
ناشد رئيس احت��اد املكاتب الهندسية وال��دور 
االستشارية الكويتية، بدر السلمان، نائب رئيس 
مجلس ال���وزراء ووزي��ر الداخلية أن��س الصالح 
ووزي���رة ال��ش��ؤون االجتماعية ووزي���رة الدولة 
للشؤون االقتصادية مرمي العقيل املوافقة على 
متديد إقامة عمالة هذه املكاتب وإتاحة املجال لها 
لتعديل أوضاعها خالل 3 أشهر قادمة، الفتا إلى 
أن توقف األعمال في مختلف وزارات الدولة خالل 
اجلائحة ومن ثم إطالقه بنسب لم تتجاوز  نصف 
طاقتها أثرا على عمل املكاتب والدور االستشارية 
الكويتية.  وأوض��ح السلمان في كتابني وجههما 
إلى كل من الصالح والعقيل: إننا نناشد الوزيرين 
االسراع بإعطاء التعليمات جلهازي شؤون االقامة 
والقوى العاملة للسماح بتمديد إقامات موظفي 
املكاتب الهندسية والدور االستشارية إلى حني حني 
اإلنتهاء من إجراءات فتح امللفات لدى الهيئة العامة 
للقوى العاملة، مضيفا أن هذا التمديد لفترة محددة 
سيتيح لنا تعديل أوض��اع عمالتنا حتى ال يطّبق 
عليهم ق��رار اإلبعاد ملوظفيهم وع��دم السماح لهم 
بالعودة مّرة أخرى للبالد في حال عدم التمكن من 
جتديد إقاماتهم قبل إنتهاء املهلة الوزارية احملددة 

نهاية نوفمبر اجلاري.
وأش����ار رئ��ي��س االحت����اد إل���ى أن ه���ذا ال��ق��رار 
سيساهم في احلفاظ على املكاتب الهندسية والدور 
االستشارية الكويتية ومينحها فرصة اع��ادة 
هيكلتها واالستمرار في الوقوف مبواجهة آثار 
جائحة كورونا لتكون رافدا حقيقيا إلجناز مشاريع 
الدولة التنموية، مؤكدا التأثر الكبير للمكاتب الدور 
االستشارية  ج��راء توقف الدفعات للمشاريع 
املنجزة خالل فترة توقف العمل احلكومي ومن ثم 
التدرج بعودته.  وأوضح السلمان: إن هذا القرار 
والتعاون املرجو من الوزيرين وجهازهما التنفيذي 
سيمكن املكاتب والدور من مباشرة أعمالها وعدم 
التسبب ف��ي أي��ة خسائر إضافية أو االض��ط��رار 
بها وال��ذي قد يصل الى مرحلة اإلغ��الق ، مضيفا 
أن متديد اقامة عمالة املكاتب الهندسية وال��دور 
االستشارية الكويتية سيساهم وبقوة في وقف أية 
تداعيات في تعطيل الكثير من املشاريع احلكومية 
التي تنفذها وتشرف عليها هذه املكاتب والدور مع 
أغلب وزارات الدولة والتي يرتبط تنفيذها ببرامج 
زمنية ُمحّددة مسبقا.  ولفت إلى أن طبيعة عمل هذه 
املكاتب وال��دور هي تقدمي اخلدمات االستشارية 
وليس لديها أية أنشطة استثمارية أو أي مصادر 
دخل أخرى حيث تعتمد اعتماداً أساسياً على املوارد 
البشرية املهنية والفنية والتي تضم اآلالف من 
املهندسني املتميزين مبختلف التخصصات. مؤكدا 

