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أكد خالل افتتاح الملتقى الهندسي الخليجي الـ ١٣ أن «الداخلية» ال تتجسس على هواتف المواطنين

الخالد ردًا على الدعوات المطالبة باستقالته أو إعادة استجوابه: «كل عام وأنتم بخير»

من خــــالل اجلهــــات املعنية لدى 
السلطة التنفيذية وبالتعاون مع 
اجلمعيات والنقابــــات والهيئات 
الى  الهندسية اخلليجية، مشيرا 
ضرورة حماية املهنة وتطوير اداء 
املهندسني ووقف الهجمة الشرسة 
التي يتعرضون لها ومحاربتهم من 
قبل البعض لنيل أبسط حقوقهم 
وهو األمر الذي سيساهم وبشكل 
كبير في حتقيق التنمية البشرية 
التي هي عماد اي نهضة تنشدها 

مجتمعاتنا.
وقال امني عام االحتاد الهندسي 
اخلليجي م.يوسف الفيلكاوي ان 
الهندسي اخلليجي ينمو  االحتاد 
عاما بعد عام ويزدهر وتتوثق عرى 
عالقاتنا وتتطور وننطلق نحو غد 
افضل ومجاالت في التعاون والعمل 
املشترك اوسع وأرحب فنحن نلتقي 
لنستمر في العطاء، فمن التأسيس 
في امللتقى االول الى بحث تأهيل 
املهندس اخلليجي وتفعيل دوره 
فــــي القطاع اخلاص فــــي امللتقى 
الثانــــي في الشــــارقة ثم انطلقنا 
لنبحث دور املهندس اخلليجي امام 
حتديات القرن احلادي والعشرين 
في ملتقانــــا الثالث في املنامة ثم 
التقينا في الرياض للمرة الرابعة 
املهندس  لنبحث عن طموحــــات 
اخلليجي فــــي القرن اجلديد وفي 
ملتقانا اخلامس في مسقط انطلقنا 
لنبني املســــتقبل، ثم جاء امللتقى 
السادس في الدوحة لنناقش هناك 
دور املهندس اخلليجي وأساليب 
تطوير املهنة وكما الحظتم فقد كان 
محور اهتمامنا في هذه امللتقيات 

ينصب على املهندس ودوره.

القحطانـي: األخـذ بتطبيقـات الهندسـة المروريـة ُيعتمـد عليه فـي كل مشـاكل االزدحامات
بحيادية ومهنية وكفاءة هندسية 
نبرئ ذمتنا ونحس بفخرنا الذي 
ننشده إزاء أوطاننا ومجتمعاتنا، 
بل وقيادتنا من اصحاب اجلاللة 
والسمو في دول مجلس التعاون 
لدول اخلليــــج العربية. وأوضح 
القحطانــــي ان لقاءنا اليوم يؤكد 
أخوتنا ويعيدنا الى روح املبادرة 
الى  املطلوبة والدعــــم ويعيدني 
روح احلماس واالندفاع املدروس 
إلجناز العمل بقوة وأمانة والتي 
شــــهدتها ومن خالل جتربتي مع 
اخواني في جمعية املهندسني في 
العام ٢٠٠٣ حيث كان حلماســــنا 
دور كبير في نقلة العمل التطوعي 
الهندسي الى آفاق أرحب وأوسع 
وهذا امر لن نوقفه كذلك كمهندسني 
كويتيني بل سنمضي قدما في تبني 
ودعم إطالق كل مــــا هو بناء من 
قبل متطوعينــــا ومتطوعاتنا بل 
سنعمل على حتقيق طموحاتهم 
ونبادر معهم لتحقيق اآلمال التي 
ينشدونها ألوطانهم ولرفع مستوى 
أدائهم ودورهم املهني في املجتمع 

والدول.
وأكد القحطاني ضرورة تفعيل 
دور املهندســــني الوطني وإتاحة 
املجال لهم واسعا للعمل على تفعيل 
ووضع وتنفيذ خطط التنمية التي 
ننشــــدها للحد من اتباع أسلوب 
رد الفعــــل واالنتظار حلني وقوع 
املشكلة، كما انه البد من تفعيل دور 
مزاولة املهنة الهندسية وأخالقياتها 

