
الثالثاء 25 مايو 2010   11الجامعة والتطبيقي

قبول 332 طالبًا وطالبة ببرامج الدراسات العليا للعام الجامعي 2011/2010

مجال الشريعة: برنامج الحديث الشريف 
وعلومه

منى رشيد مهنا فرحان خفران العازمي  ٭
بشاير سعد عايض عناد الرشيدي  ٭

مرمي محمد بخيت املهري  ٭
س���اير عبداهلل عبيد محمد ساير رباح   ٭

الرشيدي
 ٭

مجال العلوم: برنامج الجيولوجيا
محمد نزار احمد النقيب  ٭
نواف علي خضير ناصر  ٭

ناصر محمود ابراهيم علي القطان  ٭

برنامج الكيمياء الحيوية
ليلى عبداهلل حمود العفاسي  ٭

ترفة احمد صايل الشمري  ٭

برنامج علم النبات
جاسر عبدالرحمن صالح اجلاسر  ٭

برنامج علم االحياء الدقيقة
مناير حزام راشد حزام الزعبي  ٭

دالل عبدالرحم���ن مس���اعد عبدالرحمن   ٭
البناي

نادين بدر عبداهلل املطر  ٭

برنامج علم الحاسوب
زينب جواد محمد االمير  ٭

مبارك حمد املري  ٭

برنامج الرياضيات
لم يقبل أحد.  ٭

برنامج اإلحصاء وبحوث العمليات
لم يقبل أحد.  ٭

مجال الهندسة والبترول: برنامج هندسة 
الكمبيوتر

نواف يوسف مبارك يوسف املضاحكة  ٭
ابرار احمد يوسف محمد علي كلندر  ٭

هدى محمود عبداحلسني حسن الرشيد  ٭
محمد قتيبة علي مبارك حمد الدوب  ٭

ابرار سالم مرزوق فهيد الفقم العازمي  ٭
هبة محمد عبدالرحمن املشاري  ٭

اميان فوزان ابراهيم الفوزان القريشي  ٭
زهراء فاضل ابراهيم علي حسن محمد  ٭

تقدمت كلية الدراسات العليا بخالص التهاني للطلبة املقبولني ببرامج الدراسات العليا للعام اجلامعي 2011/2010، ودعت 
مديرة ادارة الش�ؤون الطالبية والدعم الفني منى عبداجلليل بهبهاني الطلبة املقبولني وعددهم 332 طالبا وطالبة الى حضور 
اللقاء التنويري الذي سيعقد اخلميس 2010/6/10 على مسرح املرحوم الشيخ صباح السالم الصباح باخلالدية في متام الساعة 
العاش�رة صباحا، وسيتم اثناء اللقاء استعراض لوائح وقوانني كلية الدراس�ات العليا واالجراءات اخلاصة بالتسجيل ودفع الرسوم 
وعرض لطريقة التسجيل عن طريق االنترنت. ومن جانبها أفادت مراقب ادارة الشؤون الطالبية والدعم الفني ازدهار محمد التقي 
بأنه سيتم توزيع اخطارات القبول واسم املستخدم والرقم السري لتسجيل املقررات خالل اللقاء التنويري، علما ان فترة التسجيل 

ستكون من يوم االحد 2010/9/19 الى يوم اخلميس 2010/9/23 وتبدأ الدراسة يوم االحد 2010/9/26.
وملزيد من التفاصيل ميكن الرجوع الى موقع كلية الدراسات العليا www.graduate.deu.kw. وفيما يلي االسماء:

مرمي بدر محمد يعقوب حسني  ٭
عائشة عبدالوهاب صالح احمد الدعيج  ٭

رفعه غازي زايد مرزوق الديحاني  ٭
عبداملجيد عبداهلل على احمد محمد  ٭
خديجة عابدين علي عابدين حسني  ٭

أنفال صنت عبداهلل صنت البراعصي  ٭

مجال العلوم االجتماعية: برنامج الجغرافيا
عيسى محسن غلوم علي ميرزا  ٭
آسيا سعود مبارك سعد الفرج  ٭

