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إذا ضاقت بك الدنيا 
السياســة  وكرهــت 
والساسة واحلراك وهذا 
الكم من التوتر والقلق 
)أدعــوك( إلــى اقتناء 
كتاب قيم لإلمام العالم 
الواسع املعرفة )ابن القيم 
الفذ:  اجلوزية( وكتابه 
روضة احملبني ونزهة 

املشتاقني!
كتاب وال أروع من 
سطوره وليس له نظير 
في احلديث والفقه وعلم 
األصول وعلوم العربية.

رحم اهلل ابن القيم اجلوزية الدمشقي 
احلنبلي الشيخ شمس الدين محمد بن أبي 
بكر بن أيوب الزرعي - إمام الشــام، ولد 
عام واحد وتسعني وستمائة، الزم الشيخ 
ابن القيم اجلوزية شيخ اإلسالم ابن تيمية 
وأخذ عنه علما جما والزمه ســت عشرة 
ســنة ينهل من علمه الغزير حتى اشتهر 

بالتلمذة عليه دون سائر تالميذه.
قال ابن كثير فــي تاريخه: كان كثير 
التودد ال يحسد أحدا وال يؤذيه وال يستعيبه 
وال يحقد على أحــد، وكنت من أصحب 
النــاس له وال أعرف في هــذا العالم في 

زماننا أكثر عبادة منه.
توفي - رحمه اهلل - في ليلة اخلميس 
الثالث والعشــرين من رجب سنة إحدى 
وخمسني وسبعمائة وُصلي عليه بجامع 
جراح، وشــيعه خلق كثيــر - رحمه اهلل 

ورضي عنه وأرضاه.
وعندما تتدارس فهــرس كتابه تُبهر 
باملواضيع التي طرقهــا وأفاض بها مثل 
اشــتقاق األســماء ومعانيها، وهل هي 

بالترادف أو التباين؟
ويطرح موضوعا غاية في األهمية: في 
دواعي احملبة ومقلقها، وفي أحكام النظر 
وما يجني على صاحبه، ومن أجمل ما تقرأ 

له مناظرة بني القلب والعني!
ويتناول العشق وأوصافه وكالم الناس 
فيه وهل هو اضطراري خارج عن االختيار 
أو أمر اختياري واختالف الناس في ذلك 

وذكر الصواب فيه.
أعجبني باب في سكرة العشاق!

وفي اللــذة التابعة للمحبة في الكمال 
والنقصان!

وفي مدح العشق ومتناه وغبط صاحبه 
على ما أتيه من مناه، وفيمن ذم العشــق 
وتبرم به واحتج به كل فريق على صحة 
مذهبه وفي تخير الصور اجلميلة للوصال، 
النفوس  وفي ذكر فضيلة اجلمال وميل 
إليه على كل حال، وأيضا في عالمات احملبة 
وشواهدها وفي اقتضاء احملبة إفراد احلبيب 
باحلب وعدم التشريك بينه وبني غيره فيه 

وفي غيرة احملبني على أحبابهم!
وفي عفــاف احملبني مع أحبابهم وفي 
رحمة احملبني والشفاعة لهم الى أحبابهم 
في الوصال الذي يبيحه الدين، وفي ترك 
احملبني أدنى احملبوبني رغبة في أعالها وفي 
ذم الهوى وما في مخالفته من نيل املنى.

٭ ومضة: ما شــاء اهلل كم هو جميل هذا 
العالم الذي يعرض فكره الوسطي كاملاشي بني 

حقول األلغام يعرف احلالل 
واحلرام وله حسن الترتيب 
في موضوعاته التي عرضتها 
عليكم وهي من الثقافة العامة 
باستنباط دقة وسالمة العبارة 
ورقــة األســلوب وألفاظه 
كلها علــى إطالقها متميزة 
اللفظي واملعنى،  باجلمــال 
محالة بالتعبير األدبي البليغ 
وما حتــوي في ثناياها من 
بالبالغة والنحو  استشهاد 

واللغة.

