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76 دولة تشارك في الجمعية العمومية لالتحاد الدولي للمنظمات الهندسية

أمير زكي
حتت رعاية صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد، انطلقت صباح 
أمس أنش����طة اجلمعية العمومية لالحتاد الدولي للمنظمات الهندسية 
)الويفو( في فندق ال�»جي دبيلو ماريوت« املصاحب ألنش����طة املؤمتر 
الدولي للطاقة البديلة مبش����اركة وفود من نحو 76 دولة، حيث أعلنت 
املديرة التنفيذية لالحتاد العاملي للمنظمات الهندسية م.تهاني اليوسف 
عن تنافس الكويت ممثلة في الرئيس الفخري جلمعية املهندسني الكويتية 
عادل اخلرافي مع مرشح كندي على رئاسة االحتاد وسيجرى االنتخاب 
5 اجلاري. وأضافت م.تهاني اليوس����ف: هناك ثماني جلان تنعقد اآلن 
تابعة ملؤمتر الطاقة البديلة ممثلة في جلان: الطاقة، والتعليم الهندسي، 
والتقنية البحتة، ومكافحة الفساد، والبيئة، واملرأة، وتنمية القدرات، 
وجميعها في املجال الهندسي، وجلنة الطلبة، الفتة الى ان اللجان تضم 
أعضاء من جميع أنحاء العالم، وتوجد كل جلنة في دولة مختلفة، حيث 
يوجد مقر جلنة التعليم في پولندا، وجلنة التقنية في الهند، واملرأة في 

فرنسا، وتنمية القدرات في أميركا.
وأش����ارت الى ان هناك اجتماعا آخرا س����يعقد، وهو خاص باملؤمتر 
الذي سيعقد في األرجنتني في العام املقبل، والذي خصص أيضا للطاقة، 
ومن ثم اجتماع املجلس التنفيذي وذلك إلعداد التوصيات التي ستقدم 

للجمعية العمومية والتي ستنعقد يومي 5 و6 اجلاري.
وقالت ان اللجان ستناقش عددا من القضايا املهمة واحليوية والتي 
لها عالقة وثيقة بالطاقة البديلة وغيرها من املوضوعات احليوية والتي 
تهم املهندس في جميع أنحاء العالم، الفتة الى انه على س����بيل املثال، 
س����تناقش جلنة التعليم التقني كيفية عمل املهندس في بلد غير بلده، 
ونوعية التعليم الذي يجب أن يحصل عليه واملناهج التي يجب توافرها 

في بلده ليتم االعتراف بشهادته في البلدان األخرى.
وأضافت ان جلنة الطاقة والتي تقوم بعمل دراسات عن مصادر الطاقة 
البديلة، ستناقش العمليات التطويرية للدراسات التي يقوم بها األعضاء، 
واملصادقة على مشروع وثيقة للطاقة النووية السلمية »كتاب الطاقة 

السلمية« الذي مت اعداده حول الطاقة النووية ليتم توزيعه.
وأش����ارت م.اليوسف الى ان جلنة املرأة ستناقش عددا من القضايا 

والتي من أبرزها »ما يالحظ في جميع دول العالم« من ان املرأة تتخصص 
في الدراس����ات الهندسية، اال انها ال تعمل في نفس املجال، لذا فكرنا في 
كيفية تش����جيعها للعمل في نفس املجال، وتقلدها للمناصب القيادية، 
الفت����ة الى ان اللجان تقوم أثناء اجلمعي����ة العمومية بإعطاء نبذة عن 

أنشطتها لتصادق عليها اجلمعية العمومية.
وفيما يخص جلنة البيئة قالت: يعل����م اجلميع التأثيرات املناخية 
املتقلبة، لذا مت تخصيص االجتماع ملناقش����ة تأثيرات التغير املناخي، 
واألسس التي يجب اتباعها عند البناء، واالهتمام بأنظمة األمان والشروط 

الواجب توافرها عند البناء لضمان عوامل األمان.

االستعدادات الكويتية

وحول تقييمها لالستعدادات الكويتية الستضافة اجلمعية العمومية 
واملؤمتر العاملي للطاقة قالت: االستعدادات ممتازة والنتائج ستكون أيضا 
ممتازة، ملا ملسته من الشباب أعضاء اللجان العاملة الذين يعملون على 

االعداد منذ أكثر من عامني وبذلوا جهودا كبيرة في عمليات االعداد.
وقالت ان هناك اجتماعا آخرا س����يعقد في سويسرا في العام 2011، 
وهو »املؤمتر العاملي للمهندس« الذي ينظمه االحتاد كل اربع سنوات، 

ومن املنتظر ان يعقد في العام 2015 في اليابان.
من جانبه، حرص أمني عام امللتقى م.حمود الزعبي في بداية كلمته 
على توجيه خالص الش����كر الى عموم املهندس����ني واملهندسات الذين 
تطوع����وا في جلان املؤمتر املختلفة، مؤك����دا أن هذه اجلهود التطوعية 
كانت ملموسة جلميع املش����اركني واحلضور وكانت دافعا لتجاوز أي 

معوقات ميكن أن تواجه اللجان العاملة في هذا املؤمتر.
ولفت الى ان املهندسني واملهندسات لم يتركوا أي صغيرة أو كبيرة 
دون أن يضعوا لها توقعات لتجاوزها، حيث كانت املعلومات موجودة 
وجاهزة، ورتب كل شيء لضيوف الكويت منذ حلظة وصولهم ألرض 