أنه وكما نعلم أن هذه اخلدمات تأثرت سلباً بسبب 
األزمة احلالية التي متر بها البالد املتمثلة بجائحة 
تفشي وباء كورونا.  وأشار رئيس االحتاد الى أنه 
ومن أسباب مناشدتنا السماح بتمديد إقامة عمالة 
املكاتب الهندسية وال��دور االستشارية الكويتية 
تعرض إل��ى ضغوطات جسيمة تتمّثل في عدم 
استالم املستحقات املالية في كثير من املشاريع 
خالل هذه الفترة وكذلك تأخير الدفعات مما أثر 
على عدم قدرة الكثير من هذه املكاتب في تغطية 
االل��ت��زام��ات املالية جت��اه موظفيها ومصاريفها 
اإلداري���ة مّم��ا يهدد بإغالق ه��ذه املكاتب وال��دور 
بجميع أحجامها مبا فيها مكاتب هندسية عريقة 
لديها ما يزيد عن 50 عاماً من اخلبرة في هذا املجال 
في ه��ذه الفترة التي ُتعد من أس��وأ الفترات التي 
مّرت على تاريخ هذه املكاتب والدور االستشارية 
الكويتية. وأش��ار السلمان إل��ى تواصل االحت��اد 
مع القوى العاملة اال أن��ه وحتى تاريخه لم يتم 
اتخاذ أي إج��راء حلل املشاكل العالقة بخصوص 
فتح امللفات اخلاصة بهذه املكاتب والدور وجتديد 
إق��ام��ات املوظفني العاملني بها مّم��ا يؤثر سلباً 
على انتظام العمل ج��راء إنهاء خدمات املوظفني 
وت��ع��ري��ض امل��ك��ات��ب وال����دور ل��غ��رام��ات التأخير 
واملخالفات م��ن ِقبل أص��ح��اب وم��الك املشاريع، 
مضيفا أننا على يقني أن معالي الوزير الصالح 
ومعالي الوزيرة العقيل سيتفهمان هذه املطالب 
ونحن على استعداد تام للقائهما وشرح أبعاد مثل 
هذا القرار وتأُيراته على الوضع االقتصادي في 
البلد عموماً وليس على أصحاب املكاتب الهندسية 

والدور االستشارية الكويتية فقط. 
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»زكاة العثمان« تستعد لتنفيذ 
مشروع كسوة الشتاء لأليتام وأبناء الفقراء

في إط��ار تعاونها الواسع مع وزارة 
األوقاف والشؤون اإلسالمية، وخصوصاً 
األم��ان��ة العامة ل��أوق��اف، تنفذ جمعية 
إحياء التراث اإلسالمي واألمانة العامة 
ل��أوق��اف ع��دة م��ب��ادرات خيرية داخ��ل 
ال��ك��وي��ت، وم���ن ه���ذه امل����ب����ادرات دع��م 
املؤسسات االصالحية وال��ت��ي جسدت 
التعاون املشترك، وحققت مبدأ توطني 

العمل اخليري وشعار )الكويت أوالً(.
وق��د أش��اد مدير التنسيق واملتابعة 
بجمعية إحياء التراث اإلسالمي نواف 
الصانع بدور األمانة العامة لأوقاف في 
دعم بعض املبادرات اخليرية واإلنسانية 
التي تقوم بها اجلمعية داخ��ل الكويت، 
الفتاً إلى أن التعاون بني اجلهتني مثمر 
جداً في العديد منها، كما أن لدينا مشاريع 
مستقبلية ت��ت��م��اش��ى م��ع اح��ت��ي��اج��ات 
املجتمع، وتغّير الظروف، كما حدث في 

ظل جائحة )كورونا( .
وأشار إلى أن األمانة العامة لأوقاف 
تقود شراكة ناجحة مع جمعية إحياء 
التراث اإلسالمي والتي تقوم بدور كبير 
من خالل خبرتها الطويلة في تنفيذ هذه 
امل��ب��ادرات اخليرية التي تعود بالفائدة 
على أهلنا في الكويت، إذ حترص اجلمعية 
على املساهمة الفاعلة في تنمية املجتمع 
وتلبية احتياجاته في مختلف املجاالت 

اخليرية والدعوية، وقد كان من آخر هذه 
امل��ب��ادرات دع��م املؤسسات االصالحية 
وتنفيذ العديد من األع��م��ال واخلدمات 
لصالح النزالء، وقد حققنا في ذلك بفضل 
الله نتائج مثمرة جسدت هذه الشراكة 
التي تقودها األم��ان��ة العامة لأوقاف 

وحتقق شعار أن )الكويت أوالً(.

