انعقاد 
املؤمتر العام اخلامس عشر ملنظمة 
املدن العربية وما يزخر به جدول 
أعماله من محاور وأنشطة تتعلق 
باملعرفة والشباب والبيئة والتراث 
والتكنولوجيا واالقتصاد واحلد 

آمال عدة ليس في مجال التعاون 
بني املدن فحسب وامنا في تنفيذ 
املشاريع املهمة ذات الصلة باملدن 
والبلدي����ات العربية، مما يبش����ر 
باخلير واألمل ويستحق اإلشادة 
جهود األمانة العامة ملنظمة املدن 
العربية لتطوير الشراكات اإلقليمية 
والدولية التي تهتم بشؤون املدن 
الكثير من  والبلديات وقد حتقق 
تلك اخلطوات مل����ا فيه املصلحة 

العامة ملدننا.
ومتنى شيخ أن ينظر صندوق 
تنمية املدن العربية التابع ملنظمة 
املدن العربية الى األوضاع في املدن 
الصومالي����ة عام����ة، وما وصلت 
الي����ه البن����ى التحتية م����ن دمار 
شامل جراء الصراعات ونأمل ان 
يشارك الصندوق في إعادة تأهيل 
بعض هذه املدن كذلك أملنا كبير 
في ان تش����ارك املدن الصومالية 
التي لم تتمكن من حضور أنشطة 
املؤمتر نظرا لظروفها، ان تشارك 
في املؤمتر املقبل حتى تتمكن من 
عرض أوضاعه����ا احلالية خاصة 

املمكنة لها بالنهوض مبستوياتها 
وساكنيها وذلك من خالل مختلف 
مؤسسات املنظمة بهدف احلفاظ 
على هوية املدن العربية وتراثها 
وتنمية وحتديث املؤسسات البلدية 
واحمللية في املدن العربية وكذلك 
حتسني اخلدمات واملرافق في املدن 

العربية والعمل على تطويرها.
وف����ي ه����ذا اإلطار أك����د عميد 
السلك الديبلوماسي العربي سفير 
الصومال لدى الكويت عبدالقادر 
أمني ش����يخ ان احتضان الكويت 
اجتماع����ات منظمة املدن العربية 
برعاية صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد له أكثر من داللة أهمها 
سياسة الدولة املبنية على دعم كل 

األعمال العربية املشتركة.
وأضاف ان املؤمتر سيشهد أكبر 
جتمع عربي، باإلضافة الى ممثلني 
عن الصناديق املعنية ومنظمات 
ومؤسسات مختلفة تعنى بشؤون 
املدن في العالم، وسيسجل بال شك 
خطوة إيجابية في تفعيل القرارات 
وحل كثير من املش����اكل وحتقيق 

بكل ما حتتويه من عمارة ظاهرة 
ومؤسسات ثقافية وحضارية«.

التراث  ان  واضاف د.امله����دي 
هو ذاكرة األمة التي حتفظ القيم 
الديني����ة والع����ادات والتقالي����د 
واألخ����الق واالنت����اج الفكري في 
البصرية  الث����الث  االبداع  قنوات 

والسمعية واملكتوبة.
وع����ن كيفية جذب الش����باب 
لالهتمام بقضايا التراث أكد على 
ضرورة قيام املؤسسات الثقافية 
واحلكومات باالهتمام بتوصيل هذه 
الرسالة عبر اإلعالم ضمانا لعدم 
تضييع ذاكرة الشباب وإفقاده ما 
يستحق أن يعتز به أمام احلضارات 

األخرى.

اشادة ديبلوماسية

هذا واتفق عدد من سفراء العرب 
على أهمية املؤمتر اخلامس عشر 
ملنظمة املدن العربية مؤكدين الدور 
الفريد واملتميز ملنظمة املدن العربية 
في حتسني أوضاع املدن العربية 
وبحث مشاكلها وتقدمي املساعدات 

احمللية وتطوي����ر معايير األبنية 
اخلضراء غير الضارة بالبيئة.

وأوض����ح املزيني ان النهوض 
بالبيئ����ة يعتبر نهوضا مبختلف 
املجاالت األخرى حيث تضع الدول 
املتقدمة البيئة بني أهم أولوياتها 
في وقت تعاني دولنا العربية من 
مشكالت بيئية كثيرة وهي بحاجة 
ماسة الى مناقشتها ووضع حلول 
جذرية لها عبر املؤمترات التي تهتم 

بالتنمية وبالبيئة.

