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االربعاء  18مارس 2015

حضور غفير خالل لقاء قائمة التطوير

م .سعد احمليلبي وعدد من أعضاء قائمة التطوير الهندسي املرشحني ملجلس إدارة اجلمعية اجلديد

«التطوير الهندسي» دعت إلى ممارسة راقية للعملية الدميوقراطية في االنتخابات

احمليلبي :النجاح في انتخابات املهندسني ليس هدف ًا
بحد ذاته بل وسيلة لتوسيع خدمات اجلمعية

دع����ت قائم����ة «التطوي����ر
الهندسي» املرشحة النتخابات
جمعية املهندس��ي�ن يوم األحد
املقبل الى ممارسة دميوقراطية
نزيهة ترتقي الى مستوى االداء
الهندسي املتنامي في املجتمع
والدولة ،مضيفة أنها تخوض
هذه االنتخابات ببرنامج عمل
يضم  25هدفا رئيسيا تسعى الى
تنفيذها في حال اختيار اعضاء
اجلمعية لها.
وقال مرشح الرئاسة جلمعية
املهندسني س����عد احمليلبي :إن
القائم����ة وفي حال جناحها في
االنتخابات ستمضي قدما في
عملية االرتقاء باملهنة الهندسية
وخدمة املهندسني والعمل على
توفير مظل����ة مهنية جتمعهم
جميعا ،مش����يرا الى استمرار
القائمة ومواصلتها لنهجها املبدع
الذي بدأته.
وق����ال احمليلبي ف����ي لقاء
عقدت����ه القائمة مع حش����د من
انصارها امس االول :ان النجاح
ف����ي االنتخابات ليس هدفا في
حد ذاته بل وس����يلة لتوسيع
خدم����ات اجلمعية لتكون بيتا
لكل املهندسني ،وانطالقة ملرحلة
جديدة لتفعيل اكثر من  30جلنة
وفريق عمل باجلمعية ونقلها الى
افاق أرحب وأوس����ع من العمل
التطوعي م����ن خالل التواصل
املستمر مع االعضاء.
وأوضح ان القائمة اختارت
مجموعة من املهندسني الشباب
الذين ميثلون جميع التخصصات
الهندسية ليتحقق التواصل الذي
ننشده مع جميع الزمالء وفي
مختلف املواق����ع ،مضيفا اننا
نترفع عن اسلوب القدح والذم
وندعو الى ممارسة دميوقراطية
لالنتخابات ونزيهة ،ونشكر كال
من وزارة الشؤون االجتماعية
والعمل واجلمعية على توفيرهما
سبل النجاح للجمعية العمومية
املزمع عقدها يومي االحد واالثنني
املقبلني.
وزاد موضحا ان االستمرارية
هي املضي قدما في نهج التطوير،
والتعزي����ز هو تعزي����ز القيم
واالخ��ل�اق املهنية الهندس����ية
وتعزي����ز دور املهندس��ي�ن
واملهندس����ات في بن����اء الدولة
احلديث����ة ،والتنمية هي خلق
قاعدة تنمية بشرية من املهندسني

م .سعد احمليلبي متحدثا

م .طالل القحطاني متحدثا

م .هنادي احلاي

م .أسماء اخلالدي

واملهندسات ،وتفعيل دورهم في
التنمية التي تنشدها الكويت.
واستعرض احمليلبي االهداف
الت����ي يخوضون م����ن اجلها
االنتخابات ،وهي :االس����تمرار
والسعي في الدفاع عن املهندسني
واملهندسات والذود عن مصاحلهم
ف����ي كل مواقع عمله����م العامة
واخلاصة ،ومتابعة الس����عي
واملطالبة حت����ى إقرار مطالب
املهندسني في املؤسسات التي
تأخذ طابعا حكوميا.
وزاد :كما أننا سنولي مطالب
املهندسني العاملني في القطاع
اخلاص املزيد من االهتمام ،بعد
أن أقرت لهم بع����ض البدالت،

رئيس وأعضاء قائمة التطوير النتخابات املهندسني
قدم م .احمليلبي اعضاء قائمته وهم :م.أسماء اخلالدي
وم .هنادي احلاي ،م .حسن بن طفلة ،م .خالد الدعيج،
م.عبداهلل معرفي ،عدنان الصراف ،علي الفيلكاوي ،فيصل
العنزي ،مطلق بورقبة ونواف رميح املطيري ،مضيفا ان
القائمة حددت برنامجا انتخابيا ضم نحو  25هدفا ستعمل
على تنفيذها حتت شعار« استمرارية ..تعزيز وتنمية».

