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الشمري: ملف الوحدة الوطنية خط أحمر
السياسي خليل  الناشط  أكد 
الشمري أن وزير اإلعالم الشيخ 
أحمد العبداهلل أخطأ في حساباته 
بحضوره جلسة االستجواب املقدم 
له من قبل النائب علي الدقباسي، 
خاصة انه لم يتمكن من الرد على 
محوري االستجواب اللذين كانا 
في غاية االهمية حملاسبة املقصر 
في احلفاظ على املجتمع من نار 
الفتنة الطائفية، والتي تغرق كل 
ما يحاول العبث بها خاصة في ظل 
التكاتف والتالحم ألبناء الوطن 
وفي ظل ما عرفت به الكويت من 
تقاليد وأعراف مجتمعية تؤكد 

احلرص على سالمة هذا الوطن 
وحمايته. وقال الشمري ان وزير 
اإلعالم قلل من اهمية احملورين، 
مشيرا الى ان الوزير لم يستفد من 
االستجواب الذي قدم له منذ عدة 
سنوات، وال من خبراته في توليه 
العديد من احلقائب الوزارية، داعيا 
اياه الى ترك حقيبة وزارة اإلعالم 
واالكتف����اء بحقيبة وزارة النفط 
حتى ال يسقط سياسيا، مضيفا 
ان حضور العبداهلل جللسة طرح 
الثقة سيكون خطأ جسيما ودليال 
ال يقبل الش����ك على أن حسابات 

الوزير خارج التغطية.

الدعيج استقبل سفيرنا لدى پولندا

الحمد يفتتح مشروعات خيرية بمصر

استقبل رئيس مجلس اإلدارة املدير العام ل� »كونا« الشيخ مبارك 
الصباح مبقر الوكالة امس سفيرنا لدى پولندا خالد الشيباني.

ومت خالل اللقاء مناقشة دور اإلعالم في تعزيز العالقات بني مختلف 
شعوب العالم حيث قدم الش����يخ مبارك الدعيج شرحا عن اخلدمات 
االعالمية التي تقوم بها »كونا« من اجل نشر الثقافة والوعي وتزويد 

القارئ باملعلومات الدقيقة عن شعوب العالم و ثقافاتها املختلفة.
وتطرق الش����يخ مبارك الدعيج الى اخلدمات االعالمية املتطورة 
التي استخدمتها »كونا« في السنوات األخيرة حرصا منها على توفير 

املعلومات للجميع عبر وسائل متعددة.
وأكد حرص الوكالة عل����ى املصداقية في نقل األخبار واملعلومات 
واملوضوعية في طرح القضايا، مش����يرا ال����ى أهمية ذلك في حتقيق 

التقارب بني الشعوب.
من جانبه، أشاد السفير الشيباني بجهود »كونا« في تعزيز العالقات 
بني الكويت ودول العالم خصوصا الدول األوروبية التي حترص على 

توطيد عالقاتها مع الدول العربية.

يفتتح س����فيرنا لدى مصر د.رشيد احلمد ومدير املكتب الكويتي 
للمش����روعات اخليرية إسماعيل الكندري اليوم عددا من املشروعات 
اخليري����ة التي أقامها متبرعون كويتيون ف����ي محافظتي حلوان و6 
أكتوبر. وذكر الكندري في تصريح ل� »كونا« ان افتتاح هذه املشروعات 
مبصر يأتي استمرارا للنهج الذي دأب على مواصلته املكتب الكويتي 
للمشروعات اخليرية التابع لبيت الزكاة الكويتي دعما ألواصر العالقة 

