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 )فريال حماد(م.عادل اخلرافي يلقي كلمته

جانب من احلضور

العميد ركن م.هاشم عبدالرزاق خالل اللقاء

م.اخلرافي متوسطا أعضاء التجمع املهني الكويتي

الخرافي: التعاطي السياسي العقيم أعاق الكثير من المشاريع التنموية
أكد خالل إطالق المؤتمر األول للتجمع المهني الكويتي أن الكويت بحاجة لمن يخدمها بعيدًا عن المصالح الشخصية

نه�دف لتعزيز دور المهنيي�ن وحثهم على المب�ادرة وتقديم حلولهم ورؤيتهم بعيدًا عن الواس�طات والتكس�ب

رندى مرعي
اعتبر رئيس احتاد املنظمات 
الهندسية الدولية م.عادل اخلرافي 
ان نتائج الطفح السياسي اثرت 
على التنمية بشكل كامل ذلك فان 
الى من يخدمها  الكويت حتتاج 
بروح تطوعية تعمل خلدمة البلد 
دون س���واه بعيدا ع���ن تغليب 
املصالح الش���خصية واخلاصة 
السياسي  التعاطي  س���يما وان 
العقيم قد اعاق الكثير من املشاريع 
التنموية خالل السنوات املاضية، 
مشيرا الى مشروع املصفاة الرابعة 
الذي ارتفعت تكلفته نحو %200 
وغيره من املشاريع التنموية التي 
احبطها االداء السياسي الصاخب 
الذي شهدته البالد خالل السنوات 

االخيرة.
كالم اخلرافي جاء خالل حفل 
تدش���ن التجمع املهني الكويتي 
مس���اء ام���س االول ف���ي فندق 
هوليداي ان بحضور حشد من 
الشخصيات واملهنين حيث اكد ان 
تفعيل دور املهنين والتكنوقراط 
الذي  السياس���ي هو  العمل  في 
يجمع بن جميع اعضاء التجمع 
البلد ويعمل  ال���ى  الذي ينتمي 
خلدمته من دون االنصياع وراء 
املصالح الشخصية، موضحا ان 
الهدف االساسي هو تعزيز دور 
املهني���ن وحثهم عل���ى املبادرة 
وتقدمي حلولهم ورؤيتهم بعيدا 
عن الواسطات والتكسب بجميع 

العمل  اش���كاله لدفع مس���يرة 
التنموي في الكويت. 

وجاء في بيان مت توزيعه على 
الصحافين انه مت انشاء التجمع 
على قاعدة مهنية بهدف املساهمة 
الفعالة في دمج وتعبئة الكفاءات 
والطاق���ات البش���رية الوطنية 
في جه���ود التنمية االقتصادية 
واالجتماعية وذلك وفق معايير 
اجلودة والكفاءة، وفي محاولة 
التي تضعها  العقبات  لتخفيف 
مصال���ح السياس���ة ونفوذه���ا 
ومشاكستها جلهود البناء والعطاء 
لهذا الوطن، اال ان السياسة تضع 
بصماتها وعقباتها وعثراتها على 
كل جه���د امنائي ف���ي االقتصاد 
واملجتمع جعل���ت من الصعب 
املهني���ون والكفاءات  ان يؤدي 
الوطنية دورهم دون حتصينهم 
من السياسة والسياسين وكان 
على هذا التجمع ان يقوم بذلك.

انه كان واضحا في  واضاف 
العقود املاضية ان العمل السياسي 
الوطني ال يش���هد العثرات فقط 
وامنا يصدرها الى جميع قطاعات 
املمارسة  الدولة واملجتمع، وان 
السياسية تولد العقبات اكثر مما 
حتقق من املكاسب واالجنازات بل 
وال تكاد البالد تخرج من ازمة اال 
وتدخ���ل في ازمة اخرى ال مبرر 
لها وذلك في مسلس���ل متواصل 
من التأزمي تراجعت فيه احلكمة 
واملسؤولية الوطنية وكان النواب 

