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وفد جمعية المهندسين اختتم مشاركته في مؤتمر ومعرض أسبوع الهندسة العالمي

القحطاني: حصيلة ثرية حققها المهندسون الكويتيون في بناء وتطوير القدرات المهنية

5 مهندسين كويتيين حصدوا 
شهادة »القادة الشباب« من اليونسكو

إقبال كبير على جناح الكويت 
في المعرض المصاحب للمؤتمر

الخرافي يناشد رئيس الوزراء الموافقة 
على فرز مسكن الراحل غانم الصالح

شكر لجهود السفارة في متابعة الوفد

ناشد الرئيس املنتخب لالحتاد الدولي للمنظمات الهندسية 
وعضو املجلس البلدي السابق م.عادل اخلرافي سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد املوافقة ألبناء الفنان الراحل 
غامن الصالح على فرز قسيمة منزلهم ليتمكنوا من التوسع 
فيه، موضحا ان املغفور له بإذن اهلل الفنان غامن الصالح قد 
تقدم بهذا الطلب للمجلس البلدي منذ عدة س���نوات، ولكنه 

لم يتمكن من مساعدته في ذلك الوقت.
وقال اخلرافي: ونحن نش���يع فنان الكويت وابنها البار، 
فإننا نستذكر جهوده في خدمة الفن الكويتي وأبناء الكويت، 
مش���يرا الى انه وعددا كبيرا من ابناء الكويت وأثناء عملهم 
في مختلف املجاالت التطوعية كانوا يتلقون الدعم من الفنان 
الكبير دون أن ينتظر منهم أي مردود مادي أو معنوي، وذلك 
طوال فترة عملهم في مختلف مؤسسات املجتمع املدني بدءا 
من احتاد الطلبة وغيره من مؤسسات املجتمع املدني، وأضاف: 
كلي أمل اليوم أن يقدم س���مو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد مبنح االس���تثناء املطلوب ملا تبقى من شروط 
الفرز والسماح ألبناء الفنان الصالح بفرز منزل والدهم الذي 
رفع اسم الكويت عاليا في احملافل الفنية العربية والعاملية، 
ولتميزه رحمه اهلل في هذا املجال وتقدميه الدعم ألبناء الكويت 
ف���ي مختلف املجاالت، معربا عن أمله في ان يلقى هذا الفنان 
الكبير التكرمي الذي يستحقه منا جميعا، ولعل املوافقة على 
فرز املنزل ألبنائه لتكون لهم معينا في فقدان والدهم ووالد 
أبن���اء الكويت في مختلف مؤسس���ات املجتمع املدني، داعيا 

املولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

وجه رئيس وأعضاء الوفد الكويتي الش���كر الى سفيرنا 
في األرجنتين سعود الرومي الذي حرص وأعضاء السفارة 
على التواجد مع الوفد في جميع األنشطة الرسمية للمؤتمر 
سواء في حفل االفتتاح وافتتاح المعرض المصاحب وكذلك 
منتدى المهندسين الشباب ومنتدى المرأة المهندسة وغيرها 
من األنشطة. كما حضر مع السفير الرومي أعضاء السفارة 
القنصل الع���ام مهدي العجمي والس���كرتير الثالث عبداهلل 
الخبيزي والمسؤول اإلداري والمالي للسفارة مبارك الشايع، 
وقد ت���م تك��ريمهم جميع��ا من قب��ل جمعية المهن��دس���ين 
الك��ويتية وم��ن قبل االتحاد الدولي للمنظمات الهندس���ية 

على اهتمامهم ودعمهم لل���وفد.

على هامش املؤمتر عقدت منظمة اليونس���كو 
دورة تدريبية بعنوان »القادة الشباب«، شارك فيها 
كل من املهندسني: فهد العازمي، مبارك الرميضي، 
صالح عبدالواحد، دعيج الضبيبي وأحمد العطار، 
عقدت الدورة في جامعة الهندسة ببيونس ايرس 
وحاض���ر فيها عدد من األس���اتذة واملتخصصني، 

وشارك فيها نحو 40 مهندسا ومهندسة من األرجنتني 
والكويت وعدد من دول العالم، واختتمت الدورة 
برعاية الرئيس املنتخب لالحتاد الدولي للمنظمات 
الهندسية م.عادل اخلرافي، وفي نهاية الدورة حصل 
املهندسون الكويتيون املشاركون في الدورة على 

الشهادات من اليونسكو.