فاطمة فيصل نصار البالم  ٭

برنامج العلوم السياسية
سعود عبدالعزيز غامن محمد احلساوي  ٭

سحر باقر العلي  ٭
عبدالعزيز أيوب يعقوب سلطان  ٭

محمد خالد جبر العنزي  ٭
مها عبداهلل حماد حزام الصيفي  ٭

عبدالعزي���ز ش���بيب بخي���ت مطل���ق   ٭
الرشيدي

يوسف علي يوسف علي الهولي  ٭
هيا جاسم خلف عبداحملسن احلبشي  ٭

مي احمد عبدالوهاب البابطني  ٭
افنان فيصل عثمان اجليران  ٭

رحمة محمد علي امان  ٭
منار علي حسن مال عبداهلل اجلاركي  ٭
منى احلميدي محمد شكبان املطيري  ٭

بدرية عدنان مبارك السيد الرفاعي  ٭
لبنى عبدالصمد عبداهلل معرفي  ٭

مشعل سعيد مجاهد املطيري  ٭
شيخة احمد دخيل الدخيل  ٭

سارة فاضل قطيمان فاضل السبيعي  ٭

برنامج علم النفس
سارة محمد غلوم محمد علي كرميي  ٭

انفال سلطان راشد محمد العاطفي  ٭
نوال رضيمان عميش املطيري  ٭

لولوة عبداهلل محمد مطر احلردان  ٭
زهراء عبد الرضا حسن رضا  ٭

مها مسعد ناصر يونس املطيري  ٭
نورة عادل محمد شعبان الفودري  ٭

فاطمة محمد صحاف علي محمد علي  ٭

برنامج علوم المكتبات ونظم المعلومات 
دالل امجد الناصري  ٭

سميرة حجي الشطي  ٭
ايالف عبدالرزاق محمد العوضي   ٭

أنفال محمد بطي احلربي   ٭
سحر عبدالعزيز سعود املرعضي   ٭

محمد عوض الرشيدي  ٭
عائشة ناصر علي بن رجب   ٭

مرمي حسني علي حسني العطية  ٭

مرمي تقي عباس قلي  ٭
مشعل حمود عبدالرزاق سرحان  ٭
حسن عبدالرسول عيسى احلداد  ٭

بشاير علي احمد دشتي  ٭
مرمي محمود عبدالرضا محمود  ٭

شهد ناصر سعد العمير  ٭
اميان عبداهلل محمد احلمادي  ٭

برنامج الهندسة المدنية
طالل صالح هاشم اجليران  ٭

نورية عبداللطيف جاسم النجم  ٭
عبداهلل هاني قاسم محمد  ٭

ناص���ر  عبدالعزي���ز  ش���يخة   ٭
العبداحملسن

آالء رضا حسن غلوم  ٭
مرمي صادق احمد بوحمد  ٭
منيرة خالد فرج السعيد  ٭

محمد موسى مصطفى شعيب  ٭
منى علي رضا  ٭

مها سيف فهد العازمي  ٭
فاطمة عادل خالد الصبيح  ٭

هدى حسني عبدالنبي الغتم  ٭
غدير عدنان حسن الكندري  ٭

كوثر احمد محمد حجي  ٭
جابر عيسى عبداهلل جابر  ٭

فاطمة فيصل ابراهيم اجلسار  ٭
هبه عبدي هذال الصليلي  ٭
سلمى مبارك سالم املسند  ٭
نورة احمد غامن مال اهلل  ٭

شهد أنور عبداهلل العبيدان  ٭
دالل سالم شافي كايد  ٭

نادر شكيب حبيب بواري  ٭
هاكوب داوود طاطويان  ٭

محمد سامي راجح ٭

مجال اآلداب: برنامج األدب المقارن
دانة محمد عيس���ى ش���هاب محمد   ٭

احلداد
فجر فؤاد أمني عبدالرحمن عباس  ٭
عبير صالح محمد سالم احلشاش  ٭

فاطم���ة كامل خليل طاهر موس���ى   ٭
الصايغ

فاطمة وليد محمد القطان ٭

برنامج التاريخ
حس���ني علي عباس عباس غلوم حسني   ٭

اشكناني
منى احمد خلف مندى  ٭

أمل محمد أكبر علي تقي  ٭

برنامج الفلسفة
ش���هد خال���د إبراهي���م خليف���ة عل���ي   ٭

رميا غنام حمد الصويلح  ٭
زينب مطر عباس الضفيري  ٭
خالد طرقي عشوي العنزي  ٭
مشعل عبيد سالم الهاجري  ٭

