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حتت رعاية وحضور مدير جامعة 
ـــاذ الـــدكـــتـــور حسني  ـــت ــت األس ــوي ــك ال
ـــاري أقـــامـــت كــلــيــة الــشــريــعــة  ـــص األن
ـــات االســامــيــة حــفــل تكرمي  ـــدراس وال
ألســاتــذتــهــا وذلـــك يــوم األحـــد املاضي 
بنادي اجلامعة في الشويخ، بحضور 

نخبةمنمشايخوعلماءدولةالكويت.
وأكد مدير جامعة الكويت أ.د.حسني 
األنصاري أن هذا التكرمي هو تعبير عن 
الشكر واالمتنان والعرفان باجلميل 
لنخبة ممــيــزة عملت بــجــد وإخـــاص 
ــت الــعــطــاء الــعــلــمــي واملــعــرفــي  ــدم وق
وغرست األخاق والصفات احلميدة في 
األجيال من الطلبة الذين تعاقبوا على 
كلية الشريعة والدراسات االسامية كما 
قدموا الكثير من األعمال اجلليلة للوطن 
ونالوا شرف خدمته بكل تفاني وأخاص 
في مجال اختصاصهم، مشيرا إلى أنهم 
قد ساهموا بخبراتهم وجهودهم املباركة 
في تأسيس الكلية وتنميتها وتطورها 
ــا وإداريـــــا فــقــد حفل  ــي ــادمي علميا وأك
تاريخهم املشرف مبساهمات كبيرة في 
التدريس والدعوة والتوجيه واإلرشاد 
والبحث العلمي واإلشراف على رسائل 
املاجستير والدكتوراه، باإلضافة إلى 
مشاركتهم وإسهاماتهم الفعالة من خال 
وسائل اإلعــام املتنوعة على املستوى 

احمللي واإلسامي والعاملي.
ــاري قائا:” أنه  ــص ــاف أ.د.األن وأض
يعز علينا تقاعد الزماء األفاضل وهم 
في قمة العطاء فاجلميع ينظر لهم نظرة 
التقدير واالحترام ألنهم ميثلون مناذج 
أكادميية متميزة في العطاء وااللتزام 
والتفاني في العمل، الفتا إلى أن جامعة 
الكويت لتزهو مبثل هــذه النخبة من 
علمائها وأساتذتها األفاضل الذين لم 
يبخلوا عن اجلامعة بعلمهم ومعارفهم 
وخبراتهم طيلة فترة عملهم، مثمنا 
البادرة الطيبة في التكرمي من قبل كلية 

الشريعة والدراسات اإلسامية”.
ومن جانبه قال عميد كلية الشريعة 
والدراسات االسامية أ.د.فهد الرشيدي 
إن هذا احلفل يأتي استجابة للمسؤولية 
التي يحملها كل الزماء جتاه األساتذة 
املكرمني، مشيرا إلى أنه لم يكن مبادرة 
ــل كــان  ــن تلميذهم احملـــب فحسب ب م
رغبة لدى كثير من الزماء ووفاء يليق 

بالعطاء الزاخر لهؤالء املكرمني.
وأضاف:”إننا كنا نستبشر في كل 
عام دراســي أن يكون عام جد واجتهاد 
وإجناز وتطوير وإلتزام وجودة تعليم 
إال أن هذا العام جاء على الكلية ليحمل 
طابعاً خاصاً ما عهدناه في أعوام سابقة 
حيث خلت من أحبة ومشايخ أفاضل كان 
لهم القدر العالي والفضل اجللي، الفتا 
إلى أنه قد جاء هذا العام دون األخوين 
الكرميني د.ســالــم الكندري وأ.د.ولــيــد 
العلي رحمهما الله جميعا ونحسب أنهم 
وردوا على رب بر رحيم أكــرم نزلهم 
ووسع مدخلهم وعزاؤنا تلك املنزلة التي 
قل ما تكون ألحد مما رأيناها في نفوس 
الناس كافة عامة على القبول وحسن 