٭ آخر الكالم: تابعت مؤلفاته ورصدتها ملن 
يحب أن يقرأ له وهي:

- تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكالته.
- سفر الهجرتني في طريق السعادتني.

- مدارج الســالكني بني منازل إياك نعبد 
وإياك نستعني.

- زاد املعاد في هدي خير العباد.
- إعالم املوقعني عن رب العاملني.

- الكافية الشــافية في االنتصار للفرقة 
الناجية.

- الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة.
- حادي األرواح الى بالد األفراح.

- حتفة املودود بأحكام املولود.
- شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر 

واحلكمة والتعليل.
- اجلواب الكافي ملن سأل عن الدواء الشافي.

- روضة احملبني ونزهة املشتاقني.
- إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان.

- مفتاح دار السعادة.
وهناك كتب أخرى قد يثريها القراء الكرام 

في التعليقات.

٭ زبدة احلچي: ما يبهرك في مقدمة كتابه 
أنه يقول: فباحملبة وللمحبة وجدت األرض 
والسموات وعليها فطرت املخلوقات ولها 
حتركت األفالك الدائــرات، وبها وصلت 
احلركات الى غاياتهــا واتصلت بداياتها 
النفوس مبطالبها  بنهاياتها، وبها ظفرت 
وحصلت على نيل مآربها وتخلصت من 
معاطبها واتخذت الى ربها سبيال وكان لها 
دون غيره مأموال ورسوال، وبها نالت احلياة 
الطيبة وذاقت طعم اإلميان ملا رضيت باهلل 
ربا وباإلسالم دينا ومبحمد ژ رسوال.

في كل كتابه يستشهد باآليات الكرمية 
من القرآن العظيم ومن األحاديث وكأنه يقول 
للقارئ في كل زمان ومكان عن كتبه: فهي 
شجرة عرقها الفكر في العواقب وساقها 
الصبر وأغصانها العلم وورقها حســن 
اخللق وثمرها احلكمة ومادتها توفيق من 
أزمة األمور بيديه وابتداؤها منه وانتهاؤها 

إليه سبحانه جل وعال.
الكتاب  القارئ مادام معرض  عزيزي 
موجودا والدين النصيحة عليك بهذه الكتب 
التي تثري ثقافتــك وتقوي لغتك وتفتح 
قريحتك بدل من »روايات« ما هب ودب 
وكتب اإلحلاد، ففي )الكتب اإلسالمية( صلح 
ما بني الهوى والعقل ومحاربة الشــيطان 
والتوكل على اهلل سبحانه املستعان، وهذه 
مقالتي لكم وما كان فيها من خطأ فمني 
ومن الشيطان، وإن وفقت فهو رضا ربي 

علي وهلل احلمد واملنة.

ومضات

روضة احملبني
ونزهة املشتاقني!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبد الرحمن

شكر وتهنئة:
أشــكر أســتاذتي الزميلة حنان بدر الرومي، 
علــى كتابها اجلديد »يوميــات بومبارك وأهله« 
وهي مجموعة قصصية من حزاوي حنان جتعلك 
تضحك من القلب لكوميدية تفاصيل خلطة املاضي 
باحلاضــر دون التنازل عن أصالة القيم وعادات 

البيت اخلليجي العربي.. رائع اإلصدار.

تنسيق بني »التربية« و»الكهرباء« لتشغيل 
عدد من املدارس بالطاقة الشمسية

دارين العلي

الكهربــاء  قــال وكيــل 
واملاء م.محمد بوشهري إن 
التنسيق مستمر حاليا مع 
التربية لتخصيص  وزارة 
عدد مــن املــدارس لتكون 
منوذجية أي تعتمد باملطلق 
على الطاقة الشمســية في 
تشغيل مرافقها دون احلاجة 
إلــى الكهربــاء املنتجة من 
الــوزارة. كالم بوشــهري 
جــاء عقــب توقيعه ممثال 