تواصل حضاري

املتخص����ص  ق����ال  ب����دوره 
بش����ؤون الت����راث والتاريخ بدار 
اآلثار اإلس����المية د.محمد املهدي 
انها »فرصة  في تصريح أيض����ا 
مناسبة لتحية منظمة املدن العربية 
والقائم����ني عليها الهتمامهم بهذه 
القضايا وقناعتهم بأهمية التواصل 
الشباب  الى  احلضاري للوصول 
واألجيال اجلدي����دة كونها تعنى 
باملدنية العربية اإلس����المية التي 
نعتبرها مح����ور الذاكرة التراثية 

بتوصيات تسهم في توفير املناخات 
املناسبة للتوعية والتثقيف البيئي 
ما ينعكس إيجاب����ا على التنمية 

املستدامة في املدينة العربية.

قضايا البيئة

من جانبه، قال رئيس املنظمة 
العربية األوربية للبيئة د.صالح 
املزيني في تصريح مماثل ان رعاية 
صاحب السمو األمير للمؤمتر لدليل 
واضح على الدور الكبير الذي تقوم 
به املنظمة والنجاح الكبير الذي 

حققته منذ إنشائها.
وثمن املزيني س����عي املنظمة 
ملناقشة قضايا البيئة في مؤمترها 
العام عبر محاول����ة وضع جملة 
مفاهيم تهدف لتحقيق اس����تدامة 

التنمية.
وع����دد من بني تل����ك املفاهيم 
تطبيق سياسات وممارسات بيئية 
س����ليمة فضال عن التعرف على 
أحدث االبتكارات املستخدمة حلماية 
البيئات احمللية التي تس����اعد في 
الوقت ذاته على تعزيز االقتصادات 

أش����اد عدد م����ن املتخصصني 
في الهندس����ة والت����راث والبيئة 
وكذلك عدد من السفراء باحملاور 
واملوضوع����ات التي س����يتناولها 
املؤمتر الع����ام ال� 15 ملنظمة املدن 
العربية الذي تستضيفه الكويت 
حتت رعاية صاحب السمو األمير 
الش����يخ صباح األحمد يوم األحد 

املقبل.
وثمن رئيس املنظمات الهندسية 
العاملي����ة م.ع����ادل اخلراف����ي في 
تصري����ح صحافي ام����س اهتمام 
املنظمة مبواكبة التطور العمراني 
واحلضري والبحوث واألنشطة 
املتعلقة، خصوصا ان املؤمتر يعقد 
برعاية س����امية من قبل صاحب 
الس����مو األمي����ر الش����يخ صباح 

األحمد.
وقال م.اخلراف����ي ان »محاور 
املؤمتر تتعرض ملوضوعات غاية 
في األهمية نظرا الرتباطها بقضايا 
التنمية االقتصادية وعنايتها بقطاع 
الشباب ومستقبله وإتاحة الفرصة 
أمامهم للمشاركة في تنمية مدنهم 
وبالدهم« مضيفا ان املؤمتر يشكل 
فرصة طيبة لالستفادة من اخلبرات 

العربية والعاملية.
وأوض����ح ان التنمية البيئية 
تتصدر ام����س اهتمام املجتمعات 
املدنية »في داللة على وعي املعنيني 
والقائمني على املنظمة وحرصهم 
البيئي  الوعي  على رفع مستوى 
واالستفادة قدر اإلمكان من البحوث 
واخلبرات العاملية من أجل احلد من 
األضرار التي تلحق بالبيئة السيما 
في منطقتنا التي تشهد استنزافا 

كبيرا في املوارد البيئية«.
وأم����ل أن يخ����رج املؤمت����ر 

أكدوا أنه سيعزز النهوض بمشروعات الطاقة المتجددة والحدّ من االزدحامات المرورية

جمعة العبادي محمد بلعيش عبدالقادر أمني شيخ د.محمد املهدي د.صالح املزيني م.عادل اخلرافي
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الحجرف: المرض يكفّر خطايا العبد ويذكّره بمواله
ليلى الشافعي

شرح االمام واخلطيب في وزارة األوقاف 
والش���ؤون اإلس���المية الداعية الشيخ بدر 
احلج���رف فضل الصبر على املرض، مؤكدا 
ان من فضل اهلل تعالى على عباده ان العبد 
ال يصيبه مرض وال وهن وال نصب، حتى 
الهم يزنه، والغم ميرضه، ثم يصبر على ذلك، 
إال أتاه اهلل من اخلير ما لم يكن يحتسبه، 
كيف ال، واهلل عز وجل أكرم األكرمني، وأغنى 
األغنياء، وهو ملك امللوك سبحانه وتقدس، 

وهو الكرمي املنان.
جاء ذل���ك في محاضرة بعنوان »املرض 
محنة أو منحة« نظمتها مبرة الدعم اإليجابي 
ملرضى الس���رطان وأدارها أمني سر املبرة 
سالم زايد العنزي بحضور رئيسة اللجنة 
النسائية باملبرة هدى طارش وذلك في مركز 

فيصل االسعاعي.

