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أمير زكي
ثمن رئي���س مجل���س االمة 
املتميزة  جاسم اخلرافي اجلهود 
التي يبذلها القائمون على جمعية 
الكويتية في خدمة  املهندس���ن 
الكوي���ت واهله���ا والعمل على 
تطوير اخلدمات التي تقدمها سواء 

العضائها او للمجتمع ككل.
وق���ال اخلرافي، خالل الغبقة 
الرمضاني���ة الت���ي اقامها عضو 
اجلمعية م.حسام اخلرافي على 
شرف رئيس مجلس ادارة اجلمعية 
الكادر اخلاص  اقرار  مبناس���بة 
بهم مساء اول من امس: جلمعية 
املهندسن مكانة كبيرة في املجتمع، 
نتيجة للجهد الذي يبذله القائمون 
عليها في خدمة الكويت واهلها، 
مشيرا الى ان نشاطهم ملحوظ وما 
يقومون به من عمل بقيادة م.طالل 
القحطاني واعضاء مجلس االدارة 
ومن قبلهم عادل اخلرافي واضح 
ومتميز، الفتا الى ان الدليل على 
مكانة اجلمعية هي السمعة التي 
حصلت عليه���ا وحتديدا املكانة 
التي حصل عليها الرئيس السابق 
للجمعية ليس فقط في الكويت 

امنا عربيا وعامليا.
واضاف: كل ذلك نتيجة للجهود 
املبذولة من القائمن على اجلمعية 
في خدمة املجتمع الكويتي، سواء 
من خالل تأدية دورهم مع وزارات 
الدولة او املجتمع، وان دل هذا على 
شيء فإمنا يدل على ضرورة ان 
تقوم جمعيات النفع العام مبثل هذا 
الدور ألنها وكما هو معروف من 

اسمها انها جمعيات نفع عام.
واع���رب اخلرافي عن امنياته 
بالتوفيق والنجاح لكل املهندسن 
الدعوة م.حسام  ومنهم صاحب 
اخلرافي واستمرار جهود املهندسن 

لتظل حتظى اجلمعية بالسمعة 
الت���ي تتمت���ع بها على  الطيبة 

املستوين احمللي والدولي.
من جانبه، قال رئيس اجلمعية 
م.طالل القحطاني: مت اقرار الكادر 
في اغلب اجلهات احلكومية ان لم 
يكن كلها، وهناك بعض اجلهات 
امللحقة كبعض الشركات التي لها 
وضع حكومي اليزال بها حاالت 
بسيطة، اال انه فيما يتعلق بهيئة 
الصناعة والبيئة واملؤسسة العامة 
للرعاية الس���كنية، فقد مت اقرار 
الكادر فيها، الفت���ا الى ان هناك 
جهودا القرار مطالب املهندسن في 
القطاع النفطي، معلنا انه سيبت 
اقراره في القريب العاجل، وكذلك 
املهندسون ضباط االختصاص في 
القطاع العسكري، مشيرا الى ان 
هناك جلنة رباعية مشكلة ولها 
جهود طيبة مع اجلمعية نتمنى 
ان تسفر عن اقرار ما يتعلق بهم 
من مطالب كونها لها وضعيتها 

ومسارها اخلاص.
وع���ن امكاني���ة توحيد كادر 
املهندسن في كل قطاعات الدولة 
املدنية منها والعس���كرية، قال: 
طرحنا هذا كرؤية وطنية واضحة 
للك���وادر الوظيفية، فيما يتعلق 
مبعايير موحدة يتم قياسها ليس 
للمهندس���ن فقط امنا مت طرحها 

الوظائف  بشكل اش���مل جلميع 
املهنية مبعايي���ر، احدها معيار 
املؤه���ل باالضافة الى كثر من 12 
معيارا يتم قياسه، كظروف العمل 
وبيئته، وذلك لتالفي التصنيف 
الوحيد الذي يتم من خالله تقييم 
كفاءة املوظف وهو املؤهل فقط، 
معربا عن امله في تبني تلك الرؤى 
والطرح م���ن قبل ديوان اخلدمة 
املدنية حلل املشكلة واقرار معيار 
العدالة واملساواة والتركيز على 

مقياس الكفاءة واالنتاجية.
التي مت  وح���ول اخلط���وات 
اتخاذه���ا فعليا القرار الكادر في 
القطاع اخلاص والعسكري، قال: 
فيما يخص القطاع اخلاص ففي 
القريب العاجل وحتديدا في نهاية 

الشهر املقبل ستنزل لهم بدالتهم 
ان شاء اهلل، اما فيما يخص القطاع 
العسكري فقد مت طرحه على اللجنة 
الثالثية املشكلة في العام 2007، 
اال ان الظروف السياس���ية آنذاك 
تسببت في التأجيل بعد ان كان 
مطروحا على نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر 
املبارك، الفتا الى ان اجلمعية قامت 
م���رة اخرى بتفعيل���ه من خالل 
املهندس���ن في احلرس الوطني 
والدفاع والداخلية واالطفاء، الفتا 
الى ان احلل موجود وان املوافقة 
الضمنية كانت موجودة لكن لم 
توفق اجلمعية في وضعها كأولوية 
على جدول االعمال، متأمال اقراره 
في القريب العاجل، وفيما يخص 
العاملن في القطاع النفطي قال: 
ان سعد الشويب اعطى توجيهاته 
بأولويته ودراسته ونحن نتابعه 

وقريبا نفرح باقراره.
الدعوة م.حسام  اما صاحب 
اخلرافي فقال: اتوجه بالشكر لكل 
زمالئي املهندسن على تلبيتهم 
له���ذه الدعوة ومش���اركتهم في 
تكرمينا لرئيس واعضاء مجلس 
ادارة اجلمعية، وهم كما عودونا 
قواعد متطوعة تعمل لهذا الوطن 
واش���كر معالي رئيس مجلس 
االمة على مشاركته ودعمه كما 