عــن وزارة الكهرباء واملــاء مذكرة تعاون 
مع مدينة اليرموك الصحية ممثلة مبختار 
املنطقة عبدالعزيز املشاري بهدف التعاون 
املتبادل فيما بني اجلهتني في مختلف املسائل 
اخلاصة باخلدمات الكهربائية واملساهمة 

بجعل املدينة منوذجية.
ولفت إلى أن برنامج املدارس النموذجية 
يأتي في اطار خطة للوزارة لتحويل مدارس 
التربية إلى منوذجية عبر انتقاء مجموعة 
من املدارس وتنفيذ التجربة عليها بهدف 
االســتفادة من الشمس كون هذه املدارس 
تعمــل في الفترة الصباحية أي في أوقات 

سطوع أشعة الشمس.
وذكــر ان توقيــع املذكــرة يأتــي عقب 
التعاون املستمر ما بني اجلهتني فيما يخص 
اخلدمات التي تقدمها الوزارة والتي تساهم 

فــي حتقيق حلم املنطقة بأن تكون مدينة 
صحية تراعي املتطلبات والشروط البيئية 
وفق املواصفات العاملية، داعيا جميع املناطق 
ألن حتذو حذو هذه املدينة ما يساهم بجعل 
البالد أكثر تطورا وتقدما في املجال البيئي 
والصحــي، مؤكدا التنســيق الدائم مع كل 
احملافظات واملناطق بهدف إرسال الرسائل 
الترشيدية لتقليل استهالك الكهرباء واملاء 
حتت العنوان العريض الذي تطلقه الوزارة 
»استمتعوا بخدماتنا ولكن بقدر حاجاتكم«.
وفيمــا يخــص الطاقة الشمســية في 
املناطق، قال إن هناك عدة مشاريع جتري 
بالتعاون مع معهد الكويت لألبحاث العلمية 
ومؤسســة الكويت للتقدم العلمي ومنها 
تركيب األلواح على ١5٠ منزال، واستخدام 

مواقف اجلمعيات وغيرها.

م.محمد بوشهري وعبدالعزيز املشاري يتبادالن وثائق مذكرة التعاون )أحمد علي(

لولوة املال: املرأة أثبتت قدرتها أيام الغوص وبعد االحتالل

دارين العلي 

الكويتية  املــرأة  مســيرة 
في املاضي ودورها في البناء 
والنهضة والبحث في بدايات 
احلركة النســوية فــي البالد 
اجتماعيا، ونضالها لتحقيق 
حقوقها السياسية كلها عناوين 
عريضة تصدت لها مساء أمس 
األول رئيسة اجلمعية الثقافية 
النسائية لولوة املال في »حديث 
االثنني« الذي أداره الباحث فهد 
العبداجلليل في مركز الشيخ 

جابر الثقافي.
وفي سرد تسلسلي لدور 
املرأة ما قبل النفط قالت املال 
إن بدايات نضال املرأة الكويتية 
كان جليــا في أيــام الغوص، 
فدورهــا ال يخفــى علــى احد 
فكانت تدير شؤون املنزل وهي 
املسؤولة عن األسرة ما ساعدها 
على أن تتمتع بشخصية قوية 
وتتمــرس في ذلك، مؤكدة ان 
دورها لــم يقتصر على ادارة 
شؤون األسرة بغياب زوجها، 
بل أخــذت أيضا أدوارا كبيرة 
التدريــس عــن طريق  مثــل 
»املطوعــات« وكذلــك عملت 
بإنتاج بضائع خاصة باملرأة 
لبيعهــا في ســوق واجف أو 
»ســوق احلــرمي« حيــث كن 
يجلســن علــى األرض فــي 

البدايات ويبعن منتجاتهن.
وحتدثــت املــال عــن دور 
التعليــم فــي نهضة املــرأة، 
الفتة الى ان الكويتية من أولى 
النســاء والالتي بدأ تعليمهن 
النظامي في اخلليج من خالل 
اول مدرســة للبنــات وهــي 
الوســطى عام ١٩3٧ وتعد من 
اوليات املدارس باملنطقة، الفتة 
الى أن عدم وجود جامعات في 
الكويت لم يعق املرأة فكانت 
اول بعثــة دراســية خارجية 
للطالبات إلى جامعة القاهرة 
عام ١٩56 حيث عادت الطالبات 
اخلريجــات آنــذاك مبفاهيــم 
جديــدة وأسســن لبدايــات 
املجتمع املدني ومنها انبثقت 
اجلمعية النسائية التي بدأت 
عملها في غرفتني داخل جمعية 

كيفان.

