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إن اجله����ود الكبيرة التي 
يبذلها مدير املعهد الديبلوماسي 
الكويتي الس����فير عبدالعزيز 
الش����ارخ محل تقدير وثناء 
خصوصا انه يعمل بال ميزانية 
مخصص����ة وال جه����از فني 
متخصص وأسرار جناحه حتى 
اآلن عديدة أهمها: إميان وقناعة 
وزير اخلارجية الشيخ د. محمد 
الصباح ووكيل الوزارة خالد 
اجلار اهلل والس����فير الشارخ 
نفسه والعاملني معه بأهمية 
املعهد كصرح ديبلوماس����ي 
وكرافد من روافد الديبلوماسية 
الكويتية، وبدوره احليوي في 

اعداد وتأهيل الش����باب الكويتي على حتمل املس����ؤوليات والدفاع 
ع����ن مصالح الكويت اخلارجية، وتعزيز العالقات مع املؤسس����ات 
الديبلوماس����ية كالس����فارات والقنصليات واملؤسسات األكادميية 
كاجلامع����ات والكليات واملعاهد. وس����ر النج����اح الثاني هو قدرات 
السفير الشارخ املتميزة في خلق شبكة من العالقات الديبلوماسية في 
داخل الكويت وخارجها، تزوده مبا يحتاجه املعهد من دعم لوجستي 

ومعلوماتي وتيسر له حتقيق أهداف املعهد املنشودة. 
فقد جنح السفير الشارخ في ربط املعهد بجامعة الكويت واالستفادة 
من اخلبرات والطاقات البش����رية وامل����وارد التقنية للجامعة، كما 
جنح في ربط املعهد بغرفة جتارة الكويت من خالل االستفادة من 
إمكانيات مركز الصقر للتدريب لتوفير الدورات التدريبية املتخصصة 
للكوادر الديبلوماس����ية الشابة. أما على الصعيد الدولي، فعالقاته 
املتميزة مع ديبلوماسيي دول الغرب والشرق مكنته من ربط املعهد 
مع العديد من املعاهد الديبلوماس����ية العريقة واجلامعات في تلك 
الدول وبالذات في دول االحتاد األوروبي واالستفادة من خبراتهم 
وجتاربهم. هذا الربط احمللي واخلارجي للمعهد أهله لتنظيم وإدارة 
محاضرات وندوات ناجحة بكل املقاييس الدولية في مجال الثقافة 

السياسية والديبلوماسية.
واليوم، وبسبب إجنازاته، أنيط باملعهد الديبلوماسي الكويتي 
مسؤولية التطوير اإلداري لوزارة اخلارجية برمتها، بعد أن نقلت 
إليه مس���ؤوليات مكتب التدري���ب والتطوير في الوزارة. وهذه 
اخلطوة أضافت عبئا جديدا وحتديا كبيرا للمعهد والقائمني عليه 
ألنه ليس من املمكن أن ينجح هذا املعهد )وهو حديث العهد( في 
تطوير اجلهاز اإلداري للوزارة بدون تعزيز موارد املعهد نفسه 
من خالل وضع ميزانية مستقلة له، متكن مدير املعهد من التعاقد 
مع خبراء مش���هود لهم في مجال التطوير اإلداري للعمل بدوام 
كامل، واالس���تعانة ببيوت اخلبرة العاملي���ة املعروفة لتصميم 
واعداد لوائح ونظم إدارية تطور أس���لوب العمل بالوزارة وفي 

سفاراتها باخلارج. 
يظل السفير عبدالعزيز الشارخ بشر، ال ميلك عص موسى، وكل 
ما لديه هو وفاؤه وقدراته وعالقاته املسخرة للكويت ولوزارته 
التي ال يزال يعمل بها منذ انخراطه في السلك الديبلوماسي وحتى 
اآلن. وأخيرا، أمتن���ى أن توفر وزارة اخلارجية جميع متطلبات 
واحتياجات املعهد م���ن موارد مالية وكوادر بش���رية وخبرات 
متخصصة قبل مباش���رته في مهمة التطوي���ر االداري للوزارة، 
أو بكلمات أخرى، أن يبدأ التطوي���ر اإلداري في الوزارة باملعهد 

الديبلوماسي الكويتي. 

القحطاني: البيروقراطية وتجاهل مطالب المهندسين
 بإقرار كادرهم منذ 15 عامًا أحبطانا في المرحلة السابقة

شبيب: إقرار قانون الخصخصة خطأ فادح ومخالفة للدستور

وقالت مدوه انن����ا حصلنا على جائزة 
افضل مشروع ناطحة سحاب في العالم 
قيد االنشاء 2008 باالضافة الى جائزة 
افضل مش����روع مشارك مبنافسة اكثر 
من 200 مشروع من 80 دولة، وجائزة 

متحف العمارة االميركي.
وفي اخلتام ق����دم م.هاني ابوحيدر 
عرضا فنيا وهندسيا عن التحديات التي 
واجهت الشركة االحمدية الجناح وضمان 
جودة انشاء املش����روع، باالضافة الى 
التي  الهندسية املتطورة  التكنولوجيا 
مت اس����تقدامها من مختلف دول العالم 

الجناح املشروع.

