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جانب من البرج

)أسامة البطراوي(م.عادل اخلرافي متحدثا خالل الزيارة الوفد اخلليجي متفقدا البرج

لقطة جماعية للوفد الهندسي اخلليجي في برج احلمراء إرشاد وشرح

الخرافي: االستشاري الكويتي مظلوم والدولة مقّصرة في حقه

رندى مرعي
أكد رئي����س االحتاد الدولي 
الهندس����ية عادل  للمنظم����ات 
اخلرافي ان تعاون أي ش����ركة 
وطنية مع استش����اري وطني 
ومقاول كويتي حتما سيؤدي 
إلى جناحات ونتائج مرضية، 
مؤكدا ان تغييب دور االستشاري 
الكويتي عن املشاريع الوطنية 
عليه حتفظات كثيرة، قائال ان 
الكويتي مظلوم  االستش����اري 

والدولة مقصرة في حقه.
كالم اخلرافي جاء خالل جولة 
الوفد الهندسي اخلليجي الذي 
يضم عددا من رؤساء وأعضاء 
مجالس اإلدارة في اجلمعيات 
الهندسية اخلليجية في مشروع 
برج احلمراء، وذلك ضمن إطار 
زي����ارة بروتوكولية إلى البالد 
يقوم بها الوفد مبشاركة رئيس 
الكويتية  جمعية املهندس����ن 
القحطان����ي وعدد من  م.طالل 
املهندس����ن وممثل����ي مكاتب 
استشارية حيث تعرفوا على 
مراحل بناء وإنشاء برج احلمراء 
الذي من املقرر إنهاء مراحله في 

مارس 2011.
وانتقد اخلرافي ما أسماه ب� 
»الفنتازية« في اتخاذ القرارات 
احلكومي����ة الت����ي ت����ؤدي الى 
استبعاد الطاقات الوطنية من 
شركات استثمارية كويتية أو 
أو مقاول  مكاتب استش����ارية 
كويتي، وهي ليس����ت بقرارات 
وطنية م����ا لم يكن هناك مبرر 
قوي لذلك، منتقدا محاربة وزارة 
األشغال للمكاتب االستشارية 

الهندسية.
وانتق����د اخلراف����ي الروتن 
والبيروقراطية احلكومية عند 
تنفيذ القطاع اخلاص للمشاريع 
التنموية التي س����تكون النواة 
لتحقيق الرغبة األميرية في جعل 
الكويت مركزا ماليا وجتاريا، 
الفتا الى معاناة شركة احلمراء 
عند احلصول على التراخيص 
واملوافقات م����ن بلدية الكويت 

لبناء البرج.
وأبدى حتفظ����ه على دعوة 
القطاع األجنبي دون أن يكون 
هناك دور للقطاع احمللي، الفتا 
الى ان هن����اك مبررات ألجهزة 
احلكومة على هذا املوقف إال انه 
يجب معرفة تلك املبررات، مشيرا 
الى ان احلكومة بدأت مبحاربة 
االستشاري الكويتي، متسائال 
عما إذا منع االستشاري الكويتي 
دخول االستش����ارين العاملين 
علما ان أكبر استشاريي العالم 
دخلوا من خالل االستشارين 

احمللين.
وأكد ان االستشاري الكويتي 

ليس عائقا، وإذا كانت احلكومة 
ال تريد خروج املهندس الكويتي 
للعمل اخلاص ويظل طوال عمره 
بالعمل احلكومي فهذا كالم آخر، 
هناك إعاقة لألسف، واملهندسون 
العاملون في احلكومة يتفننون 
بأدواتهم في محاربة الفنين من 
املهندسن الكويتين في املكاتب 

االستشارية الضخمة.
وأش����ار الى انه من شركات 
املقاوالت احمللية، شركات نفتخر 
بها على املستوى العاملي، ولم 
املقاوالت  متنع دخول شركات 
أكبر املصممن  ان  العاملية، بل 
العاملين دخلوا من خالل تلك 

الشركات.
ان����ه الي����زال هناك  وأك����د 
صعوبات تواجه الكفاءة الوطنية 
ف����ي الكويت والقطاع اخلاص، 
الفت����ا ال����ى ان القطاع اخلاص 
العنصر األساسي لتحول  هو 
الكويت الى مركز مالي وجتاري 
في املنطقة، وعلى الرغم من ذلك 
هناك العديد من مشاريع القطاع 
اخل����اص املتوقفة لدى البلدية 
ويتم تسييس����ها، معلقا على 
قرار مت نشره بجريدة الكويت 
الرسمية أمس األول مفاده ان أي 
حتالف بن مقاول عاملي ومحلي 
في جسر الشيخ جابر مرفوض، 

وال مانع من وكيل.
وأبدى اخلرافي اس����تغرابه 
الش����ديد من هذا القرار في ظل 
الذي يش����هده  الكبير  التأخير 
تنفيذ املشروع وضياع العديد 
من الف����رص والت����ي أدت الى 
ارتفاع تكلفة إنشائه، متسائال: 
ما مب����ررات من����ع التحالفات، 
فالعال����م يتضامن بش����ركات 
القرار؟  مش����تركة، فلماذا هذا 
مؤكدا انه يجب أن يكون املكتب 
االستشاري الكويتي هو األساس 
وليس املساند، ويجب أال يكون 
هناك مش����روع في الكويت، إال 
ويكون االستشاري كويتيا، أو 
على األقل خليجيا، الفتا الى ان 
ما يحصل عكس ذلك، معربا عن 
أمله في أن تدافع الهيئة االدارية 
املكاتب االستشارية  في احتاد 