بدايات اجلمعية
وحتدثت عن دور اجلمعية، 
مؤكــدة أن املجتمع املدني هو 

احلقوق السياسية عبر اجتماع 
الناشــطات السياســات مــن 
خريجات الوسط الدميوقراطي 
بشــكل متكــرر والدخول في 
مناقشات عن أسباب ابعاد املرأة 
الكويتية عن العمل السياسي 
وكانت هذه االجتماعات أكثر 
ما تتم في بيت املرحومة جناة 
الســلطان ونشاط النساء في 
ذلــك الوقت لــم يقتصر على 
االجتماعات بــل كانت تذهب 
إلى املقار االنتخابية وجتلس 
خارجها لالستماع إلى الطرح 
الذي يقدمه املرشحون، مشيرة 
إلــى أن األمر تطور بعد ذلك، 
حيــث بــدأ املرشــحون برفع 
ندواتهم عبر اإلذاعة ملساعدتنا 
على االستماع لها وبدأ الرأي 
العــام يتقبــل وجودنــا فــي 
النــدوات. وحتدثــت عن دور 
املرأة عندمــا تعطلت احلياة 
السياســية عــام ١٩86 حيث 
كانت تشــارك فــي جتمعات 
االثنــني للمطالبــة بعــودة 
احلياة الدميوقراطية للكويت 
وتوجهت مع 3٠ امرأة في باص 
إلى منطقة الفروانية، حيث يتم 
الســير في مقدمة احلشود ما 
منع القوات اخلاصة من اطالق 
قنابل مسيلة للدموع صوبنا.

االحتالل العراقي
ولفتت إلى أن مرحلة ما بعد 
االحتالل العراقي شهدت العمل 
النظامــي في مجــال النضال 
لتحقيق احلقوق السياســية 
حيث شــكلت اجلمعية جلنة 
متابعــة احلق السياســي من 
رجال ونســاء يرأســها عامر 
التميمــي وبدأ العمل بشــكل 

أن هناك العديد من املطالبات 
للمــرأة كالســكن واملناصب 

القيادية.
وحول تضاؤل أعداد النساء 
في مجلــس األمة واحلكومة، 
قالت إن األمر ليس بسبب قدرة 
املرأة وكفاءتها، فقد أدت املرأة 
ادوارا رائعة وأثبتت قدراتها 
وجناحها إال أن ضعف متثيلها 
فــي املراكــز القياديــة يعود 
لظروف اخرى ومنها املوروث 
الثقافــي، مطالبــة بضرورة 
تغيير املناهج الدراسية التي 
عادة ما تصور املرأة بشــكل 
منطي، فمثال عادة ما يخرج في 
النصوص أن الولد متفوق في 
دراسته والفتاة تقوم مبساعدة 

والدتها في املطبخ.

املال صالح املال
املــال والدها  واســتذكرت 
املرحوم املال صالح املال الذي 
كان له دور كبير في حياتهم 
مع والدتها حيث ســاهما في 
تعليمها وتطوير قدراتها وفتح 
جميع اآلفاق ملســاعدتها على 
اكتســاب املهــارات واللغــات 

والتعليم اجليد.
وروت املــال خالل حديثها 
عــن دور املــرأة في مواســم 
الغوص، قصة نقال عن احدى 
الصديقات وكانت تتحدث عن 
كيفية تعامل جدتها مع الوضع 
عندما يكون »الفريج« موحشا 
وخاليــا من الرجــال في أيام 
الغــوص، فتقوم هــذه اجلدة 
الدشداشــة والشماغ  بارتداء 
وحمل السالح وتسير في الليل 
حلراسة الفريج لتعطي انطباعا 
بــأن هناك رجال مــازال يقوم 
بعمــل احلراســة لتخفف من 
الوحشة وتعطي ألهل الفريج 

من النساء واألطفال األمان.