سماء اسماعيل محمد طالب العوضي  ٭
خلود احمد نهار قاطع العجمي  ٭

انتصار ماطر محمد املطيري  ٭
شيماء حمزة منصور الرشيد  ٭
فهد خالد عبدالعزيز اجلاسم  ٭

سارة مبارك جمعة محبوب مبارك  ٭
حمد عبدالرحمن حمد العليان  ٭

شيماء ابراهيم خليل العيسى العبيد  ٭
ضحى خالد الضاحي  ٭

حنان مرزوق املعتوق  ٭
نوف عبدالعزيز صالح الشميمري  ٭

فاطمة راكان هدالن  ٭
فاطمة عبداهلل رضا  ٭

افراح عبداهلل الشمري  ٭
نوف حمد عبدالرحمن العجمي  ٭

عهود حسني علي الشمري  ٭
سامية عزيز مكي  ٭

عاتقة حسني عادن العنزي  ٭
شعيب حسني عباس محمد  ٭

مجال التربية: برنامج المناهج و طرق التدريس
نورا عبد امللك عبد اهلل ملك  ٭

اميان مانع محمد ثومير علي  ٭
منال أحمد علي الكندري  ٭

منار يوسف مبارك القبندي  ٭
بشائر شاهني سليمان التميمي  ٭

نورة جاسم راشد اليحيوح  ٭
فاطمة محمد عبداحملسن محمد تقي  ٭

نواف حمود فالح كميخ  ٭
فضيلة محمد حسني خضير  ٭
مشاعل معدي مهدي العجمي  ٭

برنامج أصول التربية
نورة سعد سعيد عبداهلل  ٭

دالل راشد عيد ساري املطيري  ٭
انوار علي جريد املطيري  ٭

دانة مساعد محمد احلماد   ٭
مشاعل غالي سالم الرشيدي   ٭

فاطمة ناصر علي بن رجب  ٭
عالية حمد عبداهلل القحطاني  ٭

نوف علي حامد محمد الرشيدي  ٭
فاطمة عبد العزيز سفر املؤمن  ٭

موضي دخيل سعود العنزي  ٭
سمواء فهد فيصل القحطاني   ٭

سناء دخيل حمود السبت  ٭
زينب هاشم عبد الرحمن سعد  ٭

حصة مانع ناصر العتيبي  ٭

برنامج اإلدارة التربوية و التخطيط
نائلة علي جدعان ضلعان العنزي  ٭

راضي تركي عذبي الشمري  ٭
هاجر مدلة صعيجر ماجد املطيري  ٭

شيخة عدنان محمد العميري  ٭
امل غنيم علي خلف الزعبي  ٭

غزيل فهد بخيت العتيبي  ٭
تهاني هاجد فالح مطلق العازمي  ٭

مرمي أحمد غلوم عسكر حسن  ٭
عنان عدنان جعفر احلمدان  ٭

هبة سامي دعيج الفهد  ٭

برنامج الدبلوم العالي في اإلرشاد 
الزواجي واألسري 

خل���ود م���رزوق ش���بيب ترك���ي   ٭
اخلالدي

عروب هشام فرهود قمبر مبارك   ٭

سبيكة احمد محمد بوقريص  ٭
آالء سعيد احمد السقا  ٭

ابرار يوسف دخيل الدخيل  ٭
اميان جابر سعيد محمد الدويسان  ٭
مي عبدالعزيز حمد صالح الرومي  ٭

مها فهد احمد فهد الفهد  ٭
ابتسام احمد عطية الراشد  ٭

برنامج الهندسة الكيميائية
مشاعل مطر صنيهيت املطيري  ٭

حسن غامن محموديان  ٭
معصومة حسن سيد محمد علي اكبر  ٭

ش���هد محمد منص���ور عبداهلل ناصر   ٭
احلرز

س���ارة بدر حس���ني علي جدي���ع أبا   ٭
الصافي

س���ميحة زب���ار محم���د العضيان���ي   ٭
العتيبي

برنامج الهندسة الميكانيكية
حسني محمد عوض قطن  ٭

عبدالعزيز راشد عبداالمير عبداهلل  ٭
بدر محمد عبداهلل احلربي  ٭
أنفال علي ابراهيم عبداهلل  ٭

