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رئيس وأعضاء »املهندسني« بحثوا مع نائب رئيس احلرس عدداً من املشاريع

اخلرافي: دعم كبير من مشعل األحمد لعمل مهندسي السلك العسكري
مختلف مجاالت ومؤسس���ات 
الداعم تطوعيا  املدني  املجتمع 
للعمل احلكومي مبختلف مجاالته 

العسكرية واملدنية.
 وأضاف انه قد مت التباحث 
في عدد من املشاريع املستقبلية 
التي من املمكن أن يساهم فيها 
املهندسون ومنها »جلنة الكوارث 
واألخطار الطبيعية«، مشيرا إلى 
أن باكورة هذا التعاون ستكون 
ورشة عمل تعقد في اطار اعداد 
كوادر وطنية تطوعية قادرة على 
التعامل مع أي كوارث طبيعية 
للحد من اخلسائر في األرواح 
واملمتل���كات، مش���ددا على أن 
املهندسني ينشدون االستفادة من 
خبرات احلرس الوطني الكبيرة 
في مجال خدمة املجتمع والتعامل 
مع هذه الكوارث واألخطار التي 

تنتج عنها.
وأكد رئيس جمعية املهندسني 
ثقته بأن اللقاءات ستتواصل مع 
نائب رئيس احلرس الوطني، ملا 
ملسناه من مشاعر أبوية جياشة، 
الش���باب  وحرص عل���ى دعم 
الكويتي في مختلف املجاالت، 
معربا عن اعتزازه وزمالئه بهذا 
اللقاء القيم وانهم س���يعملون 
عل���ى جتس���يد توجيهاته الى 
مشاريع تنموية على أرض الواقع 
ومساهمة فاعلة من املهندسني 
في بناء وطنهم وحتقيق التنمية 

التي ينشدها.

والتجارب أنها الصدر الرحب لكل 
أطياف أبناء الكويت واملهندسني 
من ضمن هذا النسيج االجتماعي 
أنهم قدموا  إلى  الكبير، مشيرا 
له عرضا عن مشاريع اجلمعية 
في مج���ال التطوير والتدريب 
القيادي في  الهندسي واإلعداد 

وزم���الءه حرصوا عل���ى ابداء 
رغبتهم في املزيد من التواصل 
مع مؤسسة احلرس الوطني التي 
تعتبر مدرسة من مدارس اإلعداد 
والتوجي���ه املعنوي في وطننا 
الكويت، كما أنها درع من دروعه 
األيام  أثبتت  التي  العس���كرية 

ومنهم املهندسون، مشيرا إلى أن 
نائ���ب رئيس احلرص الوطني 
شدد على ضرورة حتقيق التنمية 
البشرية التي حتتاجها الكويت 
من خالل تأهيل وتطوير القدرات 

الفنية واملهنية ألبنائها.
وأكد رئي���س اجلمعية: انه 

التقى رئيس جمعية املهندسني 
وعدد من أعضائها مؤخرا مع نائب 
رئيس احلرس الوطني الشيخ 
مشعل األحمد، حيث استمعوا الى 
توجيهاته ونصائحه، وأطلعوه 
خالل زيارتهم له مبكتبه على 
األنش���طة التي تزمع اجلمعية 
القيام بها خالل الفترة املقبلة، 
وخاصة مواكبتها لبرامج التنمية 
احلكومية من خالل إعداد تطوير 
وتأهيل املزيد من الكوادر البشرية 

املتخصصة.
رئيس اجلمعية م.حس���ام 
اخلراف���ي ق���ال لقد تش���رفت 
ومجموعة من زمالئي املهندسني 
هم: أمني السر م.صالح املطيري، 
عضو مجلس اإلدارة م.هديان 
العجمي ورئيس جلنة الكوادر 
والبدالت م.عبداهلل احملروفي، 
مبقابلة نائ���ب رئيس احلرس 
الوطني الشيخ مشعل األحمد، 
والذين س���عدوا به���ذه املقابلة 
واالستماع إلى نصائحه القيمة 
في مختلف مجاالت العمل الفني، 
التطوعي  الدفع بالعمل  وسبل 
ومؤسسات املجتمع املدني إلى 
األمام، مشيدا بتجاوبه وتفهمه 
لطبيعة عمل املهندسني العاملني 