اخلامتة”.
ــذا العام  ــاء ه وتــابــع قائا:” كما ج
بتفرغ األســاتــذة املشايخ الفضاءغير 
أنهم وإن تركوا مكاتبهم وقاعاتهم في 
الكلية إال أنهم لم يتركوا ميادين العلم 
واملعرفة والدعوة والتعليم فانتقلوا من 
مضمار عالي إلى مهمة رفيعة، مبينا أن 
املنزلة التي يتمتع بها هــؤالء احملتفى 
بهم نلحظها من خــال ما قاموا به في 
الــتــدريــس واإلرشــــاد واإلشــــراف على 
البحوث العلمية واملشاركة في الهيئات 

اخليرية الرسمية والدعوية”.
ومن جهته قال عضو هيئة التدريس 
في كلية الشريعة والدراسات االسامية 
احملتفى به د.خالد املذكور: “ من خال 
تفاعلي مــع الكلية منذ التحاقي أنا 
وزميلي د.عجيل النشمي باجلامعة 
وخـــال دراســتــنــا بجامعة األزهـــر في 

جمهورية مصر ورؤيــتــنــا للمشايخ 
ــة والطلبة فــإن الكثير منهم  ــدراس وال
ساعدنا فــي حتصيل العلم وتأصيل 
العلم الشرعي من خال الكتب واملكتبات 
والــعــلــمــاء واملــشــايــخ الذينيفتحون 
بيوتهم ومكاتبهم ومكتباتهم للطلبة 
واملستفسرين مــن شتى بقاع األرض 
ومغاربها فكلهم خير عــون ومعاون 
للطلبة حيث أنهم كانوا يساهمون في 
تعليم الطلبة وحثهم على بذل املزيد من 
اجلهد واملثابرة في دراسة العلم والبحث 

العلمي”.
د.املذكورقائا:”عندما  وأردف 
أصــبــحــت مــعــيــدا فــي جــامــعــة الكويت 
ــدأت أدرس دراســاتــي العليا في  وثــم ب
ــان يــتــســاءل أعضاء  ـــر ك جامعة األزه
هيئة التدريس هناك هــل يوجد كلية 
شريعة ودراســات إسامية في جامعة 

ــت لــكــنــنــي كــنــت أبــلــغــهــم بــأن  ــوي ــك ال
الشريعة والــدراســات اإلسامية كانت 
ــدة  تشترك مــع احلــقــوق فــي كلية واح
فكانوا يستغربون ويتساءلون أن دولة 
الكويت والــتــي تتواجد فــي اجلــزيــرة 
العربية وبالقرب من اململكة العربية 
ــد من  ــدي ــع ــي متــلــك ال ــت الــســعــوديــة ال
جامعات وكليات للشريعة كجامعة أم 
القرى وجامعة اإلمــام محمد بن سعود 
واجلامعة اإلسامية باملدينة املنورة  
ملاذا ال يكون لها جامعة أو كلية خاصة 
بالعلم الشرعي والــعــلــوم اإلسامية 

ودراساتها”.
مضيفا أن كلية احلقوق والشريعة 
كانت جزء من كلية احلقوق أدت دورها 
ــه ولــكــن كلية  والزالـــت على أكــمــل وج
خاصة بالشريعة وعلومها يحتاج إلى 
جهد، وعندما التحق بقسم الشريعة 
والــدراســات اإلسامية بكلية احلقوق 
والشريعة بدأ بالعمل على إنشاء كلية 
خاصة بالشريعة والدراسات اإلسامية 
وأصـــول الــديــن وبـــدأ مشايخ األزهــر 
يزورون من خال األساتذة الذين كانوا 
بقسم الشريعة والدراسات اإلسامية 
فبعضهم من كبار األســاتــذة واملشايخ 
في العالم العربي واإلسامي، وأنشأت 
الكلية وخــرجــت العديد مــن الباحثني 
واملشايخ والعلماء في العلوم الشرعية 
وبعد مرور سنني طويلة تخللها العديد 
مــن العقبات واملــشــاكــل الــتــي واجهت 
الكلية لكنها أنتصرت بفضل الله وجهود 
أعضاء هيئة التدريس بالكلية في أن 
تــكــون الكلية شــامــه فــي وجــهــة دولــة 
الكويت التي هي محبة للشرع واخلير 