وق��ال: إنه ومنذ نشأة األمانة العامة 
وهي تشارك في اجلهود املجتمعية لتلبية 
االحتياجات االجتماعية والتنموية التي 
تبرز على الساحة احمللية م��ع مراعاة 
ال���ت���وازن والتنسيق ب��ني امل��ش��روع��ات 
الوقفية واملشروعات األخرى التي تقوم 
بها، سواء املرافق احلكومية، أو جمعيات 
ال��ن��ف��ع ال��ع��ام كجمعية إح��ي��اء ال��ت��راث 

اإلسالمي .
وأكد الصانع أن تنفيذ اجلمعية لعدد 
من املبادرات الوطنية وتوقيع االتفاقيات 
املشتركة م��ع األم��ان��ة العامة لأوقاف 
تطبيق عملي لهذا التعاون احلكومي 
األهلي اخليري الذي تعود ثمراته باخلير 
على املجتمع الكويتي، مشيراً إل��ى أن 
خبرة اجلمعية في مجال العمل اخليري 
اإلنساني، عامل أساسي في جناح هذه 
املشاريع ، وحتقيق األه���داف املرجوة 

منها.

نواف الصانع: لدينا مشاريع مستقبلية تتماشى مع احتياجات املجتمع وتغّير الظروف

شراكة بني »أمانة األوقاف« و»إحياء التراث« 
في دعم املؤسسات اإلصالحية

في كتابني ناشد فيهما وزيري »الداخلية« و»الشؤون«

والدور  الهندسية  املكاتب  منح  السلمان: 
عمالتها  أوضاع  لتعديل  أشهر   3 فرصة  االستشارية 

م. بدر السلمان 

حث رئيس زك��اة الفحيحيل التابعة جلمعية 
ال��ن��ج��اة اخل��ي��ري��ة ال��ش��ي��خ  ع��ب��د ال��ل��ه ال��دب��وس، 
على ض���رورة دع��م ه��ذه امل��ش��اري��ع وخصوصا 
مشروع تقدمي املساعدات لأسر الفقيرة املتعففة 
داخ��ل الكويت وخارجها من خ��الل أم��وال الزكاة 
وال��ص��دق��ات، م��ؤك��دا على تقدمي ال��دع��م والعون 
واملساعدة لهذه األسر، ويأتي ذلك إميانا بتفعيل 
مبدأ التكافل االجتماعي بني املسلمني، وتطبيقا 
مل���ب���ادئ ال���دي���ن اإلس���الم���ي احل��ن��ي��ف، ومتسكا 

بتوجيهات ال��رس��ول ال��ك��رمي محمد )صلى الله 
عليه وسلم(، بضرورة مساعدة وكفالة الفقراء، 
سواء كان ذلك عن طريق إخ��راج الزكاة مبختلف 
أنواعها أو التصدق على احملتاجني واملساكني من 
أبناء املسلمني. وأوض��ح أن زكاة الفحيحيل تكفل 
قرابة 100 أسرة داخل الكويت من األسر الفقيرة 
واملتعففة من بينها 50 أسرة لأيتام ، موضحا أن 
قيمة هذه املساعدات سنويا تبلغ 96 ألف دينارا 

بواقع 8 آالف دينار شهريا داخل الكويت.