بقوة عن موقفهم.
وأك����د أن املهندس الكويتي 
قادر على العطاء ولديه اخلبرات 
التي جتعله في مصاف املهندسن 
إال ان »الفنتازية«  العاملي����ن، 
في اتخ����اذ القرارات تؤدي الى 
استبعاد الطاقات الوطنية من 
شركات استثمارية كويتية أو 
أو مقاول  مكاتب استش����ارية 
كويتي، وهي ليس����ت قرارات 
وطني����ة إذ لم يكن هناك املبرر 
الس����ليم، أما اذا كانت القضية 
الى التطوي����ر فيجب أن يكون 

من خاللهم، الفتا الى ان الرقابة 
من مكتب استشاري كويتي أكثر 
أمانا لنا من رقابة االستشاري 

األجنبي.
وبدوره قال رئيس جمعية 
املهندس����ن الكويتي����ة ط����الل 
القحطاني ان وجود مبنى عاملي 
مثل مبنى احلمراء أعاد لنا الثقة 
في القطاع اخلاص، مشيرا إلى 
أن الكفاءات الكويتية موجودة، 
ولكنها بحاجة إلى من يدعمها.

وتطرق القحطاني إلى كادر 
الكويت����ي، مؤكدا أن  املهندس 
الكويتية  جمعية املهندس����ن 
لم تتحدث عن كادر فقط، إمنا 
حتدثت عن س����لم وظيفي به 
عدالة، وحتسن لكفاءة املهندس، 
متس����ائال هل يعقل أن يتعامل 
ويتس����اوى عالم في مجال ما 
مبوظف ق����د ال يس����تطيع أن 
يقرأ أو يكتب؟ وأكد أن وزارة 
األشغال الكويتية أصبحت من 
خالل قراراتها العنترية حتارب 
املكاتب االستشارية وهي بتلك 
الق����رارات تري����د تدمي����ر تلك 
املكاتب، مشيرا إلى أن احلكومة 
زاخرة بالفساد، وعدم ثقتها في 
االستشاري الكويتي في حد ذاته 

يعد مصيبة.
وأش����ار إل����ى أن الكثير من 
إلى اآلن  القيادات احلكومي����ة 
يخاف م����ن التوقيع على خطة 
احلكومة، وذلك بسبب خوفه من 
حتمل املسؤولية، ولكننا نقول 
لهم األمل موجود، وهذا املبنى 
العم����الق بني من أجل الكويت 
ونحن نريد أن نبني مستقبلنا 
بأيدينا لذلك على احلكومة أن 
تثق ف����ي أبناء الكويت وتعمل 
معهم يدا بيد على بناء مستقبل 

أفضل.
من جانب����ه أكد أم����ن عام 
احتاد جمعيات املهندسن خليل 
احلوس����ني أن املش����اكل التي 
يواجهها املهندس����ون واملكاتب 
االستشارية ال حتل إال عن طريق 
اجتماع املهندسن وتعاونهم، 
آمال أن يك����ون هناك تكامل في 
املش����اريع املوج����ودة في دول 
مجلس التعاون اخلليجي األمر 
الذي سينتهي بهم في مصاف 

الدول املتقدمة.
اللقاء قدمت ش����ركة  خالل 
األحمدي����ة للمق����اوالت املنفذة 
للمشروع عرضا فنيا ألقى الضوء 
على كيفي����ة اختيار التصميم 
والش����كل غير املتماثل، اضافة 
الى ش����رح واف عن املبنى من 
الناحية الفنية واملواد املستخدمة 
في����ه وكمياتها، كون����ه الرابع 
العالم من حيث  علي مستوى 

االرتفاع.

رئيس االتحاد الدولي للمنظمات الدولية تفقد والوفد الهندسي الخليجي برج الحمراء

»الزراعة«: تفعيل قانون تسجيل وتداول المبيدات مع االتحادات والشركات الزراعية
ترأس نائب املدير العام لشؤون الثروة 
النباتية بالهيئة العامة لشؤون الزراعة 
الس���مكية م.فيصل الصديقي  والثروة 
اجتماعا ضم كال م���ن االحتاد الكويتي 
الزراعية  امل���واد واملس���تلزمات  لتجار 
والش���ركات الزراعية العاملة في مجال 
استيراد املبيدات الزراعية وممثلن عن 

االحتاد الكويتي للمزارعن وذلك لتفعيل 
العمل بقانون تسجيل وتداول املبيدات 
والالئحة التنفيذية له، مت اس���تعراض 
بنود الالئحة التنفيذية املنظمة لتداول 
املبيدات ومناقشتها مع ممثلي االحتادات 
الزراعية وايضاح  املعنية والش���ركات 

النقاط املبهمة لديهم.