والدعوة اإلسامية فأنشأتالكلية.
ــال عميد كلية الشريعة  وبـــدوره ق
والدراسات اإلسامية األسبق احملتفى به 
أ.د.عجيل النشمي:” أول كلمة سمعتها 
هنا هي كلمة أن هذا اللقاء هو لقاء للوفاء 
واذا كان هذا لقاء للوفاء فإني أتذكر أنه 
يجب أن نتذكر ونفي بالذكر والدعاء 
ــاء هيئة الــتــدريــس  ــض ــن أع للعديد م
واملشايخ والعلماء املؤسسني للكلية 
ففي هذا املكان كانت نواة كلية الشريعة 
وهــو قسم الشريعة بكلية احلقوق 
والــتــي كانت فــي هــذا القسم موجودة 
فــي كتاباتهم ودراســاتــهــم وأبحاثهم 
باملكتبة حينما يدخل أحدهم إلى املكتبة 
سيجدها في كتبهم مثل الشيخ العامة 
بدر متولي عبدالباسط الرجل الذي له 
بصمات بارزة على الكويت كلها فقد قاد 
كلية الشريعة وكــان هو الــذي يحضر 
في مجلس اجلامعة ويدافع عن إنشاء 
كلية الشريعة منذ أول وهلة عندما قاد 
قسم الشريعة في كلية احلقوق ثم قاد 
املوسوعة الفقية ثــم كــان مــن قياديي 
بيت التمويل الكويتي هذا الرجل الذي 
نسي الناس ينبغي أن نذكره ونذكر 
قسم الشريعة التي فيها محمد املذكور 
وزكــي الدين شعبان وأحمد الغندور 
ــدرس فــي كلية   الــذيــن مــازالــت كتبهم ت

الشريعة.

» الشريعة والدراسات اإلسالمية« في جامعة الكويت كرمت علماء ومشايخ الكلية 

األنصاري: نحتفي بنخبة مميزة عملت بجد 
وإخالص وقدمت العطاء العلمي واملعرفي للوطن

ــس مجلس  ــي اســتــقــبــل رئ
األمة باإلنابة عيسى الكندري 
في مكتبه أمــس الثاثاء وفد 
مجلس إدارة جمعية اإلصاح 
االجتماعي املكون من رئيس 
مجلس اإلدارة حمود الرومي 
ـــب الـــرئـــيـــس يــوســف  ـــائ ون
العبدالرحيم واألمـــني العام 
يعقوب األنصاري ومدير إدارة 
النشاط الــدعــوي والتربوي 

محمد العمر ومشعل الزير.

وذكــرت شبكة )الدستور( 
اإلخبارية في بيان صحفي ان 
اجلانبني أكدا أهمية التكامل في 
األدوار املجتمعية التي تبني 
الوطن وأن اجلميع شركاء في 

تنمية الكويت احلبيبة.
وأضافت ان وفد اجلمعية 
أطلع الكندري على أوضــاع 
ــذي تفتخر  العمل اخلــيــري ال
الكويت بإجنازاته الشعبية 
ــة متمثلة بـــدور  ــي ــم ــرس وال

صاحب السمو اإلنساني على 
مستوى األمـــة والــعــالــم إلى 
جانب تداول أنشطة اجلمعية 
ودورهـــــــا املــجــتــمــعــي عبر 
احملاضن التربوية واألندية 

الشبابية وجلان النشر.
وقالت ان وفد اإلصاح أشاد 
بالتعاون “املثمر” للمؤسسة 
التشريعية ممثلة مبجلس 
األمة والتشجيع املستمر الذي 

تبديه القيادة السياسية لها.