التي تعاني منها بنيتنا التحتية 
وتعطل تنميتنا. واضاف القحطاني 
اننا في جمعية املهندسني نتلمس 
اهمية البحث العلمي ووضع الرؤية 
الهندسية واملهنية البحتة والبعيدة 
عن التجاذبات السياسية في حل 
مشاكلنا، ولكننا وعندما نتحدث 
هذه اللغة املهنية ومع كل اســــف 
اقولها نهاجم، بل يصل االمر الى حد 
تهديدنا بوقف وتعطيل احلصول 
على حقوقنا في ممارسة مهنتنا 
وما يترتب على هذه احلقوق من 
واجبات وأقول ملن يعمل على تعطيل 
دورنا بأننا ماضون ولن نقف عند 
حد، سنتطوع ونقدم ونضع احلل 

نحن نبادر كمهندسني خليجيني 
مرة اخرى ومن مبادرة زمالئنا قبل 
١٣ عاما ببحث وتناول موضوع، 
بل مشــــكلة باتت تؤرقنا جميعا 
وتقــــض مضاجع حكومات دولنا 
انها مشكلة املرور التي متس كل 
مواطن وكل مقيم وكل كائن يعيش 
في منطقتنا والعالم أجمع، وكلنا 
ثقة بأن جهود زمالئنا في اللجنة 
العليا ســــتؤتي ثمارها وستضع 
الكثير مــــن احللول امام اصحاب 
القرار من السياسيني ألننا وبكل 
أسف كمهندســــني ال منلك سلطة 
تنفيذ القرار الفنيـ  الهندسي الذي 
يساهم في حل الكثير من املشاكل 

املهندسني الكويتية ومباركة وتأييد 
وترحيب ودعم في العمل واالجناز 
من الزمالء في اجلمعيات والهيئات 
الهندسية اخلليجية، مشيرا الى ان 
الهندسي اخلليجي  هذا املشروع 
الذي نلتقي في رحابه اليوم انطلق 
مببادرة هذه الروح املبادرة التي 
بتنا نفتقدها اليوم جراء األوضاع 
والتداوالت السياسية للشأن املهني 
والفني الهندسي والتي جعلت من 
قضايانا الفنية والهندسية البحتة 
موضوع جتاذب بني السياسيني، 
ما أثر على بنيتنا التحتية وجعلها 
تقف عن حد عطل النمو والتنمية 
التي تنشدها دولنا وشعوبنا، وها 

حلل الكثير من املشاكل املرورية 
التي تعاني منهــــا الكويت ودول 
مجلس التعاون اخلليجي خاصة 
في مجال سالمة النقل واملرور آمال 
ان يتم التوصل خالل اعمال الدورة 
الثالثة عشــــرة لالحتاد الهندسي 
اخلليجي الى التوصيات املناسبة 
والتي ستلقي بظاللها وفائدتها على 

اجلميع بإذن اهللا.
من جانبه، قال رئيس جمعية 
املهندسني م.طالل القحطاني خالل 
كلمته فــــي افتتاح امللتقى ان هذا 
امللتقى الهندسي اخلليجي الثالث 
عشر يحط رحاله من حيث انطلق 
مببادرة من اخوانكم في جمعية 

اخلليجي املوحــــد اليجاد حلول 
علميــــة وهندســــية للمشــــكالت 
انعكاســــاتها  املرورية والتي لها 
السلبية على التنمية االجتماعية 

واالقتصادية في دولنا.
واضــــاف اخلالد: ال شــــك في 
ان للهندســــة املرورية دورا مهما 
وحيويا مؤثرا في تخطيط املدن 
والرؤى املستقبلية ومدى ارتباطها 
بالتنمية االجتماعية واالقتصادية، 
وباالمس القريب عقد مؤمتر «املرور 
بالكويــــت وقضايــــاه املعاصرة» 
والذي نظمته اجلمعية الكويتية 
للسالمة املرورية لالستفادة من 
خبرات وجتــــارب الدول املتقدمة 
في مجاالت استراتيجيات خفض 

