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يعود الرئيس املنتخب لالحتاد 
الدولي للمنظمات الهندسية وعضو 
املجلس البلدي الس����ابق م.عادل 
اجل����ار اهلل اخلرافي ال����ى البالد 
غدا )الثالثاء(، بعد جولة شملت 
نح����و 15 دولة أوروبية باالضافة 
الى الواليات املتح����دة االميركية 
واستغرقت نحو الشهرين، حيث 
التقى املعنيني بالعالقات الهندسية 
الدولية في ه����ذه الدول، وعرض 
برنامج التعليم الهندسي التنموي 
الذي أق����ره االحتاد، وعرض على 
منظم����ة االمم املتح����دة للثقافة 
والعل����وم والآلداب، وسيباش����ر 
االحت����اد تنفي����ذه م����ع املنظمات 
والهيئات الهندسية االعضاء والدول 
االعضاء في »اليونسكو« اعتبار من 
شهر سبتمبر املقبل، وهو املوعد 
الذي سيتولى فيه اخلرافي رئاسة 
االحتاد الدولي للمنظمات الهندسية 
»اليوفو« في املؤمتر الذي سيعقده 
االحتاد في العاصمة السويسرية 

جنيڤ. 
لق����اء  وس����يعاود اخلراف����ي 
املتطوع����ني واملتطوعات في فرع 
مكتب االحتاد بالكويت مبقر جمعية 
املهندسني الكويتية، كما سيستقبل 
رواد ديوان عائلة اجلار اهلل اخلرافي 

مساء كل يوم اثنني.

تقي���م جمعي���ة املهندس���ني 
الكويتية ورشة عمل عن العمارة 
والبناء في مدينة ميالنو االيطالية، 
وذلك في الساعة السابعة مساء 
اليوم )االثنني( مبقرها ببنيد القار، 
وبالتعاون مع امللحقية التجارية 
االيطالية املعتمدة لدى الكويت، 
وبرعاية رئيس اجلمعية م.حسام 
اخلرافي والسفير االيطالي انريكو 
غرنارا.نائب مدير عام اجلمعية 
م.أحمد الس���ميري قال ان وفدا 
الطليان قدموا  من املتخصصني 
خصيصا من ايطاليا سيقدمون 
ه���ذه الورش���ة، موضح���ا أنها 
ستش���تمل على ع���رض ألحدث 
املستجدات في السوق االيطالي 
الذي س���ينظم عرضا خاصا عن 
العمارة والبناء في اخلامس من 
اكتوبر مبيالنو. وزاد السميري: 
ان هذه الورش���ة متثل استمرارا 
لعالقات التع���اون بني اجلمعية 
واجله���ات املتخصصة بالعمارة 
والبناء في ايطاليا، مش���يرا الى 
أن الوفد االيطالي سيقدم عرضا 
عن آخر ما توصل اليه املعماريون 
واملهندس���ون الطليان في مجال 
استخدامات األخشاب في التصميم 
الداخلي وصناعة األثاث، باإلضافة 
إلى املس���تجدات في عالم البناء 
واملنتجات املتعلقة به، مشددا على 
حرص املهندسني الكويتيني على 
االستزادة واالطالع على آخر ما 
توصل اليه املعماريون في ايطاليا، 
والعم���ل على نقل هذه التجارب 
والتكنولوجيا املعمارية ووضعها 
بني يدي املهتمني في الكويت، حيث 
سيتم عرض تفاصيل محتويات 
ومستجدات الشأن املعماري في 
العرض الذي سيقام في ميالنو 
وتتم دعوة ع���دد من املعماريني 
واملهندسني املعماريني الكويتيني 
للمشاركة. ودعا السميري زمالءه 
وزميالته إلى املشاركة واحلضور 
ألنشطة هذه الورشة املتخصصة، 
والتي تفتح آفاقا جديدة ملن يريد 
االستزادة واالطالع على تطورات 
العمارة والبن���اء في ايطاليا مع 
التواصل مع املعماريني  إمكانية 
الذي  واملهندس���ني االيطالي���ني 

سيشاركون في هذه الورشة.

اخلرافي أنهى جولة 
عمل شملت 15 دولة 

في أوروبا وأميركا

»املهندسني« 
تنظم ورشة عمل 
عن العمارة والبناء 

اإليطالي اليوم

م. عادل اخلرافي 

م.أحمد السميري 

سفير قطر يعاود استقبال رواد 
ديوانه بعد العطلة الصيفية

أفادت سفارة قطر لدى الكويت بأن السفير عبدالعزيز 
الفهيد سفير قطر لدى الكويت يعتذر عن عدم استقبال 

رواد الديوانية الكرام، وذلك اعتبارا من االحد املاضي 
22 مايو 2011، على ان يتشرف مبعاودة استقبالهم بعد 

انتهاء العطلة الصيفية مبشيئة اهلل، متمنيا للجميع 
قضاء إجازة سعيدة. السفير عبدالعزيز الفهيدعايض أبوخوصة

اعتبر الناشط السياسي عايض أبوخوصة حتويل 
احلكومة لالستجواب املوجه لرئيس مجلس 

الوزراء الشيخ ناصر احملمد للمحكمة الدستورية 
محاولة لتنقيح الدستور والتفاف على حقوق 
النائب في مساءلة السلطة التنفيذية. وأضاف 

أبوخوصة في تصريح صحافي ان هذه اإلحالة 

هي استمرار ملمارسات السلطة على مدى سنوات 
عديدة إلميانها بأن الرقابة الشعبية غير مؤهلة 
مبمارسة هذا الدور، مشيرا الى ان هذا األمر ال 

ميكن السكوت عنه ولن يتوقف إال من خالل 
التجمعات الشبابية في امليادين العامة لكي تصل 

رسالة الشعب الكويتي. 

بوخوصة: إحالة االستجوابات 
إلى »الدستورية« التفاف على الدستور