في طاقاتها االستيعابية. وتولد 
ع���ن تلك النواق���ص منغصات 
حياتية يومية يعاني منها املواطن 
كالضجيج والتلوث واالزدحام 
الس���كاني  املروري واالكتظاظ 
مما أسهم بشكل غير مقبول في 
تدني مستوى نوعية احلياة فضال 
عن انعكاس���ات ذلك على النمو 

االقتصادي.
من جانبه أك���د نائب األمن 
العام لش���ؤون اللج���ان دعيج 
اجل���ري أن املهنين يعانون من 
عدم االهتمام مبشاكلهم ومعاناتهم 
السيما أن هؤالء املهنين قاموا 
مببادرات تطوعي���ة عديدة في 
أوقات األزمات وقدموا دراسات في 
مجاالت مختلفة كالكهرباء واملرور 
والصحة وغيرها لتقدمي احللول 
املستقبلية للبلد ولكن لم يحصلوا 
حتى عل���ى كتاب ش���كر ولكن 
دافعهم األساسي كان إخالصهم 
لبلدهم لذلك جاء التجمع املهني 
الكويتي ليكون غطاء سياسيا 
املهنين  – مهنيا يدعم مشاريع 
ويلبي طموحاتهم املستقبلية، 
ويعزز دورهم في خطط التنمية 
التي تنشدها البالد في مختلف 
املجاالت، متوجها بالش���كر إلى 
أعضاء األمانة العامة للتجمع على 

لفتتهم لتكرمي املؤسسن.
ويهدف التجمع إلى العمل على 
متثيل الرأي العام الكويتي املبني 
على منهج الوسطية وحمايته، 

االم���ة وغيرهم من  في مجلس 
الساسة اما مشاركن او متفرجن 
الشأن اخلاص  او منشغلن في 
في حن افتقدت احلكومة القدرة 
على القيادة واالدارة والتوجيه 
كما افتقدت زمام املبادرة وبقيت 
في اطار ردود االفعال واملعاجلات 

اجلزئية والقرارات املتأخرة.
وتابع: ان املشهدين السياسي 
واالمنائي يبعث���ان على احلزن 
واالس���ى وال يبدو في اي منهما 
ضوء في آخر النفق، وان االزمات 
كانت تدار وال حت���ل والقضايا 
تؤجل وال تعالج والقرارات تتخذ 
وال تنفذ والتشريعات تسن وال 
البشرية تؤهل  تطبق والكوادر 
وال تشارك والدراسات تعد وتبقى 
في االدراج املهملة، وكان املواطن 
الكويتي يئن حتت وطأة ذلك وال 

ناقة له فيه وال جمل.
كما انه لم تقابل نتائج االزمة 
العاملي���ة وآثارها على  املالي���ة 
االوضاع االقتصادية باجراءات 
س���ريعة وفعالة ب���ل باملكابرة 
والتفاخر مبتانة االقتصاد الوطني 
وكانت اجراءات املعاجلة محدودة 
الفاعلي���ة والتأثير لم تس���عف 
النظ���ام املصرفي وال ش���ركات 
االس���تثمار للقيام بدورها حن 
جاءت احلاجة اليوم ملساعدتهم 
في متويل التنمية، وبقي احلرص 
على املال العام ش���عارا وخطابا 
املمارسات احلالية في  تزعزعه 

توزيع املش���اريع وف���ق قواعد 
النفوذ واملصالح اخلاصة ومعايير 
التنفيع والتوازنات السياسية.

البيان أن ش���عار  واعتب���ر 
»اإلصالح الش���امل« كان يرفعه 
القاصي والدان���ي، وبقي خطابا 
وشعارا وتصريحا وبقيت األوضاع 
على ما عليه واألساليب كما هي 
وتراكمت القضايا واملشاكل. وحن 
حان الوقت لتنفيذ خطة التنمية 
القائمون عليها متأخرا  اكتشف 