»زكاة الفحيحيل« حتث أهل اخلير للتبرع 
بالزكاة والصدقات ملساعدة احملتاجني
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العلمية  كلياتها  عدد  في  كبيرًا  توسعًا  تشهد 

54 لتأسيسها جامعة الكويت احتفلت بالذكرى الـ 

حتتفل جامعة الكويت أول أمس بالذكرى 
ال� 54 لتدشينها رسمياً في 27 نوفمبر 1966 
لتشكل منذ ذلك احلني صرحاً عريقاً ونهر 
عطاء يغذي الوطن باحتياجاته من الكوادر 
املتسلحة بالعلم واملعرفة التي تسهم في 
بناء مستقبله وخدمته ورفعة رايته في شتى 

ميادين احلياة.
ومنذ تأسيسها في أبريل 1966 - مبوجب 
املرسوم بقانون رقم 29 للعام نفسه - حتمل 
جامعة الكويت على عاتقها مهمة تخريج 
الكوادر الفاعلة واملدربة واملؤهلة بالعلوم 
احل��دي��ث��ة واخل��ب��رات وامل��ه��ارات املعرفية 

الالزمة جيال بعد جيل.

وباتت اآلفاق العلمية لهذا الصرح الشامخ 
تتسع منذ أن دشنه رسميا األمير الراحل 
الشيخ صباح السالم -طيب الله ثراه- في 
احتفال ضخم أشبه باملهرجان الرسمي 
والعلمي والشعبي ليغطي الكويت واملنطقة 
إذ يضم اآلن 16 كلية عوضا عن أربع وقت 
االفتتاح ه��ي )العلوم واآلداب والتربية 
وكلية البنات( ويحتضن أكثر من 36 ألف 

طالب وطالبة بدال عن 418 حينئذ.
وتشهد جامعة الكويت توسعا كبيرا في 
عدد كلياتها العلمية في وقت حصلت بعض 
كلياتها على االعتماد األكادميي العاملي لتقدم 
ب��رام��ج معتمدة ف��ي العلوم واإلنسانيات 

على مستوى الدراسات العليا لتشكل بذلك 
حاضنة فكر وإبداع ونبع معرفة إنسانية.

وقالت )اجلامعة( في بيان صحفي بهذه 
املناسبة: إنها تولت منذ تأسيسها مهمة إعداد 
وتأهيل الشباب باعتبارهم ث��روة الوطن 
املسؤولة عن اإلع��داد للمستقبل بسواعدهم 
القوية واملعرفية والثقافية والعلمية من 
خ��الل تقدمي تعليم متميز واملساهمة في 
إنتاج املعرفة وتطويرها ونشرها لتحقيق 

أهداف التنمية واحتياجات املجتمع.
وأضافت أن الذكرى السنوية لتدشينها 
حتل ه��ذا العام وس��ط أزم��ة صحية عاملية 
غير مسبوقة ما يعد محطة مهمة للوقوف 

على كل ما حققته طوال مسيرتها األكادميية 
والعلمية احلافلة باإلجنازات وفق خطتها 
االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ال��ت��ي “تعكس سياسة 
التخطيط السليم م��ع م��راع��اة متطلبات 

التطوير والتنمية”.
وذك��رت أن��ه مب��رور أكثر من نصف قرن 
م��ن اجل��ه��د وال��ع��ط��اء امل��ت��واص��ل والسعي 
الدائم وال��دؤوب للتطوير واالرتقاء ب”أهم 
صرح أكادميي وعلمي” كان ألعضاء الهيئة 
األكادميية والطلبة ال��دور املهم في متثيل 
البالد باملؤمترات واملسابقات واملناظرات 
الدولية وحصولهم على ب���راءات اختراع 
من شأنها أن تترك بصمة دال��ة على جودة 

التعليم في هذا الصرح التعليمي وجودة 
مخرجاته. وأك��دت سعيها ال��دائ��م ملواكبة 
املستجدات واملتغيرات وتوجيه اهتماماتها 
نحو اجلودة واالبتكار والتنمية املستدامة 
وتبني األفكار الداعمة لرؤية دولة الكويت 

التنموية )كويت جديدة 2035(.
وأشارت في هذا الصدد إلى افتتاح )مدينة 
صباح السالم اجلامعية( مبنطقة الشدادية 
جنوب الكويت العاصمة معتبرة إياها “من 
أكبر املراكز التعليمية في العالم وتضاهي 
أع��رق اجلامعات وتعكس املكانة العلمية 
املرموقة جلامعة الكويت بني مثيالتها في 

املنطقة”.

