
 أك��د املدير العام للهيئة اخليرية م. 
بدر الصميط، أن تعايش أتباع الثقافات 
واألدي��ان واملذاهب رهني مبدى االحترام 
ال��ذي يكنه كل طرف لآلخر، واالعتراف 
ل��آلخ��ر بحق االخ��ت��اف، وال��ع��م��ل على 
دح��ض م��ا ت��روج��ه وس��ائ��ل اإلع���ام من 
اتهامات زائفة وصور منطية سلبية ضد 
اإلس���ام واملسلمني، ورف��ض التوظيف 
السياسي لظاهرة التخويف من اإلسام، 
وض���رورة العمل على تصحيح صورة 

اإلسام في املناهج التعليمية. 
جاء ذلك في كلمته التي ألقاها مؤخراً 
ممثًا لرئيس الهيئة اخليرية د. عبد 
الله املعتوق عبر تطبيق “زووم” أمام 
اجلمعية ال��ع��ام��ة للمنتدى اإلس��ام��ي 
األوروب���ي بحضور رئيس املنتدى عبد 
ال���واح���د ن���ي���ازوف ون��خ��ب��ة رف��ي��ع��ة من 
ال��ق��ادة املسلمني والشخصيات الدينية 

والسياسية البارزة. 
وش��دد الصميط على أهمية أن يظل 
احل��وار قائًما ومتفاعًا بني احلضارات 
وال��ث��ق��اف��ات مهما ك��ان��ت التحديات من 
أجل مساعدة البشرية في بحثها الدائم 
والدائب عن الترقي في أوضاع املعيشة، 
وحتسني شروط حياة البشر، وفرصهم 

املمكنة، وإكسابهم الكرامة اإلنسانية.
قيم احلوار والتاقي

وأض���اف أن دورة اجلمعية العامة 
��ث��ل إل��ى ج��ان��ب غيرها من  للمنتدى تمُ
فعاليات املنتدى منصات مهمة للعمل 
لطرح القضايا التي تهم األمة االسامية، 
والتأكيد على قيم احلوار والتاقي سبيًا 
للتعايش، وتأسيًسا للعاقة اإليجابية 
امل��ت��ب��ادل��ة ب��ني مختلف أت��ب��اع األدي���ان 

والثقافات واحلضارات.
وقال الصميط للمجتمعني: من حسن 
توفيق ال��ل��ه تعالى أن يتزامن الشهر 
الفضيل مبقاصده العظيمة، مع هذا امللتقى 
بغاياته النبيلة، وبذلك يتجلى شرف 
الزمان بقدسيته اجلليلة، الذي نستلهم 
منه قيم الرحمة والتيسير والتسامح 
والتكافل، مع شرف اللقاء الذي نتطلع من 
خاله إلى العمل على تعزيز قيم السام 

والتفاهم املتبادل والتعايش السلمي.
وتابع قائاً: إن العالم يواجه حتديات 
غير مسبوقة، ج��راء ت��داِع��ي��ات جائحة 
)كوفيد�19( وحت��ورات��ه املختلفة التي 
شكلت للعالم امتحاًنا حقيقًيا، الختبار 
مدى قدرته على جتاوز دائ��رة اخلافات 
السياسية والنزاعات العنصرية وخطاب 
الكراهية، إلى دائرة العمل على إعاء قيم 
التعايش والترابط والتاحم في مواجهة 
هذا املصير املشترك، واالهتمام باإلنسان 
بغض النظر ع��ن دينه ولغته وعرقه، 
وحماية حقه في احل��ي��اة، والعيش في 

بيئة سليمة وآمنة، وخلق بيئة مستقرة 
يتجلى فيها التعاون كركيزة أساسية في 
سبيل نصرة القيم اإلنسانية، مصداًقا 
��وا َعلَى اْلِبرِّ  لقول الله تعالى: ﴿َوَت��َع��اَونمُ

