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برجس البرجس خالل لقائه الوفد الفلسطيني

البرجس: الكويت مستمرة في تقديم الدعم لألشقاء الفلسطينيين
الهالل األحمر يبدأ حملة توعوية تطوعية األسبوع المقبل

رندى مرعي
أك����د رئيس جمعي����ة الهالل 
االحمر برجس البرجس استمرار 
الكويت في تقدمي الدعم املعنوي 
واملادي لألش����قاء في فلسطني، 
مش����يرا الى ان س����جل الكويت 
في ه����ذا املجال مع����روف لدى 
كل احملافل العربية واالسالمية 

والدولية.

البرج����س عقب  وأض����اف 
لقائ����ه وفد احت����اد اجلمعيات 
الش����ريف  القدس  اخليرية في 
ان اجلمعية كانت ومازالت في 
مقدم����ة جمعيات الهالل االحمر 
والصليب االحمر في مجال تقدمي 
املساعدات للشعب الفلسطيني. 
وأكد وقوف الكويت قيادة وشعبا 
باستمرار الى جانب دعم الشعب 

الفلسطيني على كل املستويات 
وفي جميع احملافل الدولية، مبينا 
ان املساعدات التي تقدمها الكويت 
انها  الفلسطيني تؤكد  للشعب 
السباقة في مد يد العون للشعب 

الفلسطيني.
البرجس  ومن جانب آخ����ر 
نداء الى وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 

التطوعية دون أداء واجباتهم.
وقال البرجس ان املسؤولية 
التوعوية هي مسؤولية مجتمعية 
وعلي����ه ف����إن جمعي����ة الهالل 
األحمر س����تبدأ االسبوع املقبل 
حملة توعوية تطوعية تشمل 
كل احملافظات، مؤكدا ان للعمل 
التطوعي معايير يجب ان تكون 

على مستوى عال من االتقان.

إلدراج مادة التطوع اإلنس����اني 
ضمن املنهاج الدراسي للمراحل 
املتوسطة والثانوية واجلامعية، 
وذلك لزيادة نسبة الوعي لدى 
الش����باب مل����دى أهمي����ة العمل 
التطوع����ي ولكيفي����ة التعاطي 
معه، مشيرا الى ان هناك عددا 
من هذه الفئة الذين ينتسبون الى 
البطاقة  اجلمعية بهدف حيازة 

استكمال تشكيل لجنة اإلبداع 
الهندسي لدعم المتميزين من المهنيين

وفد فرنسي يبحث التعاون الثقافي 
واألكاديمي مع مؤسسة البابطين

استكمل في جمعية املهندسني تشكيل جلنة اإلبداع الهندسي لتفعيل 
التواصل مع املتميزين من املهندسني واملهندسات سواء كانوا أعضاء 
في اجلمعية أو غير أعضاء، وذلك برئاسة م.عبدالعزيز الكندري ونائب 
الرئيس م.عبداهلل احلش����اش ومقرر اللجنة م.منيرة التميمي. وذكر 
رئيس اللجنة ان ادارة اجلمعية وافقت مشكورة على تشكيل اللجنة 
بعد ان تلقت عددا كبيرا من الطلبات من قبل املتطوعني واملتطوعات، 
مضيفا ان اللجنة تهدف الى االهتمام بش����ؤون املهندسني الكويتيني 
املبدعني واملتميزين والعمل على دعمهم وتكرميهم، وتفعيل التواصل 
واالهتمام باملهندسني واملهندسات من مختلف األجيال الهندسية في 
البالد والذين تركوا أثرا وبصمة واضحة من خالل ممارس����تهم ملهنة 
الهندس����ة ليكونوا قدوة لألجيال القادمة من املهندسني واملهندسات، 
التواصل مع املهندس����ني من خالل وظائفهم وتقدمي احلوافز لهم التي 
ترفع من مس����تواهم املهني وتقدمهم وتطورهم في املجال الوظيفي، 
وأخيرا تسليط الضوء على الطاقات واالبداعات في جميع التخصصات 
الهندس����ية. وخلص الكندري الى التأكيد ان باب املش����اركة مفتوح 
جلميع الراغبني من الزمالء والزمي����الت للتطوع وتقدمي الدعم لهذه 
اللجنة، مش����يرا الى ان العدد احلالي للمتطوعني واملتطوعات جتاوز 

20 مهندسا ومهندسة.

قال األمني العام ملؤسس���ة جائزة عبدالعزيز س���عود البابطني 
لإلبداع الشعري عبدالعزيز السريع امس ان املكتبة في صدد دراسة 
مش���اريع ثقافية وأكادميية مشتركة مع فرنسا. وأضاف السريع 
ل� »كونا« ان وفدا من وزارة اخلارجية الفرنس���ية زار املؤسس���ة 
أخي���را لالطالع على احلركة الثقافي���ة بالكويت وبحث مواضيع 
تتعلق باملش���اريع الثقافية واألكادميية بني البلدين. وأوضح انه 
قدم شرحا للوفد الفرنس���ي الزائر عن أنشطة املؤسسة واملراكز 
املنبثق���ة عنها وحملة عن برامجها املاضي���ة في حوار احلضارات 

والتفاهم بني الشعوب واألديان.