ضحى احمد مشاري الفوزان  ٭
محمد خميس جمعان اليزيدي  ٭

علي جواد علي سلطان  ٭
عبداهلل احمد عبداهلل الشايع  ٭

غدير علي حاجي محمد دهداري  ٭
علي محمد سعيد العجمي  ٭

عبداهلل محمد عبداهلل محمد  ٭
غامن غالب عوض الديحاني  ٭
عبداهلل سالم عيدان الرشيد  ٭

برنامج الهندسة الكهربائية
يعقوب يوسف محمد الفيلكاوي  ٭

أسماء احمد حمد الرشود  ٭
محمد عبدالعظيم رياض قورة  ٭

شوق كمال محمد املصيليخ  ٭
عبداهلل جلوي ناصر العازمي  ٭

يوسف مصطفى حسني ششتر  ٭
نور نذير شمس الدين  ٭
مها محمود علي متراز  ٭

علي محمود افضل النجار  ٭

برنامج هندسة البترول
زينب قاسم عبداهلل الغضبان  ٭
صفية راضي حسني املصيليخ  ٭

أفراح عياد محمد احلسن  ٭
خالد جمال طالب القناعي  ٭

محمد فالح فرحان الغنيمي  ٭
علي قاسم عبداهلل السبع  ٭

انوار عبداهلل منصور الهاجري   ٭
احمد عارف قاسم ابل   ٭

شريفة عبداهلل علي حسني   ٭
محمد نابي شايع فهد   ٭

حصة حسن علي حسن الهنيدي  ٭
اسرار علي فاضل محمد العنزي  ٭

هبة طالل جعفر عبدو  ٭
نقوة متعب جمعان اخلرينج الرشيدي  ٭
منيرة يحيى سليمان عبداهلل العقيلي   ٭

منى عبداحملسن صالح الضبيب   ٭
بشائر عبدالرحمن محمد احمد كندري  ٭

دانة خالد صالح احلشاش  ٭
منى عبداللطيف سيد هاشم محمد   ٭

مرمي سليمان فهد محمد بوزبر  ٭
رمي هادي عيد هادي احلربي   ٭

عبدالعزيز سعد مبارك املطيري   ٭
سارة محمد جواد صادق   ٭

مها محمد موسى القعيط العجمي  ٭
شهد ناجم محمد عبداهلل الناجم   ٭

محمود احمد حاجي علي الري  ٭
أميرة عبدالصمد محمد صادق  ٭

نور هاني محمد القالف   ٭
رمي مرضي عوض اخلالدي  ٭

معصومة على خسروى  ٭

مجال العلوم اإلدارية: برنامج إدارة األعمال
لم يت���م اعتم���اد نتائج القب���ول حتى   ٭

تاريخه

برنامج االقتصاد
بسمة خالد عبدالعزيز اجلاسم  ٭
عبداحملسن فرج ماوي املطيري  ٭
الزهراء احمد عبدالغني املطوع  ٭

سارة حبيب اهلل رطبي  ٭
عبداهلل علي عبداهلل غلوم عباس  ٭

محمود حيدر جاسم عرب  ٭
مروة سليمان عبداهلل حمد العيسى  ٭

احمد يوسف عيسى علي باش  ٭
ضحى عبداهلل حمود الشمري  ٭

خالدة محمد علي عبداحلميد خنافر  ٭
نورة محمد عبداهلل راشد احلسن  ٭

محمود جاسم محمد الشمري  ٭
اسماء ناصر محمد فالح طفلة العجمي  ٭

علياء عزت بدير رضوان السيد  ٭
مساعد عبدالسالم عبداهلل الشطي  ٭

آالء غسان عبد الكرمي حارس  ٭
أحمد شهاب حسني توكلي  ٭

حسن عالء عبداحلميد الصايغ  ٭
نور خالد عبداهلل احمد العصيمي  ٭

محمد احمد محمد ناصر محمد املنيخ  ٭
عبدالعزيز داهم القحطاني  ٭
حامد جنم السهيل املطيري  ٭