القوية املتالزمة بني الشعبني.
وقال انه س����يتم اليوم وغدا افتتاح 5 مشروعات منها 3 مبحافظة 
حلوان ومشروعان في محافظة 6 أكتوبر بتكلفة إجمالية بلغت 370 
ألف دينار. وأوضح ان املشروعات التي ستفتتح في حلوان هي »دار 
أيتام فيصل س����عود الفليج« بتكلف����ة بلغت مليونا و400 ألف جنيه 
مصري و»مسجد املرحومة منيرة مبارك مرزوق« بتكلفة مليون جنيه 
و»مجمع يعقوب جاسم ش����اهني الغامن« بتكلفة بلغت مليونا و200 
ألف جنيه مصري. وذكر أنه س����يفتتح بعد غد في محافظة 6 أكتوبر 
»مس����توصف فهد حمود اجلار اهلل« بتكلفة 800 ألف جنيه و»مركز 

خولة احلساوي الطبي« بتكلفة 3 ماليني جنيه.
وأضاف الكندري ان املكتب الكويتي للمش����روعات اخليرية أقام 
ومنذ إنشائه من 20 عاما نحو ألفي مشروع خيري من مساجد ومعاهد 
أزهرية ودور أيتام ومستشفيات ومدارس، مبينا أن آخرها كان افتتاح 
مسجدين في محافظة الشرقية في مارس احلالي بلغت تكلفتهما مليونا 

و580 ألف جنيه مصري.
وبني ان هذه املشروعات التي تقام في مختلف احملافظات املصرية 
وبالتعاون مع وزارة األوقاف وخطط الوزارات املعنية في مصر تأتي 
وفق خطة س����نوية توضع من قبلها بالتنس����يق مع املكتب الكويتي 

للمشروعات اخليرية.

الرفاعي: اإلضراب 
مازال قائمًا

صرح رئيس نقابة العاملني 
باإلدارة العامة للطيران املدني 
رجب الرفاعي بأنه يجب اعطاء 
املدنية وقته  مجلس اخلدمة 
الكافي القرار احلقوق واملزايا 
املالية ملوظفي الطيران املدني. 
واضاف الرفاع����ي أن مراحل 
االضراب التي مت االعالن عنها 
من قبل مازالت قائمة رغم عدم 
رغبتن����ا في تعطي����ل املرفق 
احليوي اال وهو مطار الكويت 
الواجهة  الذي يعتبر  الدولي 
احلضاري����ة للكويت، ويجب 
على احلكومة مراعاة ذلك وان 
حترص كل احلرص على حل 
كل املشكالت العالقة اخلاصة 
باملوظفني. ومن جانب آخر قال 
الرفاعي ان هناك استياء كبيرا 
من قبل موظفي الطيران املدني 
وذلك لقيام وزير املواصالت 
بتأجيل الزيارة امليدانية ملطار 
الكويت الدولي واإلدارة العامة 
للطيران املدني لالطالع على 
مشاكل املوظفني عن قرب، ألكثر 

من مرة.

ماجيك مشروب الطاقة الطبيعي يرعى يوم املاء العاملي

 ش����ارك ماجيك، مش����روب الطاقة 
املاء  الطبيع����ي، ف����ي رعاية ي����وم 
العاملي وذلك ف����ي املركز العاملي في 
الكويت في 19 مارس مبناسبة اليوم 
العامل����ي للماء. وعن ه����ذه الرعاية 
ق����ال املتح����دث باس����م ماجيك:"لقد 
أصبحت ملشكلة املاء بعدها العاملي 
الذي توليه جميع الش����عوب كبير 
اهتمامها بهدف احلف����اظ على هذه 
الث����روة الطبيعية الهام����ة لدورها 
في بن����اء احلياة والصناعة وحماية 
الطبيع����ة. وتأت����ي مش����اركتنا في 
رعاية هذا احلدث الهام في الكويت 
انطالقًا من مسؤوليتنا االجتماعية 
وفلس����فتنا في دعم اجلهود احمللية 
والعاملية بحماية هذا العنصر الهام 
حلياتنا". وقد ش����هد ه����ذا التجمع 