رئيس مجلس األمة باإلنابة يستقبل 
وفد جمعية اإلصالح االجتماعي 

عيسى الكندري يستقبل مجلس إدارة جمعية اإلصاح االجتماعي

األنصاري والرشيدي مع املكرمني

 األنصاري والرشيدي يقدمان درعاً للمذكور

.. ويقدمان درعاً لعجيل النشمي
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أثنى احتاد املكاتب الهندسية والدور االستشارية 
الكويتية بتجاوب الرئيس التنفيذي ملؤسسة البترول 
املويتية املهندس نــزار العدساني، الفتا الى سرعة 
حتديد املؤسسة موعدا لعقد لقاء تشاوري بطلب من 
االحتاد تبحث فيه مجموعة من األمور والقضايا الفنية 

ذات االهتمام املشترك. 
ــد استقبل العدساني رئــيــس احتـــاد املكاتب  وق
الهندسية والدور االستشارية الكويتية املهندس بدر 
السلمان بحضور نائب رئيس االحتاد املهندس مازن 
الصانع وأمني الصندوق املهندس جابر أبو احلسن 
، وعضوي مجلس االدارة املهندس حمود الزعبي 
واملهندس سعدون العيسى وعضو اللجنة الفنية 

املهندس طارق شعيب. 
وفي ختام اللقاء أوضــح رئيس االحتــاد املهندس 
السلمان في تصريح صحافي أنه وزماؤه في االحتاد 
ملسوا جتاوبا  من الرئيس التنفيذي للمؤسسة الشراك 
املكاتب الهندسية والــدور االستشارية احمللية في 
األعــمــال واملشاريع الهندسية فيها وفــي الشركات 
التابعة لها وخاصة املشاريع ذات الطابع االنشائي 
واملعماري ، مشيرا الى أننا ملسنا حرصا من املؤسسة 
على وجود مكتب هندسي أو دار استشارية محلية في 
مشاريعها.  وأضاف السلمان واتفق خال اللقاء على 
أن تتم دراسة مقترحات االحتاد والتنسيق مع شركه 

نفط الكويت والشركات التابعة ملؤسسة البترول  التي 
لديها أعمال استشارية – هندسية  باالجتماع مبمثلي 
االحتــاد للتوصل الــي صيغه تعاون تخدم الطرفني 
وحتقق واحدا من أهم أهداف خطة التنمية بأن يقود  

القطاع اخلاص املشاريع التنموية في الكويت . 
وذكر رئيس االحتــاد الى أن اللقاء تناول مناقشة  
اعطاء دور للمكاتب الهندسية والــدور االستشارية 
احمللية في املشاريع التخصصية الكبرى التي تقوم 
بها املؤسسة ، على أن تكون االنطاقة بسيطة في 
املراحل األولى وبالتدريج تزداد  نسبة مشاركة املكتب 
الهندسي أو الدار االستشارية احمللية مع العاملية، الفتا 
إلى أن هذا األمر تشكر عليه املؤسسة حيث أنه سيتيح 
الفرصة للمكاتب احمللية الكتساب اخلبرة وهذا أحد 

توجهات املؤسسة .
 وأشار السلمان الى أنه وممثلي االحتاد قدموا عددا 
من املقترحات التي لقيت ترحيبا من العدساني ومنها 
مبادرة املكاتب الهندسية لدراسة مباني املؤسسة 
والشركات التابعة لها لتكون متوافقة ومتطلبات 
الطاقة املتجددة مما سيقلل التكلفة املترتبة على 
االرتفاع اجلديدة في أسعار الكهرباء، مضيفا أنه قد مت 
اطاع الرئيس التنفيذي للمؤسسة على دور االحتاد 
في تنظيم مزاولة املهنة الهندسية ولوائحها والقرارات 

املنظمة لها.

احتاد املكاتب الهندسية بحث مع العدساني 
تفعيل دور القطاع اخلاص بالتنمية

العدساني والسلمان يتوسطان ممثلي االحتاد 

تسلم بيت الزكاة زكاة جمعية 
حطني التعاونية والبالغ قدرها 
)48،630 د.ك – ثمانية وأربعني 

ألفاً وستمائة وثاثني ديناراً(.
وقد جرى تسليم شيك باملبلغ 
أثناء زيارة وفد من اجلمعية لبيت 
الزكاة ضم كا من رئيس مجلس 
إدارة اجلمعية عبدالعزيز سعود 
الهاجري، وعضو مجلس اإلدارة 
عبدالرحمن ابــو طــالــب، وأمــني 
الصندوق جاسم  ذكر الله، واملدير 