ممنهج، متحدثة عن املظاهرات 
واالعتصامــات التــي نظمتها 
احلركــة النســوية فــي ذلك 
الوقت ومنهــا عام ١٩٩٢ على 
جسر الغزالي للمطالبة بحقوق 
املرأة، كما أشارت إلى مواظبة 
النساء على تسجيل أنفسهن 
في السجالت االنتخابية عند كل 
انتخابات، باإلضافة الى قيام 
١٢٢٠ امــرأة بتوقيع عريضة 
السياســية  تطالب باحلقوق 
مت تســليمها لصاحب السمو 
األمير الشــيخ صباح األحمد 
عندما كان وزيرا للخارجية.

وذكرت أن حتركات املرأة 
زادت فــي ذلــك الوقت حيث 
النــدوات  ســعت حلضــور 
االنتخابيــة والتحدث فيها اال 
أن بعــض املرشــحني الذيــن 
كانــوا مقتنعــني بــدور املرأة 
يرفضون حضورنا في الندوات 
االنتخابية بســبب خوفه من 
خسارة أصوات ناخبيه، وكانت 
أول محاضــرة نســائية فــي 
ندوة د.صالح الياسني، حيث 
متت دعوة د.بدرية العوضي 
ود.موضي احلمود إلى الندوة، 
إلى أن أصبح وجود املرأة في 
املقار االنتخابية شيئا ممكنا.

مطالب عديدة
ولفتت إلى أن حتقيق املرأة 
حلقوقها السياسية لم يكن آخر 
املطاف، مشــيرة إلى أن هناك 
قوانني كثيرة لصالح املرأة ال 
تنفــذ، وهناك قوانني ليســت 
لصالح املــرأة يجب تعديلها، 
كما ان اجلمعية قامت بحصر 
هذه القوانني وجار العمل على 
التعامل بشــأنها، مشيرة إلى 

استعرضت مسيرة العمل النسائي في الكويت خالل »حديث اإلثنني« مبركز الشيخ جابر الثقافي

لولوة املال وفهد العبداجلليل خالل احللقة النقاشية في مركز جابر الثقافي  )محمد هاشم( 

السلطة الثالثة، متحدثة عن 
املؤسســات األولى للجمعية، 
حيث تشكلت من ١4 مؤسسة 
وكانت أول رئيســة لها دالل 
املشــعان عام ١٩36، مبينة ان 
اجلمعيــة عملــت على متكني 
املــرأة اقتصاديــا، فافتتحت 
مشــغال للحياكــة عملــت به 
النســاء ثــم ســاهمت مبحو 
أمية السيدات عن طريق فتح 
صفوف صباحية لهن للتعلم 
والدراسة باإلضافة إلى انشاء 
النموذجية  البستان  حضانة 
عام ١٩64 والتي حصلت على 
جائــزة مــن »اليونيســف«، 
وقامت مــع البلدية عام ١٩66 
البيئية  التوعيــة  مبشــروع 
فكانت العضوات يزرن املنازل 
مع ســيارات البلدية لتوعية 
الناس وربات البيوت بكيفية 

التعامل مع النفايات.
وعن نضال املرأة لتحصيل 
حقوقها السياســية قالت ان 
العمل على ذلك بدأ في مرحلة 
قدمية ولم يقتصر على النساء 
بل بدأ من بعــض النواب في 
حقبة السبعينيات، الفتة إلى 
تقدمي مذكرة ملجلس األمة عام 
١٩٧٠ مــن قبل اجلمعية حول 
حقوق املرأة السياسية وكذلك 
فعلت أيضا جمعية النهضة في 
ذلك الوقــت، وأول نائب قدم 
مشــروع قانون بإعطاء املرأة 
حقهــا باالنتخــاب فقــط عام 
١٩٧٠هو النائب سالم املرزوق 
تبعه النائب جاسم القطامي.

