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جمعية املهندسني شاركت في «مينتكون ٢٠٢٢» الدولي
شاركت جمعية املهندسني الكويتية في فعاليات مؤمتر ومعرض 
الشرق األوسط السادس للصيانة واالعتمادية السادس «مينتكون 
٢٠٢٢» والذي أقيم في مملكة البحرين الشقيقة مؤخرا، حيث عرضت 
دورها املهني في الكويت وتعاونها مع جمعية الصيانة واالعتمادية 
اخلليجية. ترأس وفد اجلمعية في املؤمتر، أمني الصندوق وعضو 
مجلس اإلدارة م.علي الفيلكاوي وضم الوفد في عضويته كال من: 
نائب مدير عام اجلمعية م.شبيب الزعبي، ورئيس جلنة املعارض 
م.حسن جمعة، وأعضاء اجلمعية م.أحمد الثويني، وم.عبدالعزيز 
العنزي وم.عبدالرحمن مجحم. وتلقى م.الفيلكاوي وأعضاء الوفد 
تكرميــا خاصا مــن املنظمني، كما قام نائب املدير العام م.شــبيب 
الزعبــي ورئيس جلنة املعارض م.حســن جمعــة وأعضاء الوفد 
بتقــدمي تكرمي خاص من املهندســني الكويتيــني إلى راعي املؤمتر 

وزير النفط والبيئة في مملكة البحرين الشقيقة.
ويعتبــر «مينتكــون ٢٠٢٢» من أضخم املؤمتــرات واملعارض 
املهنية - الهندسية وشارك فيه هذا العام نحو ٢٢٠٠ من احملترفني 
العامليني واملهندســني واملتخصصني واملهتمني في مجال الصيانة 
واالعتمادية وإدارة األصول، والذين ميثلون كافة قطاعات الصيانة 

واالعتمادية وخاصة في املجال النفطي.

ُعقد في املنامة ويعد من أضخم املؤمترات واملعارض املهنية الهندسية

م.علي الفيلكاوي وأعضاء الوفد في استقبال ممثل الرئيس التنفيذي في «كيبيك» م.خالد العوضي على هامش مشاركتهم في املؤمتر

السفير الكوري: انطالق املوسم الثقافي بالكويت مارس ٢٠٢٣

أسامة دياب

أكــد الســفير الكوري لــدى البالد 
تشــونغ بيونــغ هــا أن «مهرجــان 
طعام الشــوارع الكــوري ٢٠٢٢» يقام 
للمــرة الثانية في الكويــت بعد فترة 
توقف بســبب الظروف االســتثنائية 
التــي فرضتها جائحــة كورونا، الفتا 
إلــى ان املهرجان في نســخته األولى 
حظي بشعبية كبيرة واستحسانا من 
احلضور، الســيما أن الطعام يعد أحد 
جسور التواصل بني الشعوب ووسيلة 

إلــى كوريا فــي الســابق أن يتذوقوا 
مجددا الطعام الكوري الذي نأكله في 
شوارعنا، ليشعروا وكأنهم متواجدون 
هناك ويتذوقون الطعام نفســه، وقد 
شهدنا مؤخرا إقباال كبيرا على الطعام 
الكوري في الكويت، وهذا يدل على عشق 

الكويتيني للطعام الكوري.
وأشــار السفير الكوري إلى سعيه 
العالقــات  الــدؤوب لدعــم وتعزيــز 
الثنائية بني البلدين واستشراف آفاقها 
املستقبلية، كاشفا عن أن مهرجان طعام 
الشوارع هو ختام املوسم الثقافي احلالي 

على أن يبدأ املوسم اجلديد في مارس 
املقبل.

ولفت إلى أن السفارة تقيم سنويا 
حدثــني كبيريــن، أحدهمــا «منتــدى 
املدن الذكية» املخصص للمســؤولني 
احلكوميني ورجال األعمال ملناقشة سبل 
تعزيز التعاون لتحقيق رؤية الكويت 
التنمويــة ٢٠٣٥، والثانــي «مهرجــان 
مأكوالت الشــارع الكوري»، وهو يعد 
كاليوم املفتوح للسفارة الكورية يشارك 
فيه عــدد كبير مــن الكويتيني محبي 

كوريا، وثقافتها وشعبها.

السفارة أقامت مهرجان «طعام الشوارع الكوري ٢٠٢٢» بحضور ديبلوماسي وشعبي كبير

حضور كبير في مهرجان «طعام الشوارع» الكوري  (فريال حماد) سفير كوريا تشونغ بيونغ ها وسفير طاجيكستان د.زبيداهللا زبيدوف

توفر فهما أفضل للثقافة في أي دولة. 
وأضاف السفير تشونغ بيونغ ها 
في تصريحات للصحافيني على هامش 
املهرجان الذي أقيم في مقر الســفارة 
بحضور ديبلوماسي وشعبي كبير، أن 
هذا املهرجان يعد من أجنح الفعاليات 
الثقافية التي تقيمها الســفارة سنويا 
وأكثرها رواجا وشعبية ولعل اإلقبال 
الكبير على التســجيل حلضوره خير 
شــاهد. وتابع: أعددنا لهذه املناســبة 
مأكــوالت كوريــة مختلفــة ومتنوعة 
لتكون فرصة للكويتيني الذين سافروا 

احتاد املكاتب الهندسية والدور االستشارية
يستضيف أمني عام «املناقصات» اليوم

يستأنف احتاد املكاتب الهندسية 
والدور االستشارية الكويتية لقاءاته 
الدورية مع املســؤولني واملعنيني 
باملهنة الهندسية -  االستشارية، 
حيث يستضيف االحتاد أمني عام 
اجلهاز املركزي للمناقصات املركزية 
م.أسامة الدعيج، في الساعة ٦٫٣٠

مساء اليوم األحد، وذلك في قاعة 
احملاضرات الرئيسية مبقر االحتاد، 
داخل جمعية املهندســني. ويهدف 
اللقــاء إلى التواصل املباشــر بني 
أعضــاء االحتاد وأمني عام اجلهاز 

وتسليط الضوء على أي مستجدات والرد على 
االستفسارات والتحديات التي تواجه األعضاء، 
كما سيقوم األمني العام بتوضيح دور املناقصات 
ولوائحه ومالحظاته. ويأتي اللقاء في إطار جهود 

االحتــاد لتذليــل العقبات التــي تواجه املكاتب 
والدور االستشــارية خالل أعمالهم، وفتح آفاق 
ممكنة ملزاولة املهنة الهندســية ـ االستشــارية 

واالرتقاء بها.
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