َوالتَّْقَوى﴿. 
احترام حقوق األقليات

وأش��اد الصميط مبا وصفه باجلهود 
الكبيرة التي اضطلع بها املنتدى اإلسامي 
األوروب�����ي ط���وال مسيرته ف��ي العمل 
على ترسيخ قيم التعايش املشترك، 
والتسامح، والعمل على احترام حقوق 
األقليات، والتصدي لكل صور العنصرية 
وال��ت��ح��ري��ض واالس��ت��ع��اء، وصناعة 
جسر حضاري بني املؤسسات اإلسامية 
وب��ني الشعب األوروب���ي بجميع نخبه 
ومكوناته، السيما في ظل الدور املتنامي 
للمسلمني في احلياة العامة والثقافية 
واالقتصادية في أوروب��ا، وال��دور الذي 
تلعبه وسائل اإلعام الغربي في تغذية 
روح الكراهية والعداء وإث��ارة املشاعر 

العنصرية. 
 وفيما أقر الصميط بأن املسلمني في 
ال��غ��رب أص��ب��ح��وا رق��م��اً صعباً ال ميكن 
جتاهله، كما أن األقليات الدينية والعرقية 
في بادنا العربية واإلسامية باتت جزءاً 
من مكونات أوطاننا، ال ميكن االستهانة 
ب��ه، ش���ّدد على أهمية مواجهة دع��وات 

الكراهية والتمييز بالعمل مبد جسور 
احل���وار ب��ني أص��ح��اب األدي���ان وامل��ذاه��ب 
والتركيز على القيم املشتركة، وردم الهوة 
الناجتة عن األحكام املسبقة، والتأكيد 
على مبدأ التعايش، وتوسيع مساحة 
التفاهم والتعارف، واستيعاب أهمية 
التنوع واالختاف، مصداقا لقوله تعالى: 
ن َذَكٍر َوأمُنَثى﴿  م مِّ ا َخلَْقَناكمُ َها النَّاسمُ إِنَّ }َيا أَيُّ
وا ﴿  وًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرفمُ عمُ ْم شمُ َوَجَعْلَناكمُ
ْم ﴿ إِنَّ اللََّه َعلِيٌم  ْم ِعنَد اللَِّه أَْتَقاكمُ إِنَّ أَْكَرَمكمُ

َخِبيٌر{. 
وواصل قائاً: واجبنا أيًضا أن نتشارك 
مع أبناء األقليات في رسم خارطة طريق 
تساعدهم على االندماج في مجتمعاتهم، 
مع التأكيد على حقهم في احملافظة على 
خصوصياتهم الدينية واحل��ض��اري��ة 
والثقافية واملذهبية، ودفعهم قدًما نحو 
الشراكة في املجتمع املدني واالضطاع 
بواجبهم إزاء املجتمعات التي يعيشون 

في كنفها.
وأردف الصميط: نحن ف��ي الهيئة 
اخليرية كواحدة من كبريات املؤسسات 
اإلنسانية في العالم اإلسامي نتشارك 
مع املنتدى اإلسامي األوروبي في التأكيد 
ع��ل��ى ح��اج��ة املسلمني ف��ي ال��غ��رب إل��ى 
االنفتاح أكثر نحو مجتمعاتهم، والعمل 
على إب���راز منهج االع��ت��دال والوسطية 
ف��ي وج��ه التطرف وال��غ��ل��و، ومواصلة 

اجلهود لتقريب وجهات النظر وتصحيح 
الصور النمطية السلبية، وااللتفاف حول 
القواسم املشتركة التي تضمن للجميع 
احلرية واألمن والسام، وهذا ما نحرص 
عليه في برامجنا وخططنا االستراتيجية. 

صدام احلضارات
لغي من  وت��اب��ع: لقد آن األوان أن نمُ
قواميسنا املقولة التاريخية السلبية 
“الشرق شرق، والغرب غرب، ولن يلتقيا 
أبًدا”، وغيرها من املقوالت التي عبرت عن 
حتمية صدام احلضارات، لكونها نظريات 
تتعارض م��ع منطق الفطرة السوية، 
ومنطق احلياة وطبيعة تطورها، ومنطق 
التاريخ، ومنطق التفاعات والعطاءات 
احل��ض��اري��ة ال��ت��ي أسهمت فيها جميع 
احل��ض��ارات وال��ث��ق��اف��ات على اختاف 

