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رئيس الجمعية أكد خالل لقائه مع مجموعة كبيرة من مهندسي القطاع الخاص مواصلة ما انتهى إليه المجلس السابق في متابعة مطالب األعضاء

حسام الخرافي: رؤيتنا للكوادر تنموية ونعمل لوقف تسرب المهندسين من »الخاص«

التقى رئيس جمعية املهندس���ن م.حسام اخلرافي في 
اجلمعية مس���اء أمس االول مبجموعة من مهندسي القطاع 
اخل���اص يتقدمهم رئيس جلنتهم م.عبداهلل معرفي ومقرر 
اللجنة م.عبدالوهاب املشاري واألعضاء م.محمد بهبهاني، 
وم.محمود االسطى، وم.يوسف العبداجلادر، م.خالد السريع، 
م.علي السبيعي، م.معتصم البصيري، وم.أنفال الشهابي، حيث 

قدموا مطالبهم مجددا لرئيس اجلمعية إلقرار كادرهم.
وأكد اخلرافي ان اجلمعية ستواصل ما انتهى اليه مجلس 
االدارة الس���ابق في موضوع الكوادر الهندسية في مختلف 
القطاعات ومنها كادر مهندسي القطاع اخلاص، مشيرا الى 
انه التقى مع رئيس اجلمعية الس���ابق م.طالل القحطاني 
بالش���يخ د.محمد الصباح، حيث أكد لهما ان موضوع كادر 
مهندسي القطاع اخلاص أمر منته، وفي وقت الحق مت عقد 
اجتماع بن خب���راء في مجلس ال���وزراء واخلدمة املدنية 
لوض���ع آلية لصرف الكادر املقر وبأث���ر رجعي من تاريخ 
صدور كادر املهندس���ن، واننا ننتظر صدور هذا القرار في 

القريب العاجل.
وأضاف اخلراف���ي: ان اجلمعية كما عودت املهندس���ن 

ماضي���ة في العم���ل على اقرار حقوق املهندس���ن بالطرق 
القانونية والدس���تورية، مثمنا جه���ود الزمالء في اللجنة 
ورئيس وأعضاء مجلس االدارة الس���ابقن الذين لم يألوا 
جهدا في س���بيل إقرار كادر املهندسن في القطاع اخلاص، 
والقطاع النفطي، والعس���كرين واملهندس���ن العاملن في 
املؤسسات ش���به احلكومية والتي ينطبق عليها القرار 27 
لسنة 2006، مشددا على الرؤية التنموية للجمعية لوقف 
التسرب الذي يشهده القطاع اخلاص من العمالة الوطنية 

وخاصة املهندسن.
من جانبه، قدم عضو مجلس االدارة م.محمد الرشيدي 
شرحا جلهود اجلمعية خالل املرحلة املاضية، مشددا على 
ضرورة تفعيل دور اللجنة اخلاصة مبهندسي القطاع اخلاص 

باجلمعية والتواصل مع مجلس االدارة من خاللها.
من جانبه، عرض رئيس اللجنة م.عبداهلل معرفي جهود 
اللجن���ة مع اجلمعية خالل املرحل���ة املاضية، موضحا انه 
باالضاف���ة الى موضوع الكادر ف���إن اللجنة وبالتعاون مع 
رئيس اللجنة املالية مبجلس االمة د.يوسف الزلزلة قدمت 
اقتراحا بقانون إلنصاف املهندسن العاملن في القطاع اخلاص 

ورفع الظلم عن العمالة الوطنية فيه، كما انه بصدد العمل 
على قانون لتحقيق األم���ان الوظيفي للعاملن في القطاع 

اخلاص وخاصة املهندسن.
وش���دد معرفي على ان اللجنة ترحب مبشاركة جميع 
املهندس���ن وانها توسع قاعدة بياناتها، مشيرا الى ان أكثر 
من 10 آالف كويتي غادروا القطاع اخلاص العام املاضي الى 
القطاع احلكومي، وهذا يتعارض مع السياس���ة احلكومية 
الداعية الى إشراك القطاع اخلاص في التنمية وتفعيل دور 
العنصر البشري فيه، وان جهود اللجنة واجلمعية تصب 
في حتقيق املعادلة الصعبة لتحقيق مصلحة املهندس���ن 

ومصالح القطاع اخلاص وتفعيل دوره في التنمية.
وخلص املجتمعون الى التأكيد على عقد اجتماع آخر في 
القريب العاجل ملتابعة تطورات الكادر ومطالب مهندس���ي 
القطاع اخلاص الذين يحتاجون الى مزيد من الدعم املادي 
واملعنوي إليقاف التسرب الكبير الذي يشهده القطاع اخلاص 
من العمالة الوطنية، باالضافة الى بحث اخلطوات الالحقة 
التي ستتخذ في حال استمرار املماطلة بإقرار كادرهم وبأثر 

رجعي كما مت وعدهم.

الرش�يدي: الجمعية مس�تمرة في رف�ع الظلم ع�ن أعضائها بالقن�وات القانونية معرف�ي: نه�دف لتحقيق األم�ن الوظيفي للمهندس�ين الكويتيين ف�ي »الخاص«

عبداهلل معرفي متحدثا ومتابعة من اخلرافي ومهندسي القطاع اخلاص

مجموعة من املهندسني تتابع اللقاء

حسام اخلرافي وأعضاء جلنة مهندسي القطاع اخلاص مع عدد من املشاركني في اللقاء

»الراشد« احتفل بمواليده خالل األعياد الوطنية

احتفل مستشفى الراشد )الرائد 
األول لرعاية العائلة( باستقبال 
مواليده في 25 و26 فبراير 2011 
مع احتفاالت الش���عب الكويتي 
بالعي���د الوطني وعيد التحرير 
في بلدن���ا احلبيب، حيث أبصر 
عدد من األطفال النور، وس���ط 
فرحة أهاليهم بقدومهم في أيام 
األعياد الوطنية 25 و26 فبراير 
بالتفاؤل والس���عادة والسرور 
واالستقرار، وكان تبادل التهاني 
بن الطاقمن الطبي والتمريضي 
واألهالي طاغيا على الفرحة بعيد 
االس���تقالل، وحتول مستشفى 
ال���ى مس���رح للفرح  الراش���د 
والس���رور بن األهالي بتهنئة 
بعضه���م البعض بأول األحداث 
السعيدة مما يشعرهم بالتفاؤل، 
وقد هن���أ رئيس مجلس االدارة 
عبداهلل راشد واملربية الفاضلة 
نائبة رئيس مجلس االدارة فريال 
عبدالرحي���م، وأعضاء مجلس 
االدارة د.ثائ���ر الس���يف ونائل 
السيف وس���يف الدين السيف 
أهالي املواليد م���ع تقدمي هدية 

تذكارية من مستشفى الراشد.
ومتنى لهم حياة مليئة بالتفاؤل 
والسعادة والسرور واالستقرار 
في ظل مستشفى الراشد )الرائد 

األول لرعاية العائلة(.

فريق التسويق في مستشفى الراشد يقدم الهدايا ملولود في يوم العيد الوطني

استشارية األطفال حنان حشمت تستقبل أحد مواليد األعياد

طاقم طبي مع 3 من مواليد فترة األعياد الوطنية

فرحة إحدى األسر باملولود السعيد مع هدايا املستشفى باملناسبة السعيدة