املالي للجمعية السيد فياض.
وكان في استقباله لدى وصوله 
ــى املــقــر الرئيس لبيت الــزكــاة  إل
فــي منطقة جــنــوب الــســرة نائب 
مدير عام البيت للموارد واالعام 
كوثر عبدالعزيز املسلم،  ومدير 
ادارة تنمية املوارد نايف اجليماز، 
ورئيس قسم خدمة الشركات أبرار 
الياسني، ومحاسب قسم خدمة 

الشركات مشعل الثويني.
ــارة ترحيب  ــزي ــد شــهــدت ال وق

مسئولي بيت الزكاة بوفد جمعية 
حطني التعاونية، والــذي أعرب 
بدوره عن اعتزازه وتقديره للدور 
البّناء الــذي يقوم به بيت الزكاة 
في خدمة فريضة الزكاة وتفعيل 
دورهــــا فــي املــجــتــمــع مــن خــال 
عطائه املشهود، داعياً للبيت بدوام 

التوفيق والسداد.
ــس مــجــلــس إدارة  ــي وقــــال رئ
اجلــمــعــيــة عــبــدالــعــزيــز ســعــود 
الــهــاجــري إن دعـــم بــيــت الــزكــاة 
ــــار اجلـــهـــود الــتــي  ــي فـــي إط ــأت ي
تبذلها اجلمعية خلدمة الوطن 
واملــواطــنــني، واملساهمة في دفع 
مسيرة التقدم والبناء في املجتمع 
ــداف  ــأه ــداً ل ــي ــس ــي، جت ــت ــوي ــك ال
السامية التي تضمنها قانون العمل 

في اجلمعيات التعاونية.
وناقش مع مسئولي بيت الزكاة 
آلية الــتــعــاون املستقبلي، لدعم 
العمل اخلــيــري وخــدمــة فريضة 

الزكاة.

ودعــا الهاجري باقي مجالس 
إدارات اجلــمــعــيــات التعاونية 
للمبادرة بإخراج زكواتها التي من 
شأنها دعم وتفعيل مسيرة العمل 

اخليري في املجتمع.
من جهتها أعربت نائب مدير 
ــوارد واالعــــام  ــم ــل عـــام الــبــيــت ل
السيدة/ كوثر عبدالعزيز املسلم 
عن بالغ شكرها وتقديرها جلمعية 
حطني التعاونية على دعمها للبيت 
بإخراج زكواتها؛ مما ميّكن البيت 
ــن حتقيق دوره وأهـــدافـــه في  م
ــر التي يكفلها داخــل  رعــايــة األس
الكويت، وتوفير متطلبات العيش 
الكرمي لها وترسيخ مبدأ التكافل 

االجتماعي بني أفراد املجتمع.
وفي ختام الزيارة قدمت املسلم 
لرئيس مجلس إدارة اجلمعية 
هــديــة تــذكــاريــة نيابة عــن بيت 
الزكاة؛ تقديراً لدورها ومساهمتها 
في أداء زكاتها لدعم بيت الزكاة 

ومشاريعه اخليرية.

48.630 دينار زكاة  بيت الزكاة تسلم 
جمعية حطن التعاونية

جانب من تسلم بيت الزكاة للشيك
تتمات

خصخصة
وعــن مــؤمتــر )عـــرب نــت( قــال إن دخــول 
الــتــكــنــولــوجــيــا بــاملــشــروعــات الــصــغــيــرة 
واملتوسطة من شأنه تطوير االقتصاد الوطني 
ال سيما أن دولة مثل الكويت صغيرة جغرافّيًا 
وسكانّيًا وحتتاج إلى األســواق اإللكترونية 

احتياًجا كبيًرا.
وأكد أن هناك خطة متكاملة األركان مليكنة 
خدمات وزارة التجارة والصناعة تأتي ضمن 
خطة اإلصاح املالي واالقتصادي احلكومية، 
مبيًنا أن االستثمار بهذا النوع من التكنولوجيا 

هو املستقبل.
وعن ترقية بورصة الكويت إلى سوق ناشئ 
من شركة )فوتسي راسل( اعتبر الروضان أنها 
خطوة ممتازة تعكس مكانة بورصة الكويت 