مشاربها. 
  وأشار إلى أن األديان واملذاهب لم تكن 
يوماً مصدراً لألزمات اإلنسانية، موضحاً 
أنه إذا سبرنا أغوار تلك األزمات ووقفنا 
على ماهية اندالعها فسنجدها نتاًجا 
لصراع املصالح والتوظيف السياسي 
ال��ق��ائ��م ع��ل��ى م��ب��دأ األن��ان��ي��ة واإلق��ص��اء 
وتهميش اآلخ��ر.  وح��ول موقف اإلسام 
من دعوى التمييز، قال املدير العام: لقد 
بمُعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم 
مبيًنا للناس من جملة أهداف بعثته هدًفا 
عظيًما، فقال صلى الله عليه وسلم: “إمنا 
بعثت ألت��م مكارم األخاق”، كما جاء 
صلى الله عليه وسلم لينقذ البشرية من 
شبح العنصرية املبنية على اختاف 
األدي���ان واألوط���ان واألل���وان واأللسنة، 
فأعلن هذا النبي الكرمي للبشرية جمعاء 
قبل أكثر من 1400 سنة ميثاًقا عظيًما 
كْم واِحٌد، أال ال  ها الناسمُ إنَّ ربَّ مؤداه: “يا أيُّ
فضَل ِلعرِبيٍّ على عَجِميٍّ وال ِلعَجِميٍّ على 
عربيٍّ وال ألحمَر على أْس��وَد وال ألس��وَد 
على أحمَر إالَّ بالتَّقَوى إنَّ أكَرمكْم عند اللِه 

ْم”.  أْتقاكمُ

أصدرت اجلمعية الكويتية حلقوق 
اإلنسان بياناً بشأن قرار عدم جتديد 
إذون���ات عمل من بلغوا أكثر من 60 

عام. وجاء في البيان:
 بني احلني واآلخ��ر تفاجئنا الهيئة 
العامة للقوى العاملة ب��ق��رارات ال 
ت��راع��ي اجل��وان��ب اإلنسانية ف��ي بلد 
توصف بأنها مركز العمل اإلنساني في 

العالم برمته.
“ال جتديد إلذن عمل من بلغوا 60 
عام فأكثر من حملة الثانوية العامة 
وما دون” أبرز قرارات الهيئة العامة 
للقوى العاملة وال��ت��ي تتعامل بها 
م��ع العمالة امل��ه��اج��رة ف��ي الكويت، 
دون أن يتم االلتفات إل��ى أن الكثير 
م��ن املهاجرين ف��ي دول��ة الكويت قد 

نشأوا في الكويت وعاشوا بها طيلة 
حياتهم، هم وأوالدهم وأوالد أوالدهم، 
وال يربطهم ببلدهم األم سوى جواز 
السفر، ناهيك أن الكثير ينتمون لبلدان 
غير مستقرة وق��د يشّكل خروجهم 

تهديد فعلي ألمنهم وحياتهم.
إن اجلمعية ال��ك��وي��ت��ي��ة حلقوق 
اإلنسان، ترى أن هذا القرار ليس له 
مصلحة ف��ي التركيبة السكانية أو 
خدمة العمالة الوطنية، كما تعتقد أنه 
مت إعطاء هذا األم��ر الكثير من الوقت 
دون ف��ائ��دة م��رج��وة، وه��ي ف��ي ذات 
الوقت تستغرب من التراجع عنه أكثر 
من مرة وتعديله وحتويره بشكل غير 
مفهوم. لقد فوجئنا من أخبار تقول 
إن��ه مت اجل��ل��وس م��ع ممثلي املجتمع 

املدني، ونحن كمنظمة مجتمع مدني 
معنية ب��ح��ق��وق اإلن��س��ان وحماية 
حقوق العمال املهاجرين، نتساءل 
ع��ن أس��م��اء منظمات املجتمع املدني 
التي مت اجللوس معها والتي وافقت 
حول الرسم املالي اجلديد لهذه الفئة 
وامل��ب��ال��غ ف��ي��ه، إذ ال يعقل أن تكون 
رس��وم إذن العمل واإلق��ام��ة بطوابع 
قيمتها عشرات الدنانير ثم تصبح 
ب��آالف الدنانير، ناهيك ع��ن إلزامها 
باحلصول على تأمني صحي خاص 
إلى جانب التأمني الصحي احلكومي، 
إذ أن هذه املقترحات تقدم دولة الكويت 
ف��ي احمل��اف��ل احلقوقية بشكل سلبي 
وهذا ما نرفضه وما نطالب به الهيئة 
أن تقوم بإعادة النظر جت��اه القرار. 