كما في املثل الكويتي »ان الشق 
عود« وأنه يكفي من خطة التنمية 

أن هناك خطة تنمية.
التنمية في كل  وإن نواقص 
ذلك لم تقل بل تزايدت في قطاعات 
التعلي���م والصحة واإلس���كان 
والطاقة والنقل وأصبحت تتعقد 
وتتراكم في ظل معدل منو سكاني 
هو األعلى ف���ي العالم وفي ظل 
الش���لل في توفير مقومات تلك 
القطاعات وتطويرها والتوسع 

واملشاركة الفعالة باالستراتيجيات 
واخلطط التنموية للدولة جلعلها 
بيئة صاحلة جلميع فئات املجتمع 
الكويتي من خالل التخصصات 
املهنية املواكبة للتطور املهني، 
واحلفاظ واالرتقاء باألخالقيات 
القيم  املنبثق���ة م���ن  املهني���ة 
االجتماعية احلميدة، واحلفاظ 
الدس���تور واملكتس���بات  على 
الش���عبية والعمل عل���ى املزيد 
املبنية  من احلري���ات والعدالة 
على القيم االجتماعية، والدعوة 
إل���ى الوح���دة الوطني���ة ونبذ 
الطائفية  أو  النعرات العصبية 

أو العنصرية.
وبدوره ق���ال رئيس جمعية 
املهندسن م.طالل القحطاني ان 
التجمع جهد طيب وفكرة رائدة 
الطاقات  جتم���ع وتس���خر كل 
واإلمكانيات والكفاءات في سبيل 
خدمة قضايا البلد خاصة أنهم 
مهنيون وتابع بأن هذا التجمع 
لسان حاله واضح وهو تسخير 
نفسه خلدمة الكويت بعيدا عن أي 
محسوبيات أو فئويات جتمعهم 
املهنة ويسعون إلى حل قضايا هذا 
البلد ورفعته، واجلميل تشكيل 
هذا النسيج من جميع هذه املهن 
وتبادل اخلب���رات بن أصحاب 

اخلبرة والشباب الطموح.
ولفت إلى أنه نس���يج ميثل 
أبناء هذا املجتمع بجميع أطيافه، 
وثمرة جه���ود البلد واحلكومة 

التطوعي  أبنائها، وعملهم  في 
في هذا التجمع عرفانا باجلميل 
ومحاولة لرد الدين إلى هذا البلد 
املعط���اء، متمني���ا أن يحققوا 
رؤيتهم ويوصلوا الرسالة التي 

جتمعوا من أجلها.
الش���كر  القحطاني  وق���دم 
للمؤسسن على الدور الذي قاموا 
به مش���يرا إلى أن البلد اليزال 
بحاجة إلى أعمالهم خالل املرحلة 
القادمة، آمال أن تكثف اجلهود 

لتحقيق أهداف التجمع.
وختم باإلش���ارة إلى أنه ال 
ينكر أحد دور السياسين في 
بناء هذا البلد ودورهم املعطاء، 
إال أن دور املهني���ن أيضا دور 
كبي���ر وكذل���ك دور اجله���از 
التنفيذي للدولة والتش���ريع، 
مؤكدا أن أعم���ال تلك األجهزة 
جميعا يكمل بعضه بعضا وهذا 
هو ما نسعى إلى حتقيقه خالل 

املرحلة القادمة.
كما مت خ���الل احلفل تقدمي 
دروع تكرميية ملؤسسي التجمع 
وهم م.أحمد محمد العدساني، 
م.هش���ام س���ليمان العتيبي، 
د.عبدالوهاب سليمان الفوزان، 
احملامي دعيج خليفة اجلري، 
م.محم���د علي احملمود، صافي 
عبدالعزي���ز املط���وع، النائب 
م.ناج���ي العبداله���ادي وأمن 
عام التجمع م.عادل اجلار اهلل 

اخلرافي. 

