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أمير زكي
تلقى وفد هندس���ي دولي 
رفيع املس���توى اش���ادة من 
احلكومة السويسرية مبهندسي 
الكويت حلرصهم على متابعة 
نتائج وتوصيات مؤمتر الطاقة 
البديلة الذي عقد في البالد خالل 
نوفمبر املاضي برعاية صاحب 
الس���مو األمير الشيخ صباح 

األحمد.
وق���ال رئي���س جمعي���ة 
الفخري والرئيس  املهندسني 
املنتخ���ب لالحت���اد الدول���ي 
الهندسية م.عادل  للمنظمات 
اخلراف���ي انه ووف���د االحتاد 
الذي ضم رئيسة االحتاد ماريا 
الفرجا ونائب الرئيس م.مروان 
عبداحلمي���د وم.ج���ون كلود 
بادو ورئيس نقابة املهندسني 
السويسرية م.ماورو بلجريني 
البرملان  ومبصاحبة عض���و 

السويسري وأمني عام املؤمتر 
الهندسي الدولي الذي سيعقد 
ف���ي العاصمة السويس���رية 
العام املقبل، التقوا في جنيڤ 
مساء امس االول عضو املجلس 

الرئاس���ي في  االستش���اري 
احلكومة السويسرية ووزير 
التعليم والبيئة والعمل ديديير 
بور كارلتر، حيث مت اطالعه 
على متابعة االحتاد لتوصيات 

الذي  البديلة  الطاق���ة  مؤمتر 
استضافته الكويت في نوفمبر 
املاض���ي، كما متت مناقش���ة 
االس���تعدادات السويس���رية 
الس���تضافة املؤمتر الهندسي 
العاملي في العام املقبل، حيث 
الرئاسي  أشاد عضو املجلس 
مب���ا حقق���ه املهندس���ون في 
الكويت، وجدد حرص احلكومة 
السويسرية على دعم وإجناح 
انش���طة االحتاد العام املقبل 
في جنيڤ. وأش���ار اخلرافي 
الى ان رئيسة االحتاد والوفد 
املرافق لها قدموا الشكر للوزير 
السويسري وألمني عام املؤمتر 
الدولي املقبل على حرصهم على 
إجناح انشطة االحتاد الدولي 
ومنها مؤمتر الطاقة الثاني الذي 
سيعقد هذا العام في االرجنتني 
واملؤمتر الهندسي الدولي العام 

املقبل في سويسرا.

عضو املجلس الرئاسي السويسري ديديير بور كارلتر مرحبا باملهندس عادل اخلرافي

لطيفة العجيل

عادل الخرافي: تلقينا إشادة من الحكومة السويسرية
بجهود مهندسي الكويت في العالم

العجيل: افتتاح ملتقى مبدعون الثاني لتوجيه 
علوم األسرة والمستهلك بالجهراء اليوم

حتت رعاية وزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العالي د.موضي احلمود تنطلق في متام الساعة 
التاسعة من صباح اليوم انشطة ملتقى مبدعون 
الثاني الذي ينظمه التوجيه الفني لعلوم االسرة 
واملستهلك في منطقة اجلهراء التعليمية وتستضيفه 

ثانوية اجلهراء للبنات.
وستشتمل انشطة امللتقى على كلمة لراعية 
امللتقى ووزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلمود تعقبها ملحمة شعرية وطنية 
حتت عنوان »الكويت تنادي« تعرض في سياق 
تربوي تعليمي من قبل طالبات مدرسة املطالع 
املتوسطة للبنات الفائزات باملراكز االولى في الشعر 
على مستوى املنطقة، ثم ورشة عمل تعرض بشكل 
س���ينمائي حتت عنوان »املثلث االبداعي« اعدت 

من قبل رئيسة قسم علوم االسرة واملستهلك في 
مدرسة الصليبية املتوسطة للبنات هند الرشيدي 
الرئيس���ية جلودة  وتتناول احتياجات األركان 
التعليم املتمثلة في املعلم واملتعلم واملنهج للوصول 

الى اعلى درجات اجلودة اال وهي االبداع.
من جانبها اكدت املديرة العامة ملنطقة اجلهراء 
التعليمية باالنابة لطيفة العجيل اهمية امللتقى 
الذي يقام في اطار سعي املنطقة الدائم الى ترجمة 
جميع اقوال وتوجيهات صاحب الس���مو األمير 
الش���يخ صباح األحمد التربوي���ة والوطنية الى 
افعال ومن خالل االنشطة الهادفة واملعبرة، الى 
جانب الس���عي اجلاد الى تطبيق مفاهيم وثقافة 
اجلودة ومبا يتوافق م���ع اآلمال والتطلعات في 

مجاالت التطوير واالرتقاء واالبداع.

اّطلع ووفد »WFEO« على استعدادات جنيڤ لمؤتمر 2011

أكدت أهميته في ترجمة توجيهات صاحب السمو وتطبيق مفاهيم الجودة