وإننا في اجلمعية الكويتية حلقوق 
اإلنسان وقّعنا مؤخراً اتفاقية شراكة 
مع مبادرة الشراكة األمريكية الشرق 
أوسطية لنعمل على حماية حقوق 
العمال املهاجرين في دول��ة الكويت، 
ومن واجبنا الوطني ومن اختصاصنا 
في العمل احلقوقي وحماية العمال 

املهاجرين، فإننا نوصي بالتالي:
أوالً: إل��غ��اء ه��ذا ال��ق��رار م��ن جانب 
إن��س��ان��ي، وذل��ك مل��ا يترتب عليه من 
تهديد فعلي حل��ي��اة بعض العمال 
املهاجرين. ثانياً: نكرر مطالبة حكومة 
دول��ة الكويت بتحمل مسؤولياتها 
بإلغاء نظام الكفيل والعمل على وضع 
نظام بديل يصون احلقوق للجميع. 
ث��ال��ث��اً: نحث حكومة دول��ة الكويت 

على ض���رورة م��واءم��ة التشريعات 
الوطنية مبا فيها ال��ق��رارات اإلداري��ة 
املمُنظمة واملكملة للقوانني مبا يتوافق 
مع التزاماتها الدولية في مجال حقوق 
اإلنسان واملواثيق واالتفاقيات التي 
انضمت لها وال سيما االتفاقية الدولية 
للقضاء على جميع أش��ك��ال التمييز 

العنصري.
راب��ع��اً: نوصي ب��ض��رورة إص��دار 
ق��رارات تعتمد على دراس��ات وأبحاث 
متخصصة، كما ن��وص��ي مبناقشة 
ه��ذه ال��ق��رارات بشكل ج��اد مع ممثلي 

جمعيات النفع العام ذات الصلة.
خامساً: نكرر مطالبتنا بضرورة 
االن��ض��م��ام إل���ى االت��ف��اق��ي��ة اخل��اص��ة 
بحماية العمال املهاجرين وأف���راد 

أس��ره��م، كما نطالب بتفعيل امليثاق 
ال��ع��امل��ي للهجرة اآلم��ن��ة واملنظمة 
 )GCM( والنظامية باملنطقة العربية
الذي مت اعتماده خال ديسمبر 2018 

في مدينة مراكش املغربية كاتفاقية 
ملزمة سياسياً وليس قانونياً بهدف 
تنظيم أحوال نحو 272 مليون مهاجر 

في العالم.
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واملذاهب  واألدي���ان  الثقافات  أتباع  تعايش 
ره�������ن مب�������دى اح�������ت�������رام ك������ل ط�������رف ل���آخ���ر

فيه  مكان  ال  عظيم  إنساني  منهج  اإلس���ام 
لعنصرية.. وإنسانيته تفوق كل العصبيات
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س��ل��م��ت وزي������رة األش���غ���ال 
العامة ووزيرة الدولة لشؤون 
االت����ص����االت وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
امل��ع��ل��وم��ات، ال���دك���ت���ورة رن��ا 
ال��ف��ارس، لسمو الشيخ صباح 
اخلالد رئيس مجلس ال��وزراء، 
ال���دل���ي���ل ال��ت��ن��ف��ي��ذي للخطة 
االستراتيجية ل��وزارة األشغال 
ال���ع���ام���ة )2035( - ن��ظ��ام 
مؤشرات قياس األداء الرئيسية 
)KPIs( الذي أصدرته الوزارة.