حقبة الثمانينيات 
وقالت إن حقبة الثمانينيات 
شهدت حراكا كبيرا في مجال 

دور عربي وعامليتوثيق بالصورمؤسسات اجلمعية 
ذكرت املال املؤسسات األوليات للجمعية النسائية وهن: 
سبيكة أحمد الفهد وسعاد سيد رجب الرفاعي ودالل مشعان 
اخلضير وليلى حسني القناعي وجنيبة محمد جمعة وفاطمة 
حسني بن عيسى وشــيخة العنجري وشريفة عبدالوهاب 
القطان ومنيرة خالد املطوع ولطيفة عيسى الرجيب وغنيمة 
ياسني الغربللي ولولوة عبدالوهاب القطامي، وكان أول مجلس 
منتخب برئاسة دالل مشعان اخلضير واألمني العام سعاد سيد 
رجب الرفاعي وامني الصندوق سبيكة أحمد الفهد وعضوية 
شريفة عبدالوهاب القطامي وغنيمة ياسني الغربللي ولولوة 
عبدالوهاب القطامي وفضة أحمد سعود اخلالد وذلك عام 1963. 

مت خــالل اجللســة عرض 
صور قدمية لعدد من االجنازات 
واألعمــال التــي قامــت بها 
الصعيد  الناشطات سواء على 
أو االجتماعي كأول  السياسي 
مشغل خياطة وغيره، كما ظهرت 
صورة للناشطة لولوة القطامي 
البلدية  وهي تستقل ســيارة 
وجتلس إلى جانب السائق خالل 
مشاركتها في التوعية البيئية.

عرجت املال على دور اجلمعية الثقافية في القضايا 
العربية والعاملية، مشيرة إلى تشكيل جلنة »كويتيون 
ألجل القدس« عام 1988 التي تهدف للمســاهمة في 
عدم تهويد القدس ولديها 11مشــروعا داخل املدينة، 
باإلضافــة إلى أنشــطة اللجنة فــي املخيمات في 
ألبانيا وترميم املدارس في كوسوڤــــو، واملساهمة 
في ترميم الــــمدارس املتضررة مــن الزالزل في 
ايران، باالضافــة إلى مشــروع »دعــم الياسمـني« 
ملساعـــدة الالجئني السوريني في جنوب لبنان، وفي 

السودان أيضــا.

»املهندسني« تفتتح أول محطة لشحن السيارات الكهربائية

عاطف رمضان

نظمت جمعية املهندسني 
أول مــن أمس حفــل افتتاح 
الســيارات  محطــة شــحن 
الكهربائية الصديقة للبيئة 
مبقرها في منطقة بنيد القار، 
حيث ميكن للمحطة شــحن 
سيارتني وتتميز بكونها ذات 
مواصفــات قياســية عاملية، 
وتستغرق مدة شحن السيارة 
ســاعة تقريبا حســب نوع 

وحجم البطارية.
وبهذه املناسبة، قال رئيس 
اجلمعيــة م.فيصــل العتــل 
ان احملطــة التــزال في طور 
الدراسة واجلمعية ستطلق 
حزمة من املبادرات التي تهم 
الكويت قريبــا، موضحا ان 
دور اجلمعية تقدمي املبادرات 
التي حتدد مسار اتخاذ القرار 
بالنســبة للقياديني، مشيرا 

وحول رؤيته عن توافق 
مثــل هذه املبــادرة اخلاصة 
بالطاقــة النظيفــة مع رؤية 
قــال: نحــن  كويــت ٢٠35، 
ان  بإمكاننــا  كمتطوعــني 
نطبــق ذلك قبل عــام ٢٠35 
لكن لألســف ننصدم بواقع 
أوله تشــكيل جلنــة لوضع 
املعايير للشواحن والسيارات 
اقصــاء  ومت  الكهربائيــة 
اجلمعيــة من هــذه اللجنة، 
فاجلمعيــة قامــت بتركيب 
احملطة ونعد حاليا دراســة 
لها ســتقدم للحكومة سواء 
عــن املعاييــر أو املواصفات 