مهدي حسني محمد اكبر  ٭

برنامج المحاسبة
موضي متام مبارك الصباح  ٭

احمد عبدالرحمن احمد األحمد  ٭
فاطمة نبيل جعفر قاسم محمد علي  ٭

سندس طالل ماضي اخلميس  ٭
نادية آدم غازي صقر ضاوي العتيبي  ٭

منيرة عبدالرحمن عبداهلل الدعيج  ٭
نورة سليمان محمد عبداهلل الشهاب  ٭
حصة عبدالعزيز عبداحلميد الصانع  ٭

أسماء احمد  ٭
نورة نادر حسن جوهر عبد علي حياة  ٭

برنامج الدبلوم العالي في االدارة العامة
هدى عبدالرحمن املطيري  ٭

شيخة فالح احلجرف  ٭

العصفور
فاطمة احمد أيوب القوز  ٭

برنامج اللغة العربية 
مرمي جنيب حسن بورحمة  ٭

عذراء محمد عبدالرسول موسوي  ٭
الهنوف راجح سعد راجح الهاجري  ٭
سارة ابراهيم عبدالعزيز اسماعيل   ٭

دالل صالح فهد عبدالرحمن البارود   ٭
ع���ادل معاش���ي م���رزوق جضعان   ٭

الظفيري
موضي عبداللطيف س���ليمان احمد   ٭

العمران
نور محمد عبداهلل محمد ش���ريف   ٭

الكندري
هدي���ل عبداللطي���ف عل���ى محمد   ٭

الكندري
إبراهيم مصطفى سي  ٭

راش���د  عبدالرحم���ن  ش���يخة   ٭
العسعوسي

مشاعل حمد عوض املطيري  ٭
بدر رافع احلميدي احلسيني  ٭
فاطمة مطلق غزاى العتيبي  ٭

حوراء حسن ميرزا  ٭
نورة ناجي سعود املقهوي ٭

برنامج الترجمة
* لم يت���م اعتماد نتائ���ج القبول حتى   ٭

تاريخه

مجال الحقوق: برنامج القانون الخاص
منال عبدالعزيز عبداجلليل الباقر  ٭

أحمد عبداحملسن حسن الربيعة  ٭
نادية حداد عيد حلو الفضلي  ٭

عبدالرحمن فهد عبدالرحمن اخلميري  ٭
سعد محمد سعود راجح الهاجري  ٭

مي عبداهلل محمود األيوبي  ٭
مشعل عدنان عبدالرحمن العلي  ٭

ناصر دهش نهار أبا اخليل املطيري  ٭
مرمي متام مبارك صباح الصباح  ٭

منصور طرجم حماد نابي العجمي  ٭

برنامج القانون العام
نوف محمد خالد املشعان  ٭

احمد سدران محمد العنزي  ٭
عبداهلل احمد حسني خلف قمبر  ٭

فاطمة يوسف احمد البلوشي  ٭
سلطان سعود ذياب الديحاني  ٭

دانة عبيد حمدى محمد سالم املطيري  ٭
مرمي احمد علي بوخوه  ٭

مرمي جاسم عبدالرحمن الهندي  ٭
زينب دلى علوان جاسم العنزي  ٭

منى داود سليمان محمد الشمري  ٭
عبير عبداهلل صالح الفداغي  ٭

مرمي ونس عنوز مدهم العنزي  ٭
ليل���ى صال���ح جعفر عب���داهلل بو   ٭

مجداد
طفلة عايش فالح املطيري   ٭

فاطمة حسن عبداهلل الصيرفي   ٭
آمنة عبداهلل عبدالرحمن عيادة   ٭

خولة مرزوق اخلالدي   ٭
دالل محمد سالم الدوسري  ٭

زينب عبدالكرمي جمعة حسني   ٭
زينب صالح حسني الشطي  ٭

سارة خالد معتوق املعتوق   ٭
هاجر عبدالعزيز محمد الرميحي   ٭

خلود مسير فرحان الشمري  ٭
طيبة داود سليمان الشمري  ٭

فاضل حبيب حسني االبراهيم  ٭

برنامج اإلرشاد النفسي المدرسي
لم يقبل أحد  ٭

مجال كلية الدراسات العليا
برنامج العلوم البيئية  ٭

لم يقبل أحد  ٭

برنامج البيولوجيا الجزيئية
انوار يوسف عبدالعزيز الشيحة  ٭
رمي سالم مطني مخلف الشمري  ٭