وق��ال��ت ال��وزي��رة ال��ف��ارس ل� 
)كونا( أول أم��س، عقب لقائها 
بسمو رئيس مجلس ال��وزراء: 
إن اإلستراتيجية تسعى إلى 
استثمار اخل��ب��رات امل��وج��ودة 
ف��ي ال���وزارة واستكمال جهود 
فرق العمل لانطاق في حتقيق 
رسالتها لتكون أح��د ال��رواف��د 
املهمة في حتقيق رؤية )كويت 

جديدة 2035(.
وأكدت أنها تسعى إلى تعزيز 

دور العنصر ال��وط��ن��ي وبناء 
قدراته وتكينه وتطويره ألنه 
ال��رك��ي��زة األس��اس��ي��ة للتنمية 
ال��ش��ام��ل��ة لتحقيق النهضة 

احلضارية للكويت.
من جانبه ق��ال وكيل وزارة 
األش���غ���ال ال��ع��ام��ة إس��م��اع��ي��ل 
الفيلكاوي في تصريح مماثل 

ل��� )ك��ون��ا(: إن نظام مؤشرات 
قياس األداء )KPIs( معمول 
به عامليا للشركات واملؤسسات 
واحلكومات موضحا أن تطبيق 

هذا النظام يحتاج إلى تفصيل 
خ����اص ل��ي��ت��ن��اس��ب م���ع م��ه��ام 

واختصاصات الوزارة.
وأضاف الفيلكاوي، أن النظام 
يقيس أداء املوظفني خال العام 
من خال مدى حتقيقهم لألهداف 
املرسومة لكل وظيفة إشرافية 

أو قيادية.
وذكر أن النظام يربط األهداف 
امل��ط��ل��وب حتقيقها ب��األه��داف 
واخلطط االستراتيجية للدولة 
و)رؤي������ة 2035( وي��ض��م��ن 
وجود محرك ذاتي لكل قطاعات 
الوزارة نحو حتقيق هذه الرؤية 
من خال تفعيل فكرة التخطيط 
ال��ف��ع��ال وي���ك���ون ه���و احمل���رك 
األساسي ل��ل��وزارة. وأش��ار إلى 
أن��ه مت تدريب 200 موظف في 
وزارة األشغال العامة للتعامل 
مع نظام مؤشرات قياس األداء 
عبر ن��ظ��ام )األون���اي���ن( خال 

فترة احلظر األولى.

الفارس: نسعى إلى تعزيز دور العنصر الوطني وبناء قدراته ومتكينه وتطويره ألنه الركيزة األساسية للتنمية الشاملة 

وزيرة »األشغال« تسلم رئيس مجلس الوزراء 
اخلطة اإلستراتيجية للوزارة

سمو الشيخ صباح اخلالد يستقبل د. رنا الفارس

نائب رئيس »احلرس الوطني« تبادل 
مع كبار القادة التهنئة بالشهر الفضيل 

الشيخ أحمد النواف يستقبل كبار قادة احلرس الوطني

استقبل الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد 
النواف نائب رئيس احلرس الوطني كبار القادة 

والضباط، حيث هنأووه بشهر رمضان املبارك.
وشكر نائب رئيس احل��رس الوطني كبار 
القادة على تهنئتهم، سائاً الله أن يعيد الشهر 
الفضيل على الكويت وجميع دول العالم باخلير 

والبركات ، وأن يرفع الباء والوباء ويحفظ 
الكويت من كل مكروه في ظل قيادتها الرشيدة، 
ممثلة بسيدي حضرة صاحب السمو الشيخ 
نواف األحمد أمير الباد القائد لألعلى للقوات 
املسلحة  وسمو الشيخ مشعل األحمد ولي العهد 

األمني.