املرموقة إقليمّيًا.
وأكــد أن هــذه الترقية والشهادة من جهة 
اقتصادية عاملية مهمة يعد مرحلة مهمة 
يجب البناء عليها واالســتــفــادة منها جللب 
االستثمارات العاملية املختلفة وتطوير السوق 

الكويتي بأدوات مختلفة.
وسلط مؤمتر )عرب نت( الذي انطلق اليوم 

الضوء على السوق الكويتية وأسواق مجلس 
الــتــعــاون اخلليجي ونــاقــش أهــم التطورات 
بشأن االبتكار واالستثمار وتكنولوجيا اإلعام 
واإلعــان والتجارة الرقمية، في حني يناقش 
فــي يومه الثاني واألخــيــر غــًدا فــي جلسات 
خاصة أحــدث االجّتــاهــات في مجال التجارة 

اإللكترونية.

السفير الفلسطيني
ــــاف: “البد أن نــكــون عــلــى قـــدر من  وأض
العرفان لهذا البلد الــذي احتضننا على مدى 
عشرات السنني من قبل تأسيس الدولة حتى 
هذا اليوم” مؤكدا ان الكويت كانت ومازالت 

احلاضنة الرئيسية للقضية الفلسطينية.
وتابع “حينما تتحدث عن دولــة الكويت 
وما قدمته إلى فلسطني يجب عليك أن ترجع 
إلــى الــتــاريــخ ألن األســـاس متني واجلـــذور 
عميقة” مشيرا إلى متيز العاقات الكويتية 
- الفلسطينية بكل نواحيها وتطورها بشكل 

كبير عاما تلو اآلخر.

احلويلة
وأضــــاف، أن األئــمــة واملــؤذنــني أهــل ثقة 
وال يجوز تكبيلهم بالبصمة التي ال يتوافق 
ــم  مفهومها مــع طبيعة عملهم ويعيق أداءه
ـــدوة املجتمع  لرسالتهم الــســامــيــة، وهـــم ق
مؤمتنون على أوقـــات الــعــبــادة، وبصمتهم 
في رفع األذان وإقامة الصاة، باإلضافة إلى 
وجود نظام معمول به عبر التوقيع باحلضور 

واالنصراف في دفتر مخصص لذلك.

ضباط اختصاص
وعن سبب عدم قصر التعديل على فئة غير 
محددي اجلنسية أوضح العنزي أن املشكلة 
تكمن في تعسف اجلهاز املركزي ملعاجلة 
أوضاع املقيمني بصورة غير قانونية بإجبار 
البعض على التوقيع على تعديل أوضاعهم 

جلنسيات أخرى.
وبني ان التعديل الذي أقرته اللجنة اليوم 
كان أشمل وأوســع كي ال يكون لدى وزارة 
الدفاع عذر في عدم قبول فئة غير محددي 

اجلنسية. وعن رفع سن القبول في اجليش 
إلــى 36 سنة قــال العنزي إن وزيــر الدفاع 
ابدى في وقت سابق موافقة على ذلك، على 
أن يتم التنفيذ في مرحلة مقبلة بعد أن يخف 

الضغط على الكليات في هذه املرحلة.
وأشـــاد العنزي بتعاون نــائــب رئيس 
ــوزراء وزيــر الدفاع الشيخ محمد اخلالد  ال
بشأن هذا التعديل، مشيرا إلى ان هناك من 
فئة البدون من ضحوا بأرواحهم من أجل 
الكويت في احلروب العربية وحرب حترير 

الكويت. 
من جانب آخر أعلن العنزي أن طلبا موقعا 
من 10 نواب سيتم تقدميه الستعجال نظر 
تقرير اللجنة بشأن )حتديد عدد من يجوز 
جتنيسهم هذا العام( في أولى جلسات دور 

االنعقاد املقبل مطالبا النواب بالتعاون.
ــر، قــال النائب ناصر  وفــي مــوضــوع أخ
الــدوســري أنــه سيتم إعـــادة تقدمي مقترح 
قانون املعاشات االستثنائية للعسكرين 
املتقاعدين بعد أن ردته احلكومة .. وأن هناك 
5 نواب وقعوا  على مقترح سيعرض في أول 
جلسة بشأن استعجال اللجنة املالية إنهاء 

تقريرها.

تتمات