حضور املئات من املش����اركني الذين 
حصلوا على مشروب الطاقة ماجيك 
واس����تمعوا إلى شرح عن املشروب 
ومكونات����ه الطبيعية واس����تمتعوا 
بطعمه املنعش. أما مشروب الطاقة 
الطبيعي ماجي����ك فهو من مكونات 
طبيعية تعمل على رفع مس����توى 
الطاق����ة الطبيعي����ة لدى اإلنس����ان 
التركيز. وتش����كل مكونات  وزيادة 
ه����ذا املش����روب الطبيع����ي توليفة 
مدروس����ة بعناية لتك����ون االختيار 
الطبيعي واألمثل.  ويساعد ماجيك 
في تزويد اجلسم بالطاقة واالرتقاء 
بقدرات احل����واس وتعزيز التركيز 
الذهني وتنش����يط عملي����ة التفاعل 
الوظائف  ب����ني جمي����ع  والتناغ����م 

احليوية واحلركية للجسم. 

جمعية ال�صوابر التعاونية

بناء على موافقة وزارة ال�صئون االجتماعية والعمل 

تعلن جمعية ال�صوابر التعاونية عن طرح عدد من االأن�صطة للإ�صتثمار 

من قبــل الغيــر على النحو التايل :

اإعــــلن

املـديـر املعـــني

القيمة اال�شتثماريةاملوقــــعامل�شـاحــةالن�شاطم

200 د.كخارج ال�شوق44.5 م2امللحمة1
200 د.كخارج ال�شوق42 م2امل�شور2
200 د.كداخل ال�شوق5 م2بيع وت�شليح التليفونات النقالة3
400 د.كداخل ال�شوق21 م2حلويات4
150 د.كداخل ال�شوق6 م2م�شمكة5
150 د.كداخل ال�شوق6 م2مك�شرات6

فعلى ال�شادة الراغبني من ذوي االخت�شا�ص التقدم بالطلبات املدونة يف امل�شتندات املطلوبة على النموذج 

املعد لذلك لدى ال�شئون القانونية يف اإدارة اجلمعيـــة اأثنــــاء الــــدوام الر�شـــمي للإدارة نظيـــر ر�شـــم قدره 

)50 د.ك( غري قابل للرد وذلك وفق ال�شروط التالية :

1- اأن يكون املتقدم من اأ�شحاب االخت�شا�ص الذين ميار�شون الن�شاط باأنف�شهم ولديه ترخي�ص جتاري 
�شاري املفعول للن�شاط املتقدم له وال تقبل التوكيلت.

2- تقدم الطلبات بالظرف املغلق واملختوم بناء على تعليمات وزارة ال�شئون االجتماعية والعمل .
3- يلتزم مقدم الطلب بدفع �شيك م�شدق مببلغ وقدره )250 د.ك( ح�شب قرار وزارة ال�شئون االجتماعية 
والعمل يتم ا�شرتداده يف حالة عدم الفوز مع مراعاة اأن مبلغ التاأمني املذكور لي�ص له علقة باملبلغ 

املتعلق بالقيمة االإيجارية املعتمدة عند التعاقد بحد اأق�شى �شهران على االأقل .

4- ال يجوز التقدم الأكرث من ن�شاط وتكون االأولوية للم�شاهم عند ت�شاوي الدعم.
5- �شوف يتم االختيار للمتقدم باأعلى دعم مادي للجمعية على اأن يكون ب�شيك م�شدق.

6- �شوف يتم االختيار النهائي بح�شور مندوب وزارة ال�شئون االجتماعية والعمل يف موعد يحدد يف حينه.
الإمتام  االختيار  تاريخ  من  اأ�شبوعني  خــلل  اجلمعية  اإدارة  مبراجعة  يلتزم  االختيار  عليه  �شيقع  من   -7
االإجراءات اللزمة وتوقيع العقد واإال يعترب طلبه الغيا وي�شبح مبلغ التاأمني حقا خال�شًا للجمعية.