الذي يع����ادل نحو 100 دور اال ان ادارة 
املشروع ومصممه ارتأوا ان يكون البرج 
من 80 دورا فقط ملزيد من الديناميكية في 
التصميم واالستغالل االمثل للمساحات 
الداخلية في املشروع. واوضحت منسق 
العالقات العامة للش����ركة ان املشروع 
يتضمن باالضافة الى البرج مبنى متعدد 
االدوار للسيارات ارتفاعه 9 ادوار، ومركزا 
فخما للتسوق، مضيفة ان البرج يتضمن 
نحو 60 دورا للمكاتب ويوفر نحو 100 
الف متر مربع مس����احة تأجيرية، وان 
ادوارا خاصة للخدمات مت تشييدها ضمن 
البرج ثالثة علوية وواحد في السرداب. 

ثم قدمت منس����ق العالقات العامة 
في مشروع احلمراء دانة مدوه عرضا 
تفصيليا عن املشروع، مشيرة الى ان 
ادارة املش����روع حرصت على بقاء اسم 
احلمراء عليه، موضحة ان املوقع شهد 
انشاء اول مبنى للسينما على مستوى 
القرن املاضي  اخلليج في خمسينيات 
وان البرج امتداد لهذا التاريخ والتراث 

احلضاري للكويت.
واكدت مدوه ان املش����روع سينتهي 
في مارس العام املقبل وان بناءه وصل 
الى ارتفاع اكثر من 370 مترا من اصل 
412 مت����را هو االرتفاع االجمالي للبرج 

حتتاجها املشاريع اخلاصة والعامة وعدم 
االهتمام بالتنمية البش����رية والعنصر 
البشري الكويتي كلها عوامل احبطتنا 

خالل املرحلة السابقة.
القطاع  ودعا رئيس »املهندس����ني« 
اخلاص واملجتمع املدن����ي الى املبادرة 
والقيام مبشاريعهم املشتركة التي تدعم 
الرغبة السامية جلعل الكويت مركزا ماليا 
وجتاريا، مشددا على ضرورة االبتعاد 
التعامل  عن احلسد والشخصانية في 
والتعاون مع اخلبرات الهندسية العاملية 
املتواجدة على الساحلة احمللية من خالل 

املكاتب والدور االستشارية الوطنية.

حمد العنزي
جدد رئيس جمعية املهندسني م.طالل 
املهندسني  القحطاني تأكيده على دعم 
الكويتيني للجهود التي يبذلها القطاع 
اخلاص لتحقيق التنمية التي تنشدها 
الكويت جلعلها مركزا ماليا وجتاريا عامليا 
حتقيقا للرغبة السامية لصاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد، مشيرا الى 
ان دور القطاع اخلاص مهم وحيوي في 
اخلطة التنموية التي وضعتها احلكومة 

وصادق عليها مجلس االمة.
واكد م.القحطاني في العرض اخلاص 
الذي اقامته ادارة مشروع برج احلمراء 
مبقر اجلمعية مساء اول من امس للوفود 
الهندسية اخلليجية التي تقوم بزيارة 
للكويت ان العنصر البشري هو االهم 
في هذه اخلطة، موضحا ان املهندسني 
الكويتيني متواجدون في جميع املشاريع 
احلكومية واخلاص����ة، وأنهم يبذلون 
جه����ودا كبيرة الجناح هذه املش����اريع 
اال ان جهودهم الت����زال تقابل بجحود 
من قبل اصحاب القرار الذين اليزالون 
يتجاهلون مطالبهم في اقرار كادرهم منذ 
15 عاما وأكثر. واوضح م.القحطاني ان 
وجود قطاع خاص كويتي بهذه الفاعلية 
يدع����و الى التفاؤل الذي كدنا ان نفقده 
من االداء احلكومي املتردي، مشيرا الى 
ان البيروقراطي����ة والتأخ����ر في اتخاذ 
القرار وعدم تطوير البنية التحتية التي 

أكد رئيس االحتاد العام لعمال الكويت م.سالم شبيب 
العجمي انه على الرغم من كل حتذيراتنا املتكررة وعلى 
الرغم من كل االعتصامات والبيانات والتصريحات التي 
عبرت عن رفض الش����ارع الكويتي واالكثرية الساحقة 
من الفئات الش����عبية لبيع مقدرات البالد االقتصادية 
واالجتماعية وثروتها الوطنية الى القطاع اخلاص، اقدم 
مجلس االمة على اقرار قانون اخلصخصة في املداولة 
األول����ى، واقدم ممثلو هذه االمة حتت قبة البرملان على 
ارتكاب اخلط����أ الفادح الذي س����يندمون عليه، والذي 
سيحاس����بهم الش����عب والتاريخ على ارتكابه حاضرا 
ومستقبال. وتابع: ان املخاطر الكبيرة التي يحملها هذا 

القانون ال تكمن فقط في كونه مخالفة فادحة لدستور 
البالد، وامنا ايضا النه يهدد بصورة خطيرة املصلحة 
الوطنية العليا للكويت ومس����تقبل اقتصادنا الوطني، 
واملصالح االقتصادية واالجتماعية للمواطنني من مختلف 