في القطاع العسكري.
ان  اخلراف���ي:  وأوض���ح 
املهندسني استمعوا باهتمام بالغ 
للتوجيهات الثمينة التي جسدت 
حرصه على دعم الشباب الكويتي 

الشيخ مشعل األحمد متوسطا م.حسام اخلرافي وأعضاء وفد جمعية املهندسني

أعلنت جمعية املهندسني الكويتية عن إطالق رابطة مهندسات 
الكويت وكرابطة منبثقة من اجلمعية خلدمة املهندسة الكويتية 
وتبادل املعلومات والتجارب ونسج شبكة واسعة من املعارف 
واملساهمة في بناء مستقبل مشرق لدور املهندسة في املجتمع، 
وذلك من خالل االندماج الكلي للنس���اء في مجاالت الهندسة 

والتكنولوجيا والعمل االجتماعي والتطوعي.
وتقيم الرابطة في مقر اجلمعية امللتقى األول إلطالق شعار 
الرابطة حتت عنوان »الكويت ماسة بأيدينا فلنحافظ عليها«، 
وتس���تضيف فيها ضيفة الش���رف م. صغرى صادقي، أول 
مهندسة عضو في اجلمعية وأول مهندسة كهرباء في الكويت، 
وذلك في الس���اعة السابعة مساء يوم غد )األربعاء(. وتضم 
الهيئة اإلدارية للرابطة برئاس���ة م.بشاير العواد، وم.أميمة 
العصيمي نائب الرئيس، وم.فاطمة عملدار، املقرر، وعضوية 
كل من املهندسات: رزان الدعيج، مي الشايع، منيرة الفياض، 
هنادي احلاي، عايدة الرش���يد، حن���ان غلوم، فاطمة احلامد، 
بدور بورسلي، آالء النصراهلل، عبير احلبيل ونورة الظفيري. 
وأضافت رئيسة الرابطة: إن الرابطة تسعى الى تنمية املهارات 
الفنية، احلياتية والقيادية وتطوير املواهب الشخصية، وتعتبر 
املصدر الرس���مي لبيانات وإحصائيات ونس���بة املهندسات 
في الكويت التي تغ���ذي حاجات البحوث العاملية للمرأة في 
الهندس���ة. تعتبر الرابطة امتداد لعضوية جلنة املهندسات 
باجلمعي���ة في اللجنة العاملية للمرأة في الهندس���ة لالحتاد 
الدولي للمنظمات الهندسية. وزادت: ان الرابطة تهدف إلى جذب 
املزيد من املهندسات الى عضوية جمعية املهندسني الكويتية 
املمثل الرسمي للمهندس���ني في الكويت وتشجيع تواصلهن 
مع أنش���طة اجلمعية، حتفيز املرأة على متابعة مزاولة مهنة 
الهندس���ة واالستمرار في العمل والتميز بها، تسليط الضوء 
على املشاكل والصعاب والتحديات التي تواجه املهندسة في 
املجتمع وبحث س���بل حلها، دراسة وحل مشكلة قلة تواجد 
املهندس���ات في الوظائف امليدانية، تعزي���ز مكانة املرأة في 
الهندسة وحتسني متثيل املهندسات الكويتيات داخل وخارج 
الكويت، إبراز القيادات النس���ائية الكويتية من املهندس���ات 
االعضاء، خلق حلقة وصل بني مهندس���ات الكويت لسهولة 
التواصل وتبادل اخلبرات واملعارف، تنمية مهارات املهندسة 
الش���خصية والقيادية وتطوير مواهبهن، حتفيز املهندسات 
للمشاركة في االعمال التطوعية في املجتمع، وتوفير فرص 
عمل للمهندس���ات والعمل على توفير أفضل السبل للتطور 
الوظيفي، مضيفة أنه ميك���ن التواصل مع اللجنة من خالل 