وتطرق احلجرف الى احلكمة من املرض 
وفوائده ومنها اس���تخراج عبودية الضراء 
وهي الصبر فإذا كان املرء مؤمنا حقا فإن كل 
أمره خير، كما قال ژ: »عجبا ألمر املؤمن ان 
أمره كله خير، وليس ذاك ألحد إال للمؤمن، ان 
اصابته سراء شكر فكان خيرا له، وان أصابته 
ضراء صب���ر فكان خيرا له«، وكذلك تكفير 
الذنوب والسيئات فإن مرضك ايها املريض 
سبب في تكفير خطاياك التي اقترفتها بقلبك 
وسمعك وبصرك ولسانك، وسائر جوارحك، 
فإن املرض قد يكون عقوبة على ذنب وقع 
من العبد، إضافة الى كتابة احلسنات ورفع 
الدرجات وقد يكون للعبد منزلة عظيمة عند 
اهلل س���بحانه وتعالى، لكن العبد لم يكن 
له من العمل م���ا يبلغه اياها، فيبتليه اهلل 
باملرض ومبا يك���ره، حتى يكون أهال لتلك 

املنزلة ويصل اليها.

وأكد احلجرف ان من فوائد املرض انه يرد 
العبد الشارد عن ربه اليه، ويذكره مبواله بعد 

ان كان غافال عنه، ويكفه عن معصيته.

بشرى للمريض

وزف احلجرف بشرى للمريض بقوله: 
ما كان يعمله املريض من الطاعات ومنعه 
املرض من فعله فهو مكتوب له، ويجري له 
اجره م���ادام ان املرض مينعه منه. قال ژ 
»اذا مرض العبد أو س���افر كتب له مثل ما 
كان يعمل مقيم���ا صحيحا« والواجب على 
املريض جتاه ما أصاب���ه من مرض هو ان 
يصب���ر على هذا البالد، ف���إن ذلك عبودية 
الضراء والصبر يتحق���ق بثالثة أمور هي 
حبس النفس عن اجلزع والسخط وحبس 
اللسان عن الشكوى للخلق وحبس اجلوارح 

عن فعل ما ينافي الصبر.

مبرة الدعم اإليجابي لمرضى السرطان نظمت محاضرة عن »المرض محنة أم منحة«

العتيبي: التدخالت السياسية في اختيار 
الرئيس التنفيذي لـ »البترول« تضر بالقطاع

الوردان إلقرار كادر القانونيين المقترح

ان هذا القطاع حيوي وفني بحت 
يخضع ملعيار الكفاءة واخلبرة 
واخلاس���ر االكبر م���ن ذلك هم 
العاملون ف���ي القطاع النفطي، 
مش���يرا الى اننا ل���ن نقبل بأن 
نكون ضحي���ة لهذه الصراعات 
السياسية، ومن هنا نوجه رسالة 
التنفيذي  الرئيس  ملن سيكون 
اجلديد ملؤسس���ة البترول بأن 
يكون حذرا ومنتبها الختيارات 
النفطي  ف���ي قطاعنا  القياديني 
بحيث يتم اختيارهم من الكفاءات 
العالية واملؤمنة بالدميوقراطية 
وبأهمية احلركة النقابية كشركاء 
في صنع القرار واستبعاد القيادات 
التي تتعامل مبزاجية ومحسوبية 
وحب التسلط والتي لم تضف اي 
شيء للقطاع، وتثبيت القيادات 
القادرة على التعامل مع اجلميع 
وحل املشاكل اإلدارية والفنية 
واتخاذ القرارات الصائبة ملصلحة 

بلدنا وشركاتنا وعمالنا.