الفئات الشعبية.
وق����ال ان اقرار هذا القانون على الرغم من مخالفته 
الدستورية البينة والصريحة سيجعل من دستور البالد 
ورقة قابلة للمساومة واملزايدة وللتالعب بها والقفز من 
فوقها في كل وقت، وهل تبقى الكويت التي حتوز تقديرا 
واحتراما كبيرين بني مختلف الدول العربية والعاملية، 
على هذا القدر من التقدير واالحترام ودستورها على هذا 

النحو؟ ثم ان اقرار هذا القانون على الرغم من املعارضة 
الواضح����ة والصريحة له من قبل االكثرية الس����احقة 
من الش����عب الكويتي ودون اعارة اي اعتبار لرأي هذه 
االكثرية سيكون من ش����أنه ان يضرب عرض احلائط 
باحلوار االجتماعي البناء الذي كنا ومازلنا ننادي به، 
وبالسلم االهلي الذي نعتبره العامل االساسي لظروف 
التنمية االجتماعية احلقيقية، ويفتح الباب واسعا امام 
الصراع����ات والفوضى االجتماعية التي نرغب فيها وال 
نريدها لهذا الوطن، ويفتح الباب بالتالي على مصراعيه 
امام املصطادين في املاء العكر الستغالل هذه الظروف 

وجتييرها ملصاحلهم السياسية الضيقة.

جّدد خالل عرض خاص أقامته إدارة مشروع برج الحمراء تواجد المهندسين الكويتيين في جميع المشاريع

م.طالل القحطاني

م. سالم شبيب العجمي

د.احمد القالف
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الكويت تحتفل باليوم العالمي 
للهيموفيليا اليوم

االحتاد ش����بكة غي����ر ربحية من 
منظمات املرضى في 113 بلدا من 
ضمنها الكويت أسست في عام 1963 
وتهدف الى حتسني حياة األشخاص 
املصابني بهذا املرض وبقية أمراض 

نزف الدم ذات الصلة.

تعتزم الكويت املشاركة اليوم 
وألول مرة ف����ي االحتفال باليوم 
العاملي ملرض نزف الدم الوراثي 
)هيموفيلي����ا( ف����ي 17 ابريل من 
كل عام وس����يقام في ه����ذا العام 
حتت ش����عار »وجوه عديدة من 
أم����راض النزف..متحدون لعالج 

اجلميع«.
وقال املنسق العام لدى اجلمعية 
الكويتي����ة للهيموفيليا اخصائي 
األمراض الباطنية د. أحمد القالف 
في تصريح ل����� »كونا« امس ان 
اجلمعية تعم����ل مع متخصصني 
مهتم����ني بصياغ����ة واعتماد أول 
بروتوك����ول وطني موحد لعالج 
مرضى الهيموفيليا على أس����س 
عاملي����ة وعلى ي����د اختصاصيي 

امراض الدم في الكويت.
وأكد القالف وهو أحد مؤسسي 
اجلمعية ان هذا البروتوكول حظي 
بدعم من وزي����ر الصحة د. هالل 
الساير وسوف يتم توقيعه خالل 
األسابيع القليلة املقبلة وسيكون 
األول من نوعه الذي يصدر بأمر 

وزاري.
وأوض����ح ان اجلمعية عملت 
على مدى السنوات األربع املاضية 
على جمع االختصاصيني واملرضى 
بهدف رفع مستوى الوعي مبرض 
الهيموفيليا الذي يعد ضئيال في 

املجتمعات العربية بشكل عام.
وعدد القالف اجنازات اجلمعية 
حتى الوقت احلاضر والتي تتضمن 
جمع بيانات مرضى الهيموفيليا من 
القوائم املتوافرة لدى املستشفيات 
وسعت نحو ضمان اجراء تشخيص 
لهذا املرض النادر اضافة الى ان 
اجلمعية جنحت في تشكيل فريق 
يضم مهنيني يرغبون في العمل 
اجل����اد من اج����ل معاجلة مرض 

الهيموفيليا.
وأوضح ان البروتوكول الوطني 
مشتق من برتوكوالت دولية ومتت 
مناقشته مع متخصصني من اجل 

ان يحظى بدعمهم.
العام من  الهدف  وأضاف »ان 
اجلمعي����ة هو خلق وع����ي اكبر 
ل����دى األفراد عن امل����رض ونحن 
العاملي  سعداء باالحتفال باليوم 
للهيموفيليا ألول مرة في الكويت 
وسوف يكون هناك احتفال أكبر 
حني يت����م توقي����ع البروتوكول 
الوطني خالل األس����ابيع القليلة 

املقبلة«.
وتعم����ل اجلمعي����ة الكويتية 
للهيموفيليا م����ع االحتاد العاملي 
للهيموفيليا من أجل رفع مستوى 
الوعي بهذا املرض الوراثي ويعد 

المعهد الديبلوماسي الكويتي

بقلم: د.وليد حمد الموسى السيف

)أحمد باكير(جانب من العرض اخلاص مبشروع برج احلمراء