اشكر معالي نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد الصباح واالخوة النواب 

الذين حضروا وشاركونا.
ان  واضاف حسام اخلرافي: 
ما حققه مجلس ادارة اجلمعية 
واملتطوعون فيه���ا هو موضع 
اعتزاز لكل املهندسن، خصوصا 
اننا نعلم ان اجلمعية تعمل على 
الكادر منذ 15 عام���ا واكثر، بل 
الى مواقع  ووصلت اجلمعي���ة 
قيادية في املهنة الهندسية على 
املس���توين االقليمي والدولي، 
فهي موض���ع افتخار لنا جميعا 
وقد تكون شهادتي مجروح بها 
ازاء ما قدمه اخي وزميلي طالل 
ادارة اجلمعية ومن  ومجل���س 
قبلهم الرئيس املنتخب لالحتاد 
الدول���ي للمنظمات الهندس���ية 
ورئيس اجلمعية الفخري م.عادل 

اخلرافي.
وزاد اخلراف���ي: كم���ا اود ان 
اعرب عن اعتزازي بالثقة التي 
يبديها بعض الزمالء املتطوعن 
واملتطوعات باجلمعية ولتمنيات 
رئيس مجلس االمة ونحن نعمل 
وعملنا في اجلمعية وفي اطار 
عملها املؤسس���ي فأنا عضو في 
التطوعية ونحن نعتز  اللجان 
بتقييمهم لنا ورهن اش���ارتهم، 
واجلمعية هي املظلة التي جتمعنا 
جميعا كمتطوعن ميكننا ان نقدم 
له���ذا الوطن من خالل اي جلنة 
وأي موقع فيها، مضيفا انه ليس 
بغريب على اجلمعية فهو متطوع 
فيها من الع���ام 1997 حيث كان 
عضوا في اللجنة الثقافية ونظم 
الكثير من الفعاليات واالنشطة، 
وها هو يفع���ل دوره في خدمة 

املهنة الهندسية واملهندسن.

جاسم الخرافي: جهود جمعية المهندسين جعلتها 
تحتل مكانة كبيرة في المجتمع محليًا وعالميًا

خالل غبقة حسام فوزي الخرافي للمهندسين

حسام الخرافي: أعتز بما قدمه المتطوعون ومجلس اإلدارة في جمعية المهندسين

درع تذكارية من جمعية املهندسني إلى رئيس مجلس األمة

م.عادل متوسطا طالل جاسم اخلرافي وصاحب الدعوة

رئيس مجلس األمة لدى وصوله غبقة م.حسام نوري اخلرافي

عضو مجلس األمة ناجي العبدالهادي مهنئا

)متين غوزال(وزير اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح متوسطا املهندس القحطاني وصاحب الدعوة م.حسام اخلرافي رئيس مجلس األمة متوسطا عدداً من املهندسني وحضور غبقة م.حسام اخلرافي

الشيخ محمد الصباح شارك في الغبقة
ال���وزراء ووزير  نائب رئي���س مجلس 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح حضر الى 
الغبقة وأبى ان يتحدث الى الصحافة وقال: 
لم آت هنا بعمل ألصرح أتيت تلبية لدعوة 

م.حسام اخلرافي انطالقا من عاداتنا وتقاليدنا 
في هذا الشهر الفضيل، ولن أحتدث عن اي 
موضوع فيما يتعلق بأي أمر سواء كان كادرا 

او غيره أتيت لغبقة حسام اخلرافي.

م.حسام اخلرافي

رئيس مجلس األمة مصافحا م.عادل اخلرافي

ما حكم من فاتته �صالة الرتاويح؟

لي�س لها ق�صاء.  -1  

له اأن يق�صيها يف اأي وقت.  -2  

ال ت�صقط عنه.  -3  
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بالتعاون مع جريدة

اال�سم:              رقم االثبات:

العنوان:                     تلفون:

�سـروط امل�سابقـة

- 15000 (خم�سة ع�سر �ألف) دوالر نقد�ً و�أكرث من (50) خم�سني جائزة نقدية.

- يدخل �لقرعة كل من �أجاب عن 25 �س�ؤ�الً �سحيحاً يف �مل�سابقة و�أكرث.

- يدخل ��سم �ملت�سابق �ل�سحب مرة و�حدة، و يكتب �ال�سم �لرباعي كاماًل مع رقم �الثبات (�له�ية �أو ج��ز �ل�سفر) و�لهاتف و�لعن��ن كاماًل.

.www.m3ali.tv  دخ�ل �مل�سابقة و�مل�ساركة فيها يك�ن طريق م�قع قناة �ملعايل -

- تعلن نتائج �مل�سابقة الحقاً بعد رم�سان يف قناة �ملعايل وجريدة �الأنباء.

املــ�ــســابــقــة

نية م�سا لر ا

ب���رع���اي���ة

تلفزيون المعالي   أمة إيجابية
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تردد قناة املعايل على النايل �سات 10757 عامودي
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اأح��د الأئ�م����ة املج��ددي��ن، ن���س��ر الت��وح�ي����د وح��ارب ال�س��رك وال�ب�دع، م��ن موؤلفاته كت��اب )التوحيد  	•
والأ�سول الثالثة(:

•	حممد بن عبدالوهاب رحمه اهلل.  

•	حممد بن ابراهيم رحمه اهلل.  

•	عبدالعزيز بن باز رحمه اهلل.  

•	حممد بن عثيمني رحمه اهلل.  

ال�سوؤال احلادي و الع�سرون