ه����ذه التدخالت تضر بأوضاع 
القط����اع النفطي ال����ذي يعتبر 
املصدر الوحيد لدخل الدولة وهذا 
الصراع غير املبرر سيؤثر سلبا 

على مصالح البلد والعاملني.
العتيبي تصريحه  واختتم 
مطالب���ا اعضاء مجل���س االمة 
باالبتعاد عن هذه التدخالت حيث 

صرح رئي����س نقابة عمال 
الكيماويات  ش����ركة صناع����ة 
العتيبي بأن  البترولية جاسم 
النقابة كانت في منأى عن تأييد 
اي من املرشحني ملنصب الرئيس 
التنفي����ذي ملؤسس����ة البترول 
الكويتي����ة، تارك����ني االختيار 
للجه����ات املعني����ة، إال أنه اثار 
التصريحات  اس����تغرابنا تلك 
النيابية التي تدور حولها الكثير 

من التساؤالت.
واضاف ان الهجمة الشرسة 
من البعض على املرش����ح لهذا 
املنصب، واث����ارة نقاط حول 
مالحظ����ات س����ابقة لدي����وان 
احملاسبة، تثير لدينا تساؤالت 
ملاذا اثيرت في هذا الوقت؟ معلنا 
الرفض لهذا التدخل املس����يس 
والضغوط����ات لصالح اطراف 
اخرى تواف����ق اهواء ومصالح 
من يريدون هذا املنصب وغيره 
مفصال على حسب رغباتهم وان 

ناش���د رئيس مجلس ادارة نقابة القانوني���ني حمد الوردان رئيس 
مجلس الوزراء باالنابة الشيخ جابر املبارك التدخل واقرار الكادر املالي 
للقانونيني، وانصاف هذه الفئة واقرار ما يستحقونه من دعم مالي اسوة 
بالوظائف واملهن القانونية االخرى. وقال الوردان، في تصريح صحافي 
نياب���ة عن مجلس ادارة نقابة القانوني���ني، ان هذه الكوادر املالية حق 
لكل هؤالء القانونيني اسوة بالقانونيني العاملني في اجلهات احلكومية 
والقانونيني العامل���ني ب� »الفتوى والتش���ريع« والقانونيني العاملني 
بالبلدية وغيرهم، اقرارا ملبدأ املساواة واعطاء كل ذي حق حقه. واضاف 
الوردان ان نقابة القانونيني قامت باتباع كل الطرق واالساليب القانونية 
نحو املطالبة بحقوق القانونيني وذلك بايجاد كادر وظيفي خاص بهم 
يتناسب مع طبيعة عملهم ومؤهالتهم العلمية اسوة بباقي القانونيني 
من حاملي املؤهل العلمي نفسه مبختلف قطاعات الدولة، لذا نلجأ الى 

رئيس مجلس الوزراء باالنابة الشيخ جابر املبارك النصافنا.

جاسم العتيبي

بن قبيل والجسار والوطري والخشاب أعضاء في »العمرية والرابية«
اسفرت نتائج انتخابات 
العمرية والرابية  جمعية 
عن فوز قائم���ة اجلميع، 
حيث حص���ل على املركز 
 األول عاي���ض اجلس���ار

ب� 798 صوتا، وحصل على 
املركز الثاني يوسف هاجد 
ب���� 787 صوتا،  الوطري 
وحصل على املركز الثالث 
مب���ارك اخلش���اب ب� 786 
صوتا، وحصل على املركز 
الرابع عب���داهلل بن قبيل 

الرشيدي ب� 754 صوتا.
ومت االعالن عن النتيجة 
رس���ميا من قب���ل جلنة 
االش���راف التابعة لوزارة 
الشؤون وعليه يتم اختيار 
مجلس إدارة جديد خالل ال� 
24 ساعة املقبلة. واجلدير 
بالذكر ان التنافس كان بني 
قائمتني فقط وهي اجلميع 

جانب من عملية الفرزوالتغيير.

علي العليان ومساعد املضاحكة وزياد الغربللي يوزعون الهدايا

»تعاونية العديلية« تقدم الهدايا 
لألطفال في دار األيتام

ضمن أنشطة الجمعية في خدمة قضايا المجتمع

في إط���ار جهودها خلدم���ة قضايا املجتم���ع، والعمل على 
تقدمي كل ما من ش���أنه اس���عاد نزالء دار الرعاية، قام وفد من 
جمعي���ة العديلية التعاونية بزيارة دار االيتام التابعة لوزارة 
 الشؤون خالل ايام العيد، حيث مت توزيع الهدايا على االطفال

مس���اهمة من اجلمعية في مرسم البسمة والفرحة على وجوه 
هذه الفئة.

شارك في الزيارة كل من نائب رئيس مجلس اإلدارة مساعد 
املضاحكة، وامني الس���ر علي العلي���ان، وعضو مجلس اإلدارة 
زياد الغربللي، ورئيس العالقات العامة وليد الدويسان، حيث 
نقلوا حتيات رئيس مجلس إدارة اجلمعية الى العاملني في الدار 

حمد الوردانمثمنني جهودهم في خدمة ابناء الكويت.