ق��ال رئيس احت��اد املكاتب الهندسية وال��دور 
االستشارية الكويتية املهندس بدر السلمان: إنه 
وبناء لرغبة وزير الكهرباء واملاء والطاقة املتجددة 
ووزير الشؤون االجتماعية والتنمية املجتمعية 
الدكتور مشعان العتيبي  ووكيل وزارة الكهرباء 
واملاء والطاقة املتجددة بالتكليف املهندس جاسم 
ال��ن��وري واالحت���اد لتعزيز ودع���م ال��ت��ع��اون بني 
الطرفني فقد اتفق الطرفان على تطوير آلية وطرق 
صيانة وإدارة محطات توليد الطاقة الكهربائية 
واحملطات  الرئيسية والفرعية ومحطات املياه، 
مضيفا أن��ه اتفق أيضا على العمل لوضع دليل 
الكتروني يتابع عن بعد ويعطي مؤشرات للخلل 
والعمر االف��ت��راض��ي للقطع وامل��ع��دات وتدريب 
وتأهيل الكوادر الكويتية إلدارتها  والتي حتتاج 

الى مستشارين محليني  وعامليني متخصصني.  
وأكد السلمان، أن االحتاد أبدى استعداده لوضع 
الشروط املرجعية بالتعاون مع الوزارة، الفتا الى 
لقائني منفصلني مت عقدهما بني االحت��اد والوزير 
ووكيل الوزارة، بحضور أمني سر االحتاد املهندس 
حمود الزعبي وعضو مجلس االدارة املهندس 
سعدون العيسى وأعضاء اللجنة الفنية في االحتاد 
املهندس علي دشتي واملهندس طارق شعيب ومدير 
عام االحت��اد املهندس عقيل م��راد ، مضيفا أنه مت 
أيضا خال اللقائني مناقشة تفعيل مذكرة التفاهم 

املوقعة بني اجلانبني وتطويرها. 

وأض���اف السلمان أن��ه وم��ع تأكيداتنا على 
االس��ت��ع��داد للتعاون لتحقيق رغ��ب��ات ال���وزارة 
لتطوير العمل قدمنا م��س��ودة مقترحة إلع��ادة 
تشكيل اللجنة املشتركة  بني ال���وزارة واالحت��اد  
العتماد مهندسي الكهرباء والتكييف وآلية دراسة 
مخططات الكهرباء والتكييف واعتمادها والفحص 
وتطوير نظام الربط اآللي بني ال��وزارة واملكاتب 
الهندسية وال��دور االستشارية ، متوجها بالشكر 
ملعالي ال��وزي��ر العتيبي ووك��ي��ل ال����وزارة على 
ثقتهما باالحتاد وحرصهما على تعزيز التواصل 
والتعاون مع القطاع الهندسي واالستشاري املهني 

اخلاص. 
وأكد السلمان أن االحتاد أبدى استعداده أيضاً 
لتطوير الشروط املرجعية ال� TOR ملناقصات 
مشاريع الوزارة وآلية اشراك املهندسني الكويتيني 
للعمل في عقود وزارة الكهرباء وامل��اء والطاقة، 
موضحا أن االحت��اد شدد على أن تكون املشاركة 
للمستشار األجنبي في املشاريع التي تتطلب ذلك 
من خال املكاتب الهندسية  وال��دور االستشارية 
احمللية لنقل اخلبرات ولضمان حقوق ال��وزارة 
واالرتقاء بالعمل الهندسي – االستشاري احمللي 
ونحن نثمن عاليا ه��ذه الرغبة واحل���رص على 
التعاون التي ابداها كا من الوزير ووكيل الوزارة، 
ولن نتوان في دعم جهودهما لارتقاء بهذا القطاع 

احليوي والهام في الباد. 

مّثل املعتوق أمام اجلمعية العامة للمنتدى اإلسامي األوروبي

الصميط: حريصون على ترسيخ منهج االعتدال 
والوسطية في وجه التطرف والغلو

جانب من املشاركني في املنتدى

بحث والوزير العتيبي ووكيل الوزارة تطوير التعاون مع املكاتب الهندسية والدور االستشارية الكويتية 

السلمان: إعادة تشكيل اللجنة املشتركة 
العتماد مهندسي الكهرباء والتكييف 

وآلية دراسة مخططات الكهرباء 

د. مشعان العتيبي مستقباً السلمان وأعضاء احتاد املكاتب الهندسية 

جانب من لقاء النوري مع املكاتب الهندسية 

م. بدر الصميط متحدثاً

»حقوق اإلنسان« تطالب احلكومة مبواءمة التشريعات الوطنية مع التزاماتها الدولية 