وذكرت أن احلرم اجلديد للجامعة يضم 
ب��ني جنباته مباني ك��اف��ة الكليات والتي 
“متثل حتفة معمارية تنسجم جمالياتها مع 
فلسفتها التعليمية وخصوصيتها الدراسية 
إلى جانب ثالثة مشروعات مساندة لأنشطة 
الطالبية واملباني اإلدارية واألكادميية على 
أعلى مستوى عمراني وتكنولوجي وذلك 
على مساحة إجمالية تناهز الستة ماليني 
متر مربع”. وش��ددت على حرصها الدائم 
على مواصلة العطاء املتميز بتضافر اجلهود 
األك��ادمي��ي��ة واإلداري����ة بغية توفير املناخ 
العلمي للطلبة لتحقيق أهدافهم وتطلعاتهم 

عبر مختلف الكليات واألقسام العلمية.

اجلامعة تشهد توسعاً كبيراًجانب من افتتاح جامعة الكويت 

نواف الصانع مع العميد عبد العزيز التورة

أع��ل��ن م��دي��ر زك���اة العثمان التابعة 
جلمعية ال��ن��ج��اة اخل��ي��ري��ة أح��م��د باقر 
الكندري، أن��ه ج��اري االستعداد لتنفيذ 
مشروع كسوة الشتاء، ودع��ا الكندري 
أه��ل اخلير وأصحاب األي��ادي البيضاء 
واحملسنني ال��ى املساهمة ف��ي دع��م هذا 
املشروع لصالح األطفال األيتام والفقراء 
وابناء األس��ر املتعففة ، حماية لهم من 
ش��دة البرد القارص في مختلف ال��دول 

الفقيرة .
وبني الكندري في تصريح صحافي، أن 
هذا املشروع يعد نوعا من أنواع التكافل 
وال��ت��راح��م االجتماعي ب��ني املسلمني ، 
مستشهدا بقول الرسول الكرمي في حديثه 
الشريف : ) مثل املؤمنني ف��ي توادهم 
وت��راح��م��ه��م وتعاطفهم كمثل اجلسد 
الواحد ، إذا اشتكى منه عضو تداعى له 

سائر األعضاء بالسهر واحلمى(. 
وأوض��ح أن قيمة الكسوة للشخص 
الواحد تبلغ  20 دينارا لتكفيه طول فترة 
فصل الشتاء، وتشمل مالبس وبطاطني 
ومستلزمات أخ��رى خاصة بالشتاء، 
موضحا أن امل��ش��روع يستهدف رسم 
البسمة على وج���وه األي��ت��ام والفقراء 
وإدخال السعادة في نفوسهم والتخفيف 

ع��ن عاتقهم ه��م��وم احل��ي��اة ومعاناتها 
وحمايتهم من برد الشتاء القارس، مبينا 
أن اللجنة تكفل آالف األي��ت��ام والفقراء 
داخل الكويت وخارجها، ومن الضروري 

ج���دا ال��ن��ظ��ر ب��ع��ني ال��رح��م��ة إل���ى ه��ؤالء 
املساكني وتقدمي الدعم والعون واملساعدة 

لهم.
وأش���اد ال��ك��ن��دري بالتفاعل ال��دائ��م 

امللموس واملستمر من قبل أبناء الكويت 
الكرام من احملسنني وأصحاب األي��ادي 
البيضاء واملنفقني أموالهم في اخليرات 

بدعم األنشطة واملشاريع اخليرية.

األيتام بحاجة إلى كسوة الشتاءأحمد باقر الكندري