الوطن وحتى هذه اللحظة.
ورد على سؤال حول مدى انعكاس التنظيم على فرص ترؤس م.عادل 
اخلرافي لالحتاد، وكذلك على الدعم العربي والدولي من أجل ترؤس����ه 
أجاب: رمبا االس����تعدادات املميزة بش����هادة جميع احلضور تؤكد علو 
كعب املهن����دس الكويتي وعلو كعب م.اخلرافي لترؤس االحتاد الدولي 

للمنظمات الهندسية.
وأض����اف انه من الواضح وجود حس وطن����ي بني املتطوعني الذين 
جتمعهم روح اجلماعة والعمل، من أجل أن يخرج املؤمتر بصورة جيدة 
تعكس الصورة احلقيقية للكويت. وردا على سؤال حول وجود شخصيات 
أخرى عربية متقدمة للترش����يح، أش����ار إلى أنه مت التنسيق بني الدول 
العربية في اجتماع املهندسني العرب منذ ما يقارب عام، ومت التنسيق بني 
األطراف الراغبة في الترشيح ومت اختيار م.عادل اخلرافي من قبل احتاد 
املهندسني العرب كممثل للدول العربية، وليس ممثال للكويت في االحتاد 
الدولي. وحول إمكانية وصول م.اخلرافي الى رئاسة االحتاد، أشار الى 
أنه يحتاج الى أصوات أكثر من أصوات احتاد املهندس����ني العرب، إال أن 
احتاد املهندسني العرب يعد من أكبر الكتل املوجودة في »ويفو« خاصة 
أنها تقام ألول مرة في الش����رق األوسط بعد أن مر عليها فترة طويلة. 
وحول األسباب التي تدعو الكويت الى تبني مؤمتر للطاقة البديلة رغم 

أنه����ا دولة نفطية، قال: رمبا »يزعل« منا وزراء النفط، ولكن هذا النهج 
هو فكر استراتيجي، ألن النفط ثروة نابضة، ولكن توجه صاحب السمو 
لدعم أبحاث الطاقة البديلة في »أوپيك« بالسعودية له األثر الكبير في 
التوجه احلكومي لبحث املصادر البديلة للطاقة، والبد من اإلشارة الى 
ان إمارة صغي����رة مثل أبوظبي تعتمد اعتمادا كليا على النفط، إال أنها 
رصدت 3 مليارات ألبحاث الطاق����ة البديلة، وبالتأكيد هذه األبحاث لن 

حتتاج إليها على املدى القريب إمنا ستحتاجها على املدى البعيد.
 وبدوره أكد ممثل نقابة املهندسني األردنية ونقيب املهندسني السابق 
في اململكة األردنية الهاش����مية م.وائل السقا أن ما ملسه من تنظيم راق 
الجتماعات اجلمعية العمومية يؤكد مبا ال يدع مجاال للشك أن الكويت 
متتلك قدرات هندسية كبيرة، مشيرا الى أنه شارك في اجتماعات امللتقى 
اخلليجي والحظ أداء مميزا وقد أنس����حب هذا األداء املميز على أنشطة 

اجتماعات اجلمعية العمومية ومؤمتر الطاقة البديلة.
وقال ان احتضان الكويت ملؤمتر الطاقة البديلة يعد من األمور املهمة 
ألهمية الطاقة البديلة في الصناعة مس����تقبال، معتبرا مش����اركة أعداد 
كبيرة من املهندسني، إذ يصل عددهم الى ما يقارب 1500 مهندس سواء 
من الدول العربية أو األجنبية أمرا يؤكد مقدرة الكويت على تنظيم مثل 

هذه املؤمترات العاملية التي مبثل هذا احلجم الكبير.
وأضاف السقا أن األردن تدعم مرشح الكويت م.عادل اخلرافي ملا يتمتع 
به من خبرات هندس����ية تفيد الشأن الهندسي، مؤكدا أن تبوؤ اخلرافي 
لرئاسة االحتاد الدولي يعد دفعة معنوية كبيرة لكل املهندسني العرب. 
وردا على س����ؤال حول فرص م.عادل اخلرافي لترؤس االحتاد الدولي 
للمهندسني قال م.الس����قا: نحن متفائلون وم.عادل اخلرافي مؤهل لهذا 
املنصب عن جدارة واستحقاق، باإلضافة الى وجود دعم عربي ودولي 

ينطلق من مكانة الكويت وثقل م.اخلرافي في احملافل الدولية.
وقال: ال شك أن ترؤس م.اخلرافي لالحتاد، ورغم أنه ليس الرئيس 
العرب����ي األول، ولكن هذا ليعزز مكانة الدول العربية في تبوؤ مكانات 
ومناص����ب عاملية ودولية، مما يدلل على ان العرب قادرين على ترؤس 
املؤمترات واملنابر الدولية، ليس فقط في القطاعات الهندسية، ولكن في 
مختلف القطاعات سواء سياسية أو علمية أو اقتصادية الى غير ذلك. 

الزعبي: نتبن�ى مؤتمراً للطاقة البديلة العتب�ار النفط ثروة ناضبة

اليوس�ف: ع�ادل الخراف�ي مرش�ح الكوي�ت لرئاس�ة االتحاد

أعمال اللجان ستستمر حتى 5 الجاري موعد انتخابات رئيس االتحاد

م.تهاني اليوسفم.حمود الزعبي املشاركون في أنشطة اجلمعية العمومية