لقي اجلناح الذي أقامته جمعية املهندسني الكويتية 
باملعرض املصاحب للمؤمتر اهتماما من قبل الزوار 
حيث احتشد املهندس����ون واملهندسات واملشاركون 
في املؤمتر في جناح اجلمعية، ومت اطالعهم من قبل 
املتطوع����ني واملتطوعات على اجلهود التي تقوم بها 
جمعية املهندسني الكويتية لتطوير قدرات أعضائها 

واملشاركة في خدمة املجتمع والدولة. وقد حرص راعي 
املعرض وزير الصناعة والتخطيط في األرجنتني على 
التواجد في جناح اجلمعية وأخذ صورة تذكارية من 
املهندس����ني واملهندسات، معربا عن إعجابه باجلهود 
التي يبذلونها لتطوير قدراتهم الهندسية والعلمية 

ومشاركتهم في خدمة وطنهم.

الخرافي: مش�اركة الكويت بأكبر وفد هندس�ي في »WEW« س�تنعكس إيجاب�اً على الدولة
م.عادل اخلرافي متحدثا خالل املؤمتر

السفير الرومي وم.عادل اخلرافي مع مجموعة من املهندسات لدى افتتاح املؤمتر

م.عادل اخلرافي متوسطا املهندسني الكويتيني الـ5 بعد حصولهم على شهاداتهم من اليونسكو عدد من املهندسني الكويتيني واألرجنتينيني أمام جناح اجلمعية في املعرض

عدد من أعضاء الوفد خالل مشاركتهم في جلنة مكافحة الفساد وزير الصناعة والتخطيط األرجنتيني في جناح اجلمعية

السفير سعود الرومي وم.طالل القحطاني يتوسطان أعضاء وفد جمعية املهندسني

أنهى أكبر وفد من المهندسين 
الكويتيين مشاركته في مؤتمر 
الهندس���ة  ومعرض أس���بوع 
العالمي »WEW« الذي عقد في 
االرجنتين بمؤتمر صحافي عقده 
الرئيس المنتخب لالتحاد الدولي 
للمنظمات الهندس���ية م.عادل 
الخرافي، ورئيس الوفد ورئيس 
الكويتية  المهندسين  جمعية 
م.ط���الل القحطان���ي ورئيس 
الوفد السويسري الى المؤتمر 
رودي نوس���ير ورئيس اتحاد 
المهندسين في االرجنتين ماريو 
جالسي ونائب رئيس االتحاد 
الهندس���ية  الدولي للمنظمات 
ونقيب مهندس���ي فلس���طين 
م.مروان عبدالحميد وعدد من 
الكويتي، عقد  الوف���د  أعضاء 
المؤتمر في مقر اقامة الوفد قبيل 
مغادرته العاصمة االرجنتينية 
بيونس ايرس مس���اء أول من 

أمس.
البداية رح���ب م.عادل  في 
الخراف���ي بوس���ائل االع���الم 
االرجنتينية متوجها لها بالشكر 
على اهتمامها بمتابعة مشاركة 
الوفد الكويتي، مضيفا أنه من 
دواعي الفخر ان نشارك بأكبر 
وفد هندس���ي في هذا المحفل 
العالمي الذي يعكس اهتمام أبناء 
الكويت بتطوير قدراتهم العلمية 
ومهاراته���م المهنية من خالل 
االطالع على أحدث المبتكرات 
التكنولوجية والعمل على نقلها 

واالستفادة منها محليا. 
وأشار الخرافي الى ان هذه 
الكبيرة تأتي بعد  المش���اركة 
التي قام بها  الرسمية  الزيارة 

صاحب المؤتمر وعقد في كلية 
الهندسة ببيونس ايرس. 