احلوادث املرورية.
واوضح اخلالد ان اســــتضافة 
الدورة  املهندسني العمال  جمعية 
الثالثة عشــــرة لالحتاد الهندسي 
اخلليجــــي عن النقل واملرور، امر 
يدعو الى الفخــــر واالعتزاز لهذه 
التي تســــتند  الوقفة املجتمعية 
الى مقومات مؤسسية من جميع 
هيئات ومؤسسات املجتمع الدراك 
واحســــاس اجلميع مبدى تأثير 
القضية املرورية وانعكاسها على 
اجلميع. وافــــاد اخلالد بان االخذ 
بتطبيقات الهندسة املرورية للطرق 
من االســــهامات الفعالة التي يتم 
االعتمــــاد عليها فــــي كل القضايا 
مــــع االخــــذ باملبادرات  املرورية 
العلمية والهندسية  واملساهمات 

هاني الظفيري
رفض وزير الداخلية الشــــيخ 
جابر اخلالد التعليق على الدعوات 
النيابية املطالبة باستقالته او اقالته 
او اعادة استجوابه مجددا وحتديدا 
مع بدء دور االنعقاد الثاني للفصل 
التشــــريعي الثالث عشر، واجاب 

بقوله «كل عام وأنتم بخير».
وجــــدد الوزيــــر اخلالد خالل 
الهندسي  امللتقى  حضوره أعمال 
اخلليجــــي الـــــ ١٣ حتــــت عنوان 
الفرص  النقل واملــــرور،  «قضايا 
والتطلعات» برعاية سمو رئيس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد، نفي 
قيام وزارة الداخلية بالتجسس على 
هواتف املواطنني والذي اشارت اليه 
احدى الصحف في االيام املاضية. 
وأكد اخلالد ان وزارة الداخلية ال 
تعاني من اي عجز بشــــري على 
مستوى قياداتها التي تؤدي دورها 

املطلوب.
واعــــرب الفريق متقاعد وزير 
الداخلية جابر اخلالد عن سعادته 
بان ينال شــــرف االنابة عن سمو 
رئيــــس مجلس الوزراء الشــــيخ 
ناصــــر احملمد فــــي إفتتاح اعمال 
الــــدورة الثالثة عشــــرة لالحتاد 
الهندســــي اخلليجي في الكويت. 
وقال اخلالد في كلمة القاها خالل 
املؤمتــــر: ان انعقاد اعمال الدورة 
الثالثة عشــــرة لالحتاد الهندسي 
اخلليجي حتت شعار «قضايا النقل 
واملرور، الفرص والتطلعات» يأتي 
انسجاما وجتسيدا لالهتمام الكبير 
الذي توليه جميــــع دول مجلس 
التعاون اخلليجي للقضايا املرورية 
وفي اطار السياسة العامة للنهج 

الشيخ جابر اخلالد وم.طالل القحطاني وم.ناجي العبدالهادي وم.عادل اخلرافي في افتتاح امللتقى

من أجواء الحفل
 في بداية احلفل مت عرض فيلم وثائقي عن مشكلة االزدحام 

املروري في الكويت.

ــابقة هي األولى من نوعها قامت جمعية املهندسني بعمل   في س
أوبريت مسرحي عن مشاكل املرور التي يواجهها املجتمع الكويتي 
ــم  ــهم الفنان جاس ــه نخبة من الفنانني الكويتيني وعلى رأس قدم

النبهان.

 فـــي ختام حفل االفتتاح قام وزير الداخلية الشـــيخ جابر 
اخلالد بتكرمي وتوزيع اجلوائز والدروع على الرواد واملخترعني 

واعالن جائزة التميز لالبداع للهيئات واألفراد مسابقة سنوية 
تصاحب كل ملتقى وتتناسب مع موضوع امللتقى السنوي.

ــر اخلالد بافتتاح املعرض الذي  ــيخ جاب  قام وزير الداخلية الش
ــني  ــاركة جمعية املهندس ــي مبش أقيم على هامش امللتقى الهندس
ــت) والهيئة العامة للمرور  ــة (جامعة الكوي الكويتية وكلية الهندس
ــوزارة الداخلية، والهيئة العامة للبيئة، حيث عرضت فيه اجلهات  ب
ــاريع تنفيذية مت  ــى من أفكار ومش ــاركة كل ما يخدم امللتق املش

تطبيقها في دولها.

(سعود سالم)الشيخ جابر اخلالد متوسطا أعضاء جمعية املهندسني
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