بتول أكبر  ٭

برنامج الدبلوم العالي في التمويل االسالمي 
لم يتم اعتماد نتائ���ج القبول حتى   ٭

تاريخه

مجال الطب
برنامج علم اجلراثيم � دكتوراه  ٭

محمد اسداهلل اسد زادة مزرعة جي  ٭
سمر سالم سعيد محمد بوسويهي  ٭

برنامج دبلوم حياة الطفل
خولة عبدالعزيز الطخيم  ٭

هنادي اكرم املبيض  ٭

برنامج علم وظائف األعضاء
سماح احمد مصطفى كلخ  ٭
عالية علي شعبان خسرو  ٭

برنامج علم الجراثيم
أافنان احمد عبدالعزيز املناصير  ٭

برنامج الكيمياء الحيوية
هديل مطر الشمري  ٭

برنامج علم األمراض � دكتوراه
رشا مازن محمد حسن اخلالدي  ٭

برنامج التشريح
فاطمة صالح راضي املطرود  ٭

برنامج علم العقاقير
مي سليمان داود احلزامي  ٭

هب���ة س���لطان ثوين���ي فرح���ان   ٭
العدواني

فترة التسجيل تبدأ 19 سبتمبر المقبل والدراسة 26 منه

ازدهار محمد التقي

)اسامة البطراوي(م.عادل اخلرافي خالل احملاضرة  د.طاهر الصحاف والزيد يكرمان م.عادل اخلرافي 

منى عبداجلليل بهبهاني

عادل الخرافي: الخصومة السياسية واالنتخابية يجب أال تعطل التعاون لخدمة الكويت

آالء خليفة
أكد الرئيس املنتخب لالحتاد 
الدول���ي للمنظمات الهندس���ية 
الفخ���ري جلمعية  والرئي���س 
املهندسني م.عادل اخلرافي أن سر 
التميز ألي شخصية ناشطة بأي 
مجال يكمن في العمل اجلماعي 
الذي تنجح بقيادته دون النظر 
إلى أي مردود شخصي، مشيرا إلى 
اعتزازه باملتطوعني واملتطوعات 
من املهندسني وطلبة كلية الهندسة 
والبت���رول العاملني في جمعية 

املهندسني الكويتية.
جاء ذلك خالل محاضرة ألقاها 
م.اخلرافي في اجلامعة بعنوان 
»رحلة متيز« أدارتها مدير إدارة 
التطوي���ر والتدريب باجلامعة 
سعاد الزيد، حيث قال: انه لوال 
جموع املتطوعني واملتطوعات في 
العمل الهندسي املجتمعي طوال 
مراحل عمله في خدمة املجتمع 
ملا حتقق ه���ذا التميز الذي بات 
موضع افتخار للمهندسني جميعا 
وجلميع أبن���اء الكويت ومنهم 
الهندس���ة  قيادات وطلبة كلية 

والبترول.
وقال اخلرافي: لم يكن لنا أن 
نحقق ما وصلنا إليه من إجنازات 
محلية وإقليمية وعاملية لوال هذه 
اجلموع، والعمل اجلماعي الذي 
كانت تقوم به في كل األنش���طة 
التخطي���ط إلقامتها،  التي يتم 
مضيف���ا أن عمل���ه ف���ي بعض 
القطاعات السياس���ية والفنية 
ومنه���ا عضويته ف���ي املجلس 
البلدي لم يبعده عن هذه القواعد، 
بل على العكس فقط كان وجوده 
في هذه املناصب فرصة إلتاحة 
املجال واسعا أمام كل املتطوعني 
واملتطوعات للمشاركة والتفاعل 
مع قضايا املجتمع، مشيرا إلى أن 
دور جمعية املهندسني واملتطوعني 
واملتطوعات فيها زاد فاعلية في 
العمل البلدي خالل وجوده في 