تلفونات جمعية املهندسني الكويتية أو من خالل: 
Email:kwe@kse.org.kw

:facebook
KuwaitWE

Follow us @ KuwaitWE

الهيئة اإلدارية لرابطة املهندسات 

رابطة املهندسات تعلن
انطالق ملتقاها األول غداً

شباب يطلقون حملة »كلنا واحد« 
لتعزيز الوحدة الوطنية

أعلنت مجموعة من الشباب الكويتي من مختلف الشرائح 
واملكون����ات املجتمعية في الكويت عن أنهم س����يطلقون حملة 
وطنية مستقلة حتت ش����عار »كلنا واحد« والتي تعد مبنزلة 
صرخة من الشباب الكويتي في محاولة منهم للتعبير عن رأيهم 
عن املستقبل الذي ينشدونه ويتطلعون إليه في ربوع كويتنا 
احلبيبة، وذلك في 20 يونيو املقبل وملدة ش����هر. وقال صاحب 
فك����رة مبادرة احلملة الوطنية »كلنا واحد« عبدالعزيز املعجل 
في مؤمتر صحافي عقد إلطالق هذه احلملة ان الهدف من إطالق 
هذه احلملة هو إيصال صوت ش����باب وشابات الكويت للكبار 
واملعنيني بأمر البالد الذين علمونا ونحترمهم بأن الشباب أيضا 
معنيون بقضايا الوطن وليسوا شبابا الهيا غارقا في التسلية 
وتضييع الوقت، مشيرا إلى أن احلملة هي النداء الطبيعي لكل 
مواطن في أن يرى وطنه مستقرا وأمنا ومزدهرا وثابت اخلطى. 
وأضاف املعجل أن الشباب الكويتي هم ربيع الوطن، حيث أصبح 
ال يخفى على أحد دور الش����باب ف����ي الوقت احلاضر من قدرة 
على إحداث التغييرات في املجتمعات، مؤكدا أن الش����باب جزء 
أساسي في املجتمع الكويتي الفتي الذي يتمتع بنعم ومميزات 
يدفع شباب بلدان أخرى أرواحهم بهدف حتقيقها، الفتا إلى أن 
ما تطالب به احلملة هو احملافظة على هذه امليزات والنعم التي 
حتققت منذ زمن طويل وال نريد أن نخس����ره كمكتسب شعبي 
حصلنا عليه بفضل اهلل أوال ثم بفضل آبائنا وأجدادنا من قبلنا 
والذين عملوا بكل عزمية وجهد وإميان لنصل إليه ونس����تمتع 
به. وأشار املعجل إلى أن األمر الطبيعي هو أال تكون هناك مثل 
هذه الدعوات لتعزيز الوحدة الوطنية وتقوية اللحمة والتأكيد 
على مواطنة اجلميع وما شابه ذلك من شعارات ومبادئ باتت 
تكرر في اإلعالم والصحافة كل يوم، معتبرا أن كل هذه املبادئ 
هي باألصل صفات غريزية تولد مع اإلنسان، وأنه من السذاجة 
أن يس����أل أحدنا اآلخر إذا ما كان يحب وطنه أم ال، مشيرا إلى 
أن احلمل����ة حتاول أن تثبت للجميع أن األصل هو حب الوطن 
وال شيء غير ذلك، فهي حقيقة مطلقة ألنها أحاسيس إنسانية 
كونية من خلق اهلل س����بحانه وتعالى وال ميكن أن تتغير من 
إنسان إلى إنسان مهما كانت الظروف. من جانبه أكد عبد املطلب 
نذر من الفريق التنفيذي للحملة أن حملة »كلنا واحد« ترفض 
دعوات التفريق أو التوجيه املغرض لتقول إن من يعيش على 
أرض الكويت هو بكل بساطة كويتي، وال فرق بني أحد منهم وكل 
واحد منهم أكثر وطنية وانتماء من اآلخر للكويت التي شربنا 
الوطنية من ماء بحرها ورس����منا لوحاتها على رمالها الذهبية 
وأطلقناها صرخات قوية لتنطبع على صفحة سمائها، الفتا إلى 
أن هذه احلملة جاءت تلبية لنداء الوطن األم الكويت لنقول لها 

بصوت واحد »نحن أبناؤك يا أمنا وكلنا واحد«.

عبدالعزيز املعجل وعبداملطلب نذر خالل املؤمتر الصحافي