عبدالرزاق افتتح دورة المستجدين األغرار 34: 
االلتزام بالتعليمات والتحلي بروح الجد والمثابرة

بحض���ور قائ���د التعلي���م 
الوطني  العس���كري باحلرس 
العميد ركن م.هاشم عبدالرزاق 
الش���هداء  افتتح���ت في قاعة 
دورة  الصم���ود  مبعكس���ر 

املستجدين األغرار رقم 34.
وألقى عبدالرزاق كلمة بهذه 
املناسبة نقل فيها الى منتسبي 
ال���دورة تهنئة س���مو رئيس 
الوطني الشيخ سالم  احلرس 
العل���ي ونائب رئيس احلرس 
الوطني الشيخ مشعل األحمد 
ووكيل احلرس الوطني اللواء 
ناصر الدعي على شرف انضمام 
املستجدين األغرار الى احلرس 
الوطني وش���دد على ضرورة 
االلتزام بالتعليمات والضبط 
العس���كري والتحلي  والربط 
بروح اجلد واملثابرة والتميز 
في النتائ���ج والتدريبات منذ 
بداية الدورة حتى نهايتها وأكد 
ان هذه الدورة تخرج س���نويا 
أجياال مؤهلة تشارك بعقولها 

وسواعدها في حماية مكتسبات 
الوطن وصيانة أمنه واستقراره 
في ظل القيادة احلكيمة لصاحب 
الس���مو األمير القائ���د األعلى 
للقوات املس���لحة وسمو ولي 

العهد.
حضر حف���ل االفتتاح كبار 
الق���ادة والضباط ف���ي قيادة 
العس���كري باحلرس  التعليم 

»األبحاث« ينظم مؤتمر تحسين استخدام الوطني.
الطاقة في المباني أكتوبر المقبل

ينظم معهد الكويت لألبحاث العلمية املؤمتر واملعرض 
الدولي العاش���ر لتحسن استخدام الطاقة في املباني 
في الفترة بن 24 و28 أكتوبر املقبل حتت رعاية سمو 

الشيخ ناصر احملمد رئيس مجلس الوزراء.
وقال املعهد في بيان صحافي امس ان املؤمتر سيقام 
حتت ش���عار »تطبيقات كفاءة الطاقة من أجل تنمية 
مستدامة«، بالتعاون مع مختبر أنظمة الطاقة التابع 

جلامعة تكساس بالواليات املتحدة األميركية.
وأضاف ان املؤمتر يهدف الى دعم وتعزيز التعاون 
وتبادل اخلبرات ونتائج البحوث بن الدول املشاركة 

لتعزيز مفهوم التنمية املستدامة في املباني.
وأوضح ان موضوعات املؤمتر تشمل تصميم مبان 
ذات اس���تهالك كهربائي منخفض واالس���تراتيجيات 
املس���تخدمة في تش���غيل املباني لتقليل استهالكها 
والبرامج والسياسات املطبقة في الدول املتقدمة للحد 

من استهالك الطاقة وحتفيز استخدام الطاقة املتجددة 
والبديلة في املباني.

وأشار املعهد الى أن برنامج املؤمتر سيتضمن أيضا 
محاضرات لنخبة من املتحدثن املتخصصن ومناقشة 

90 ورقة علمية اضافة الى ورش عمل ومعرض.
إلى ذلك، قال باح���ث علمي أول في معهد الكويت 
لألبحاث العلمية ان زيادة استهالك األفراد في اآلونة 
االخيرة للحوم الدواجن دفعت املعهد إلقامة مشروع 
خاص بالدواجن لتحسن سالمة الغذاء وإنتاجه في 

الكويت.
وأضاف الباحث في دائرة التكنولوجيا احليوية 
في املعهد محمد بلب���ع ل� »كونا« امس ان املعهد أقام 
مشروع »عزل س���الالت من بكتيريا حمض الالتيك 
الستخدامها كبديل للمضادات احليوية في انتاج الدواجن 
بالكويت«، وذلك انطالقا من االهتمام بصحة اإلنسان 

وزيادة اإلنتاج.
وأوضح بلبع ان املش���روع يهدف الى اس���تخدام 
بكتيريا حمض الالتيك املفيدة وهي ذات فعالية عالية 
إلنتاج حتضيرات جتارية من »البروبايوتيك« كبديل 

للمضادات احليوية في إنتاج الدواجن.
وأش���ار الى ان فريق عمل املش���روع جنح حاليا 
في عزل 76 س���اللة من بكتيريا حمض الالتيك التي 
جمعت من أمعاء عينات الدجاج من 3 مزارع للدواجن 
في الكويت وتتصف معظم هذه السالالت بانها غير 

مكونة للجراثيم.
وذكر ان الفريق سيقوم في املرحلة املقبلة بعملية 
اختبار وتقييم تلك الس���الالت املعزولة باس���تخدام 
تقنية تسلس���ل احلم���ض النووي بغ���رض اختيار 
أفضلها لعمل جتهي���زات »البروبايوتيك« التجارية 

إلنتاج الدواجن.

