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النقيب ماجد مرزوق والعقيد الركن فهد املجحم واملقدم الركن سعد القمالس مع خريجي الدورة

اخلرافي وتكرمي متبادل مع نقيب املهندسني املغاربةم.عادل اخلرافي أثناء املشاركة في الندوة مع عدد من املهندسني املغاربة

عادل الخرافي: نعمل على تطوير أساليب ومناهج التعليم الهندسي في الوطن العربي
شدد الرئيس املنتخب لالحتاد 
الدولي للمنظمات الهندسية م.عادل 
اخلرافي على ض���رورة االرتقاء 
بأساليب ومناهج التعليم الهندسي 
العربي الى مصاف الدول املتقدمة، 
مشيرا الى امكانية االستفادة من 
اخلبرات العاملية في هذا املجال من 
خالل املنظمة الدولية الهندسية 
التي تضم في عضويتها نحو 100 
هيئة ونقابة وجمعية هندسية 

حول العالم.
كالم اخلراف���ي ج���اء خ���الل 
مشاركته في ندوة »دور املهندس 
داخل املنظومة التعليمية« والتي 
أقامها االحتاد الوطني للمهندسني 
املغاربة في العاصمة الرباط يوم 
أمس االول )الس���بت( وش���ارك 
الهندسة  فيها نخبة من أساتذة 
في املغرب وعدد من دول العالم، 
حيث أكد على أن املهندسني العرب 
ميتلكون القدرات املهنية والفنية 
املتميزة والت���ي ميكن أن تزداد 
خبرة من خالل االحتكاك بنظرائهم 

دورهم في املنظمة الدولية وأنه 
وجه لهم الدعوة للمشاركة في 
االنشطة القادمة لالحتاد والتي 
سيعقد أولها في كينيا، وثانيها 

العلمي���ة املنبثقة ع���ن االحتاد 
الهندس���ية،  الدولي للمنظمات 
مؤك���دا أن املنظم���ة حت���رص 
وبش���دة على وجود املهندسني 

الهندسية أنه التقى وزيرة الطاقة 
املغربية وعددا من املسؤولني في 
وزارة الصناع���ة بالرباط حيث 
امكاني���ة توطني  بحث معه���م 

في املنظمات الهندسية العاملية.
وح���ث اخلرافي املهندس���ني 
في املغرب والعالم العربي على 
املش���اركة وبفاعلية في اللجان 

في العاصمة السويسرية جنيڤ 
في نوفمبر املقبل.

الرئي���س املنتخب  وأضاف 
لالحت���اد الدول���ي للمنظم���ات 

من مختلف البلدان العربية في 
انشطتها، مشيرا الى أنه بحث مع 
الهيئة االدارية لالحتاد الوطني 
للمهندس���ني املغارب���ة تفعيل 

الهندس���ية  التكنولوجيا  ونقل 
املتطورة في العالم الى مختلف 
البلدان العربية لالرتقاء مبجاالت 
الطاق���ة والصناعة، مضيفا أنه 
اطلع من وزيرة الطاقة املغربية 
على جه���ود املغرب في التعاقد 
مع بعض الشركات البريطانية 
البديلة  النشاء محطات للطاقة 

في املغرب.
وأش���اد اخلراف���ي بجه���ود 
املهندسني املغاربة التي اطلع عليها 
عن قرب وخاصة مس���اهماتهم 
في تطوير وبناء مختلف املرافق 
التحتي���ة للمغ���رب  والبني���ة 
باالضافة الى جهودهم وسعيهم 
للتعاون مع املهندس���ني العرب 
الس���تضافة اجتماعات املجلس 
االعلى لالحتاد املهندسني العرب 
املقبلة وكذلك استضافة الرباط 
للمؤمتر الهندسي العاملي وأنشطة 
العمومي���ة للمنظمة  اجلمعية 
الهندسية العاملية التي تصاحب 

عادة هذا املؤمتر.

التقى وزيرة الطاقة والقيادات الهندسية في المغرب

الحرس الوطني احتفل بتخريج 
»تحليل المعلومات 

واالستخبارات المتوسطة«
أق���ام احل���رس الوطني حفل 
تخريج دورة »حتليل املعلومات 
واالستخبارات املتوسطة« ضمن 
أنشطة املوسم التدريبي احلالي 
إلعداد ك���وادر أمنية قادرة على 
التعامل مع املس���تجدات األمنية 

بطرق علمية حديثة.
وأكد مش���رف الدورة النقيب 
ماجد مرزوق خالل حفل التخرج 
ان الدورة اش���تملت على برامج 
وتدريبات عملية متقدمة في علوم 
االستخبارات واملعلومات األمنية 
ت���درب عليها منتس���بو الدورة 
أبرزت  وأثبتوا كف���اءة واضحة 
قدرتهم على االستدالل وحتليل 

املعلوم���ات بدقة والتدريب على 
جم���ع املعلومات بش���كل متقدم 
ومتط���ور عن طريق احلاس���ب 

اآللي.
حض���ر حفل التخ���رج مدير 
مديرية األمن العس���كري العقيد 
الركن فهد املجحم وركن عمليات 
وتدري���ب املق���دم الركن س���عد 

القمالس.
الركن املجحم  العقي���د  وهنأ 
أدائه���م خالل  اخلريج���ني على 
الدورة ودعاهم الى مواصلة البحث 
والتدريب الكتساب مهارات جديدة 
تساهم في رفع مستوى االداء خالل 

تنفيذ املهام املوكلة اليهم.