املطلوبة.
من جانبه، قال مدير عام 
أول العالقات احلكومية في 
مجموعة شــركات يوســف 
احمد الغــامن وأوالده محمد 
الدويهيــس إن الشــركة هي 
أول وكيل معتمد يســتورد 

األشكال للسيارات الكهربائية 
من هذا اجليل والتي ستطرح 

في األسواق قريبا.
بدوره، قدم رئيس جلنة 
الطاقة املتجددة في جمعية 
الطويل،  املهندســني د.بــدر 
شــرحا مرئيا حول شــاحن 
التي  الكهربائية  الســيارات 
قامت بتركيبة اجلمعية، مشير 
الى أن هناك 5 أنواع لشواحن 

السيارات الكهربائية.
وأشار الطويل الى حرص 
علــى تشــجيع  اجلمعيــة 
استخدام السيارات الكهربائية 
ملــا لها من فوائــد كثيرة في 
مجال توفير الطاقة واحلفاظ 
على البيئة، مشــيرا الى أن 
القدرة االســتيعابية للجهاز 
44 كيلوواط وبإمكانه شحن 
ســيارتني في نفــس الوقت، 
وخالل الـــ ٢٠ دقيقة األولى 
يتم شحن 6٠% من السيارة.

الكهربائية،  السيارة  ويبيع 
مشيرا الى أن افتتاح جمعية 
املهندسني ألول محطة عامة 
السيارات  ســتكون لتعبئة 
الكهربائيــة يعتبــر حدثــا 
مهما وبــادرة طيبة من قبل 
رئيــس وأعضــاء اجلمعية، 
موضحا ان الشــركة تعتبر 
من الشــركات األولــى التي 
بادرت في طرح هذا النموذج 
مــن وكالة جنــرال موتورز 
لســيارة شــيفروليه ماركة 
بولت، مؤكدا ان السيارة ذات 
احلجم املتوســط من أفضل 
السيارات التي خضعت لكثير 
القياســية  من االختبــارات 
وحصلــت علــى املواصفات 
القياسية لالستخدام في دول 

اخلليج العربي.
وبني أن هناك خططا كثيرة 
لصناعة سيارات بحجم أكبر 
وســتكون هناك العديد من 

ً العتل: جهزنا 5 مساجد ذكية بتكلفة 1000 دينار.. وإطالق حزمة من املبادرات املهمة قريبا

شحن السيارة الكهربائية             )متني غوزال(م.فيصل العتل ومحمد الدويهيس ود.بدر الطويل بجوار محطة شحن السيارات الكهربائية في جمعية املهندسني 

الى انه بالرغم من ان الكويت 
دولة نفطية لكن هناك حاجة 
الشــواحن  او  للســيارات 
الكهربائيــة لعــدة أســباب 
منها، تقليل الدعم احلكومي 
ملشــتقات الوقــود واحلفاظ 
على البيئة وتوعية املجتمع 
بأهمية التكنولوجيا وزيادة 
نســبة األمان فهناك الكثير 
مــن احلــوادث فــي الكويت 
بسبب السرعة، الن السيارات 
الكهربائية لها سرعات معينة.
دور  العتــل:  وأضــاف 
املبادريــن فــي اجلمعيــة ال 
يقتصر على هذه السيارة فقط 
وأطلقنا العديد من املبادرات 
في الكويت ولكن مع األسف 
طبقت بطريقة غير صحيحة، 
فاجلمعية جهزت 5 مســاجد 
ذكية تكلفة املســجد الواحد 
٢٠٠ دينار في حني ان احلكومة 

جهزته بـ ٧٠ ألف دينار.

ملشاهدة الڤيديو

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

ضرورة تغيير الصورة النمطية عن املرأة في املناهج الدراسيةجتربة تعليم النساء بدأت عام 1937 وكانت األولى باملنطقة

ملشاهدة الڤيديو