تحت شعار »تطبيقات كفاءة الطاقة من أجل تنمية مستدامة«

أعرب القائمون على جائزة 
الش���هيد الش���يخ فهد االحمد 
الدولية للعم���ل اخليري عن 
امتنانهم الهتمام نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ د.محمد الصباح ومتابعة 
وكيل الوزارة خالد اجلار اهلل 
بتوجيه بعثات الكويت لالعالن 
ع���ن اجلائزة كل ف���ي مناطق 

اختصاصها.
وق���ال أمن ع���ام اجلائزة 
د.شبيب الزعبي ل� »كونا« امس 
ان تلك اخلطوة تأتي ضمن اطار 
مواصلة وس���عي اجلائزة الى 
الكويتي  العمل اخليري  ابراز 
وحتقيق أهدافه���ا ومقاصدها 

النبيل���ة في العامل���ن العربي 
واالسالمي بالتنسيق مع وزارة 
اخلارجية وبعثاتها في اخلارج 
في االعالن عن انطالق نسختها 
الثاني���ة لضمان االس���تفادة 
القص���وى ألكبر ع���دد ممكن 
من العامل���ن في مجال العمل 

اخليري.
وكانت جائزة الشهيد فهد 
االحمد الدولية للعمل اخليري 
حققت انتش���ارا واس���عا في 
نسختها االولى وأخذت طابعا 
كويتيا ومثلت منوذجا متميزا 
نابعا من ش���خصية ومناقب 
الش���هيد فهد األحم���د رحمه 

د.شبيب الزعبياهلل.

الزعبي: تعاون كبير من »الخارجية« لإلعالن 
عن جائزة الشهيد فهد األحمد الخيرية

»المواصالت«: قطع الخدمة 
عن المتخلفين عن السداد 27 الجاري

دعا مدير إدارة العالقات العامة بوزارة املواصالت السادة املشتركن 
الى املبادرة لسداد ما عليهم من مستحقات مالية مترتبة على اخلدمة 
الهاتفية، وذلك بعد بدء تطبيق القطع اآللي املبرمج لشهر سبتمبر 

اجلاري، والذي مت مبوجبه إرسال رسالتن حتذيريتن.
وأوضح احمد رمضان انه بعد إرس����ال الرسالتن التحذيريتن 
ستبادر الوزارة يوم االثنن 27 اجلاري بقطع اخلدمة عن الهواتف 
املتخلف أصحابها عن الس����داد. وذكر في هذا الصدد بأن الس����قف 
املالي الذي بناء عليه يقوم احلاسب اآللي بإدراج الرقم الهاتفي إلى 
قائم����ة القطع املبرمج هو 50 دينارا للهواتف املنزلية، و100 دينار 
بالنسبة للهواتف التجارية، علما ان الهواتف التي مت سلفا االتفاق 
على تقسيط مبالغها املستحقة ستقطع اخلدمة عنها آليا مباشرة 

عند التأخر عن تسديد القسط الشهري املستحق.
وأثنى رمضان على تعاون املشتركن مع الوزارة خالل األشهر 
املاضية، كما حثهم على املبادرة الى دفع املبالغ املالية املستحقة مبكرا 
لضمان استمرارية اخلدمة لهواتفهم، وأشار أيضا الى إمكانية تسديد 
 ،www.moc.kw املشتركن لفواتيرهم عبر موقع الوزارة اإللكتروني

.www.e.gov.kw وموقع البوابة اإللكترونية احلكومية الرسمية

م.طالل القحطاني خالل اللقاء