وتوجه القحطاني بالش���كر 
لزمالئه في اتحاد المهندس���ين 
الدولي  باالرجنتين ولالتح���اد 
للمنظمات الهندس���ية ورئيسه 
المنتخب م.عادل الخرافي التاحته 
المهندسين  أمام  المجال واسعا 
والمهندسات للمشاركة في هذا 
المؤتم���ر، كما توجه بالش���كر 
لرئي���س الحكومة وال���وزراء 
والمديرين العامين الذين قدموا 
الدعم لهذا الوفد الذي يعتبر االول 
من نوعه وضخامته في تاريخ 

المنظمة الدولية. 
من جانبه اشاد رئيس اتحاد 
المهندسين في االرجنتين ماريو 
جالسي بما رآه من جهود بذلها 
المهندسون والمهندسات أعضاء 
الوفد وحرصهم على المشاركة 

في كافة نشاطات المؤتمر.
مضيفا: ان هذه المش���اركة 
موض���ع اهتم���ام القيادات في 
المجتمع المدني االرجنتيني الذي 
سيسعى مع زمالئهم في الكويت 
العالقات  على تطوير ودع���م 

الرسمية بين البلدين. 
ث���م ق���دم رئي���س الوف���د 
السويس���ري م.رودي نوسير 
شرحا عن استعدادات جنيڤ 
المقبل،  المؤتمر  الس���تضافة 
مضيفا أنه لن يمكننا منافسة 
التنظي���م الكويتي ف���ي العام 
الهندس���ي  للمؤتم���ر   2008
الى تأمين  العالمي وسنسعى 
المؤتمر  أفضل السبل النجاح 
الذي سيعقد في سبتمبر العام 

المقبل.

الوزراء الشيخ  س���مو رئيس 
ناصر المحمد الى دول أميركا 
الالتينية ومنها دولة االرجنتين، 
مضيفا أنها تجسد دعما شعبيا 
من قبل أقدم جمعية نفع عام 
ومؤسس���ة مجتمع مدني في 
الكويت لجهود الحكومة لتطوير 
العالقات الكويتية حول العالم، 
مثمن���ا دعم الحكوم���ة ممثلة 
بس���مو رئيس الوزير ونائب 
رئيس الوزراء الشيخ د.محمد 

الصب���اح ووزي���ر الداخلي���ة 
الش���يخ جابر الخال���د ووزير 
المواصالت د.محمد البصيري 
ووزي���ر الكهرباء والماء د.بدر 
الشريعان وغيرهم من الوزراء 
العامين للتعليم  والمديري���ن 
التطبيق���ي والتدريب ووكالة 

االنباء الكويتية وغيرهم.
وأكد الخرافي ان مش���اركة 
الكويت بأكبر وفد هندسي عالمي 
لقيت اهتماما كبيرا من مسؤولي 

الدول���ي للمنظمات  االتح���اد 
الهندسية والقيادات السياسية 
في االرجنتين، موضحا ان تواجد 
المهندس���ين والمهندسات في 
مختلف أنشطة المؤتمر عكست 
الجدية التي تعامل بها أعضاء 
الوفد مع المناقشات والطروحات 
العلمية والمهنية وخاصة في 
التكنولوجيا  مج���االت نق���ل 
الهندسية التي يعكف عدد من 
المهندسين والمهندسات على 

حصر الجديد منها وعرضه على 
أصحاب القرار في الكويت خالل 

الفترة المقبلة. 
ومن جانبه قال رئيس الوفد 
القحطاني: من دواعي  م.طالل 
الفخر ان تتوج هذه المشاركة 
الكبي���رة والفعال���ة لزمالئنا 
وزميالتنا بهذا االهتمام الكبير 
المس���ؤولين الكبر  من قب���ل 
منظمة هندسية عالمية تعمل 
تحت مظلة اليونسكو، موضحا 

أنه وعددا من الزمالء، أوضحوا 
خالل المؤتم���ر للمعنيين في 
الهندسية  الويفو والمنظمات 
العالمي���ة االخرى ان المجتمع 
المدني الكويت���ي ومن ضمنه 
جمعية المهندسين تعمل بسقف 
عال من الحرية والتواصل مع 
مختلف الجهات العالمية دعما 
للسياسة الرسمية في تطوير 
الكوي���ت مع مختلف  عالقات 

الدول الشقيقة والصديقة. 

القحطان���ي: ان  وأض���اف 
الحصيلة العلمية التي حققها 
الوفد ثرية وغنية في مجاالت 
التعليم الهندسي وتطوير برامج 
التدريب الهندسية، وبرامج بناء 
المهنية للمهندسين،  القدرات 
وكذلك في مج���ال اعداد القادة 
الشباب بالتعاون مع اليونسكو، 
مشيرا الى حصول خمسة من 
أعضاء الوفد على شهادات »قادة 
مهندسين« في برنامج تجريبي 

م.طالل القحطاني وم.عادل اخلرافي في أحد أنشطة املؤمتر


