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العفاسي اختتم زيارته إلى عمان

مسقطـ  كونا: غادر وزير الشؤون االجتماعية والعمل د.محمد العفاسي سلطنة 
عمان صباح امس بعد مشاركته في اجتماعات وزراء العمل والشؤون االجتماعية 
بدول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية التي اختتمت اعمالها اول من امس. 
وناقش الوزراء في االجتماع جميع البنود املتمثلة في تقرير املدير العام بشأن 
نتائج متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات الدورات السابقة وتقرير متابعة تنفيذ 
العقد العربي لألشخاص ذوي االعاقة للفترة املمتدة من عام 2004 الى عام 2013 
املقبل. كما ناقش في االجتماع دراســــة أنظمة الضمان االجتماعي واملســــاعدات 

االجتماعية في دول مجلس التعاون ومشروع القانون االسترشادي املوّحد حلقوق 
األشخاص ذوي االعاقة بدول مجلس التعاون. ومتحور االجتماع حول عدة قضايا 
منها دراسة مشروع األسر املنتجة وكيفية تطويرها في ضوء احتياجات السوق 
ودراسة األحداث اجلانحني ومشــــكالتهم واجلهات االدارية املعنية بهم ودراسة 
املسؤولية االجتماعية ودورها في التنمية بدول مجلس التعاون. وكان في وداع 
العفاسي في املطار لدى مغادرته وزيرة التنمية االجتماعية د.شريفة بنت خلفان 

اليحيائية وسفيرنا املعتمد لدى سلطنة عمان شمالن الرومي.

البصيري: جمعية المهندسين وضعت الكويت 
على الخريطة الدولية للمؤتمرات والمعارض

الصايغ أشادت بجهود المتطوعين 
في إنجاح مؤتمر الطاقة

شكرت رئيس جلنة العالقات العامة في مؤمتر 
»تطبيقات الطاقة البديلة ضرورة ام خيار؟« م.عالية 
الصايغ أعضاء جلنتها من املهندســــني واملهندسات 
الذين تطوعوا للعمل في املؤمتر، موضحة ان جهود 
املتطوعني واملتطوعات أعطت لضيوف املؤمتر انطباعا 
ايجابيا عن املجتمع املدني في الكويت، خاصة جمعية 

املهندسني.

وأوضحت الصايغ في تصريح أدلت به مبناسبة 
ختام املؤمتر واالنتهاء من توديع الوفود املشاركة: ان 
املتطوعني واملتطوعات قاموا خالل املؤمتر مبرافقة 
الوفود من اللحظة التي وطــــأت بها أقدامهم أرض 
الكويت وحتى مغادرتهم البالد، مشيرة الى ان اغلب 
اعضاء الوفود أبدوا دهشة وإعجابا بالتطور الذي 

شاهدوه في الكويت.

أكــــد رئيــــس جلنــــة حقوق 
املهندســــني محمد البصيري ان 
دور جمعية املهندسني في اجناح 
املؤمتر الدولي للطاقة البديلة الذي 
عقد ألول مرة في الكويت والشرق 
األوســــط، يؤكد على ان الكويت 
قادرة وبسواعد ابنائها املهندسني 
علــــى ان تقوم بتنظيم مثل هذه 
املؤمترات الدولية ولفت االنظار 
اليها ووضعها علــــى اخلريطة 
العاملية للمؤمترات واملعارض. 

وزاد: يأتــــي هذا النجاح بعد 
التي حققتها جمعية  النجاحات 
املهندســــني الكويتية في مؤمتر 

امللتقى اخلليجي وقبله مؤمتــــر امليكانيكا الدولي 
ومؤمتر العمارة »توجه«، باالضافة الى جميع االنشطة 
التي تقــــوم بها العضائها على مدار الســــنة. وبني 
البصيري ان املؤمتر حقق اهدافه في ابراز الدور الفعال 
للكويت في دعم ورعاية العمل والعلماء عامليا، ونقل 
اخلبرات العاملية في مجال احللول العملية واملساهمة 
الفعالة في تطبيق القوانني واملشاركة في مناقشة 
مواضيع املؤمتر، ووضع الكويت على اخلريطة العاملية 
إلقامــــة املؤمترات واملعارض التي تعرض وتناقش 
هذه املسألة احليوية، واستقطاب ومشاركة اكبر عدد 
ممكن من املهندسني واالستشاريني والشخصيات املهمة 
للحضور واملشاركة من خالل عرض خالصة نتاجها 
العلمي امام ابناء الكويت والعالم، الى جانب تنظيم 
واقامة هذا احلدث مبستوى عال من اجلودة حيث 

يصبح كمحور اساســــي ومقياس 
عاملي تقاس عليه مناسبات اخرى 
تقام في املستقبل، مع اظهار اجلانب 
العلمي واحلضاري للكويت ومدى 
متكن الشــــباب الكويتي من تقدمي 
خدمات ترتقي الى املستويات العاملية 

املتقدمة.
وزاد ان دورنــــا كرئيس جلنة 
حقوق املهندسني من خالل ما قدمناه 
من رؤية وطنية للكوادر الوظيفية 
تتوافق مع املعايير الدولية وتقدمي 
احللول لكل املشاكل التي يواجهها 
املهندس الكويتي في القطاعني العام 
واخلاص ولنجعل املهندس الكويتي 
يفتخر ويعتز بنفســــه ويساهم في تطوير مهنته. 
وبعد النجاح الذي حققه هــــذا املؤمتر يؤكد مبا ال 
يدع مجاال للشك ان الكويت متتلك قدرات هندسية 
كبيرة، مشيدا مبشاركة جمعية املهندسني الكويتية 
في امللتقى اخلليجي بادائها املميز وهو ما انعكس 
على انشطة اجتماعات اجلمعية العمومية ومؤمتر 
الطاقة البديلة وان احتضان الكويت ملؤمتر الطاقة 
البديلة يأتي من اهمية الطاقة البديلة في الصناعة 
مستقبال، وما يؤكد ذلك االعداد الكبيرة من املهندسني 
والعلماء والباحثني الذين شــــاركوا في هذا املؤمتر 
والذي يقارب عددهم 1500 مهندس وعالم، اجتمعوا 
مــــن اكثر من 75 دولة عربيــــة واجنبية على ارض 
الكويت، وهو مــــا يؤكد مقدرة الكويت على تنظيم 

مثل هذه املؤمترات العاملية بهذا احلجم الكبير.

محمد البصيري