ناجي العبد الهادي، مشيرا إلى 
أن متيز اجلمعية خالل السنوات 
املهندس  األخيرة رفع من شأن 
الكويتي محليا وإقليميا ودوليا 
املهندس���ني  ارتف���ع عدد  حيث 
في املجلس البلدي إلى تس���عة 
إلى  مهندس���ني، ومجلس األمة 
خمسة وفي مجلس الوزراء إلى 
الهندسي  العمل  ان  3. وأضاف: 
� التطوعي ف���ي خدمة املجتمع 
عمل متعب وشاق وممتع وخاصة 
في مراحله األولى، إال أنه وبعد 
مرور األيام يحتاج إلى املزيد من 
الوجوه الشابة والكوادر املتجددة، 
مؤكدا أنه لم ولن يعترض يوما 
على انخراط أي كان في العمل 
باجلمعية، بل على العكس وبعد 
أن ازدادت املهام وتوس���ع عمل 
اجلمعية »فإنني أقول حتى ملن 
يخاصمنا تكفون تعالوا واعملوا«، 
مضيفا أننا عملنا بسواعدنا ولم 
نتلق أي دعم مالي أو سياس���ي 
من أحد بل على العكس هوجمنا 
واتهمنا بالكثي���ر من االتهامات 
الباطل���ة وش���كلت »لوبيات« 
سياس���ية ومهني���ة حملاربتنا 
فقط لع���دم محبتهم لنا أو عدم 
استلطافهم لنا ولهؤالء نقول من 
يريد أن يقدم للكويت ال ينتظر 
أن يدعى وهذا ما قمنا به خالل 
السنوات املاضية، فنحن نعمل 
ونقدم وأما صاحب القرار فأمره 
مع وضعه السياس���ي. وأشار 
اخلرافي إلى أن اجلمعية وأثناء 
توليه رئاستها حوربت بشكل 
علني، رغم أنه���ا قدمت الكثير 
الفني���ة واملهنية  املبادرات  من 
الهندس���ية بعيدا عن السياسة، 
مشيرا إلى أكثر من دراسة على 
سبيل املثال في موضوع األزمة 
املروري���ة كان اجلزاء عليها من 
قبل السياسيني استبعاد اجلمعية 
حتى من عضوية املجلس األعلى 

للمرور. 

في ذلك الوقت، مش���يرا إلى أنه 
التقى الوزير أحمد العبداهلل في 
ذلك الوقت، وأكد له أن املوضوع 
فني بح���ت وأن املجتمع املدني 
مطالب بوضع هذه احلقائق الفنية 
والعلمية أمام أصحاب القرار وأن 

الطاقة البديلة توجه عاملي.
ومتن���ى الرئي���س املنتخب 
لالحتاد الدول���ي أن يفعل دور 
املجلس األكادميي الذي ش���كله 
ابان تولي���ه لرئاس���ة جمعية 

اليوم مطلوبون  تطوعهم وهم 
للعمل في مؤمتر جنيڤ باس���م 
الكويت وكذلك في قمة املهندسني 
املقبلة في األرجنتني، وهذا العطاء 
ساهم في تعزيز فرص جناحه 
برئاسة االحتاد الدولي للمنظمات 

الهندسية.
ونفى اخلرافي ما يشاع عن 
اس���تغالل العامل املادي وشراء 
بعض األصوات في االحتاد الدولي 
باإلشارة إلى أنه من غير املمكن 

املهندس���ني، داعيا أعضاء هيئة 
تدريس كلية الهندسة إلى دور 
أكبر في هذا املجلس، خاصة أن 
شواغر كثيرة موجودة في جلان 
مكتب االحتاد الدولي للمنظمات 
الهندس���ية وجمعية املهندسني 
وحتتاج إلى جهود هؤالء العلماء 

واملتخصصني من املهندسني.
إلى مزيد  ودعا م.اخلراف���ي 
من التعاون بني كلية الهندس���ة 
والبت���رول واملجتم���ع املدني � 

شراء أصوات 12 دولة أوروبية 
منها فرنسا وأملانيا، وأن املهندسني 
اليزالون حتى اآلن يس���ددون 
التزاماتهم ملؤمتر الطاقة البديلة 
الذي تكلف نحو 4 ماليني دينار لم 
حتصل منها اجلمعية من احلكومة 
سوى ربعها واليزال املهندسون 
يس���ددون من مدخراتهم، وذلك 
بسبب عدم وجود دعم حكومي 
للمؤمتر لتناول���ه قضايا فنية 
تتعارض وسياسة وزارة البترول 