حريق وهمي في برج «كيبكو»

«اإلطفاء» أثناء عملية اإلخالء الوهمي
محمد الدشيش

أقام قطاع املكافحة باإلدارة العامة لإلطفاء وبالتعاون
مع مجمع كيبكو مترينا عمليا على حريق وإنقاذ وإخالء
في برج «كيبكو» املكون من  60طابقا مبنطقة شرق ،وذلك
للوقوف على جاهزية واس����تعداد فرق اإلطفاء ومعدات
املكافحة املوجودة في املبنى والختبار مدى جاهزية أنظمة
اإلطف����اء واإلنذار بالبرج واملجمع ،وقالت إدارة العالقات
العام����ة في اإلطفاء في بيان له����ا ان التمرين الهدف منه
تقييم إدارة احلادث والقيادة وتقييم إجراءات الس��ل�امة
بني رجال اإلطفاء والتأكد من أنظمة الوقاية واإلنذار في
التعام����ل مع حوادث املباني العالية والضخمة ،وتضمن
س����يناريو التمرين حريقا شب في أحد األدوار في برج
كيبكو مع وجود أشخاص محتجزين في مختلف األدوار
وإصاب����ات متوقعة ،حيث مت إخالء ما يق����ارب الـ 1200
شخص وخلف  4مصابني.

ومتابع����ة املطالبة بإقرار كادر
املهندس��ي�ن العس����كريني م����ع
احملافظة على املكتسبات التي
حتققت للمهندس��ي�ن من خالل
اقرار كادرهم ،وتعزيز تطبيق
القانون  2010/8املتعلق ببدالت
املهندسني .وقال :كما اننا سنعمل
على إنشاء «مجمع املهندسني»
وتشييده وفقا للقوانني واألنظمة
املعمول بها في الدولة ،ونسعى
لتوس����يع قاع����دة املش����اركة
والتواصل وتسهيل االشتراكات
عبر شبكة االنترنت وتطوير
نادي املهندسني وإعادة إنشائه.
وذكر من االهداف ايضا تفعيل
دور اجلمعية محليا واالستمرار
في التعاون مع اجلهات املعنية
بالدول����ة واس����تثمار عالقات
اجلمعية املتمي����زة مع قيادات
املجتمع الهندسية والبارزة على
الساحة احمللية خلدمة قضايا
املهندسني
وأشار الى الدعوة الى تفعيل
دور أعضاء اجلمعية في خدمة
املجتمع واملس����اهمة من خالل
أعض����اء اجلمعية ف����ي جعل
الكويت مركزا ماليا واقتصاديا
اقليميا وعاملي����ا ،عبر برنامج
عمل وتطوير املوارد البشرية
وتقدمي املقترح����ات واحللول
العملي����ة ،واالهتم����ام بجودة
التعليم الهندسي ،واالستمرار
في تطوير برامج تقييم املؤهالت
الهندسية بالتعاون مع املنظمات
العاملية املتخصصة.
وذك����ر ايضا العم����ل على
املساهمة في نقل التكنولوجيا
الهندسية املتطورة عامليا ،والعمل
على توطنيها ،والسعي خللق
بيئة عمل لتبني مقترحات أعضاء
اجلمعية ومتابع����ة تنفيذها،
واحلص����ول عل����ى املزيد من
اخلصومات والرعايات خلدمة
أعضاء اجلمعية.
وأكد احمليلب����ي أن القائمة
س����تعمل على تعزيز الرعاية
الصحي����ة ألعض����اء اجلمعية
وعوائلهم ،.واالستمرار في العمل
على تطوير قدرات املهندسني
الفني����ة م����ن خالل ال����دورات
والبرامج التدريبية املدعوة من
خالل مركز التدريب الهندسي
وتوسيع برامجه ،واالستمرار في
توسيع قاعدة التحكيم الهندسي
في اجلمعية.