الكويت من خالل  الهندسي في 
اجلمعية ومكتب االحتاد الدولي 
بالكويت بهدف االرتقاء باملهنة 
وتفعيل دور املهندسني في خدمة 
مهنتهم ومجتمعهم وتطويرهم 
مهني���ا، مؤكدا أن املجال مفتوح 
ملش���اركة الدكاترة بأوراق عمل 
في مؤمت���ري االحت���اد الدولي 
الهندس���ية املقبلني  للمنظمات 
في سويسرا واألرجنتني، وأنه 
يدعو من منبر اجلامعة حتى من 
نختلف معهم إلى التعاون وحتى 
الذين »ال يحبوننا إلى التعاون 
مهنيا وهندسيا خلدمة الكويت 
فهي املس���تفيد األول واألخير، 
بعيدا عن احلس���ب االنتخابية 

والسياسية«.
وأشار اخلرافي إلى مجموعة 
م���ن لقاءات التع���اون مع إدارة 
اجلامعة وخاصة كلية الهندسة 
والبترول والتعاون مع مجموعة 
من األس���اتذة الذي���ن انخرطوا 
للعمل من خالل اللجان باجلمعية 
ووصول مجموعة منهم لعضوية 
الهيئ���ة اإلدارية منه���م الوزير 
الشريعان ود.املضحي والنائب 

املجلس.
واستعرض م.عادل اخلرافي 
قص���ة وصوله إلى قم���ة الهرم 
الهندس���ي العامل���ي وجناح���ه 
ف���ي انتخابات االحت���اد الدولي 
للمنظمات الهندسية والتي مرت 
مبراح���ل متعددة أبرزها أن هذا 
الترش���يح مت من قب���ل عدد من 
اجلهات الهندس���ية العرب إبان 
العربي  توليه رئاس���ة االحتاد 
للمهندسني وخاصة رئيس نقابة 
املهندسني الفلسطينية الذي أعلن 
انس���حابه لصالح الكويت أمام 
س���مو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد، ومن ثم انطالقة العمل 
من خالل فريق متكامل أبدع في 

أدائه اجلماعي حول العالم.
وثمن الرئيس املنتخب لالحتاد 
الدول���ي للمنظمات الهندس���ية 
الش���باب عاليا  دور املهندسني 
التي  أثناء حملت���ه االنتخابية 
كانت متزامنة مع اإلعداد ملؤمتر 
الطاقة البديلة الذي عقد بالكويت 
الس���مو األمير  برعاية صاحب 
في نوفمبر املاضي، موضحا أن 
هؤالء الشباب أبهروا العالم في 

استعرض أمام أساتذة كلية الهندسة وطلبتها رحلة تميزه في خدمة المهنة والمجتمع 

العمل الهندسي التطوعي في خدمة المجتمع متعب وشاق و دَعونا على الدوام إلى تعزيز التعاون الفني والهندسي مع كوادر كلية الهندسة والبترول 

افتقاد نكران الذات في العمل التطوعيتعاون بين الجمعية و»الهندسة«
أيد م.اخلرافي حرص عميد كلية الهندسة والبترول 
د.طاه���ر الصحاف على تعزيز التع���اون بني اجلمعية 
والطلبة خلدمة املهندس���ني، حيث اكد د.الصحاف على 
ان الكلية تعمل على تأهيل املهندس���ني فنيا ومجتمعيا 
من خالل دعم انخراطه���م بالعمل التطوعي باجلمعية، 
موضحا ان الشراكة بني اجلمعية والكلية حتقق مصلحة 

مشتركة جلميع األطراف.

تساءل عضو هيئة التدريس باجلامعة د.بدر مال 
اهلل عن الفج���وة بني القياديني والقدرات البش���رية 
الوطنية التي اس���تطاعت النجاح في العمل بجمعية 
املهندسني والوصول الى مراتب عاملية، مشيرا الى عدم 
انتظار القرار م���ن أحد، بل املبادرة والعمل اجلماعي 
الذي ينم عن نكران للذات أوصل اخلرافي الى متيزه 

الذي استعرضه.