املوافق  يوم اخلمي�ص  دوام  نهاية  2010/3/23 وحتى  املوافق  الثلثاء  يوم  اعتبارا من  الطلبات  تقدم 

2010/4/1 ولن يلتفت اإىل الطلبات التي تقدم قبل اأو بعد املوعد املحدد علما باأن الدوام كالتايل :
الثامنة  الرابعة م�شاءًا وحتى  الواحدة ظهرًا ومن  الثامنة �شباحًا وحتى  االأربــعــاء من  اإىل  االأحــد  من 

م�شاءًا ويوم اخلمي�ص من الثامنة �شباحًا وحتى الواحدة ظهرًا مببنى اإدارة اجلمعية بال�شوابر.

امل�صتنـدات املطلوبـــة :

پ �شورة البطاقة املدنية           پ �شورة عن الرخ�شة العمالية 

پ �شورة اعتماد توقيع �شاري املفعول     پ �شورة عن ح�شر العمالة للرتخي�ص التجاري من اإدارة العمل

للإ�شتف�شار : تليفون : 22410967 - فاك�ص : 22412616

في افتتاح مؤتمر الطبقة الوسطى برعاية أحمد الفهد

السداني: مدينة الحرير هدية صاحب السمو لجيل كويتي قادم
العبدالهادي: هدفنا إعادة المجتمع الكويتي منتجاً يمارس كل المهن

الناش���طة السياسية  أكدت 
نورية السداني على أهمية »لقاء 
اخلميس« الذي مت بحضور سمو 
رئيس مجلس الوزراء الش���يخ 
ناصر احملمد وحامل ملف التنمية 
نائب رئيس الوزراء للش���ؤون 
التنمية  االقتصادي���ة ووزي���ر 
الفهد  الش���يخ أحمد  واالسكان 
والقائمني على األجهزة التنفيذية 
للدولة الفتة إلى أن أهم عنوان 

كان في اللقاء أنها خطة أمة.
وقالت السداني في كلمة لها 
خالل افتتاح مؤمتر موقع الطبقة 
الوس���طى صباح أمس برعاية 
الشيخ أحمد الفهد ان هذا املؤمتر 
الذي ينعقد ألول مرة في تاريخ 
الكويت ليكون الشعب الكويتي 
على إطالع ومتابعة بتنفيذ اخلطة 
التنموية للكويت موجهة الشكر 
لكل من تفهم غاية مؤمترهم ونبل 
هدفهم فقام برعاية هذا املؤمتر 
حامل ملف التنمية الشيخ أحمد 

الفهد.
ومضت الس���داني قائلة مبا 
أن خطة التنمية خطة أمة فمن 
واجبنا كشعب حمايتها ومتابعة 
تنفيذه���ا ووضع كامل األجهزة 
التنفيذية حتت مجهر الش���عب 
حتى نك���ون جميع���ا عند ثقة 
الس���مو األمير الشيخ  صاحب 
صباح األحمد »حكومة ومجلس 
أمة وشعبا« ثالثية معنية باخلطة 
التنموية، ولفتت السداني إلى أن 
مدينة احلرير هدية صاحب السمو 
األمير جليل كويتي قادم جيل من 
األطفال يحبوا اليوم في منازلنا 
وغدا سيشب ويكبر ليتمتع في 
مدينة احلرير ولهذا سيتم تركيز 
الضوء الكامل عليها وهذا اليوم 

هو يوم مدينة احلرير. 

مشاركة وتفاعل

وم���ن جانب���ه ألق���ى عضو 
مجل���س األمة ونائ���ب رئيس 
جمعية املهندسني النائب ناجي 
العبداله���ادي كلم���ة وجه من 
الش���كر للحضور على  خاللها 
مش���اركتهم وتفاعلهم مع هذه 
املبادرة الكرمي���ة التي أطلقتها 
مجموعة نورية السداني للطبقة 
الوسطى وجسدت فكرتها وتبنتها 
جمعية املهندسني الكويتية من 
خ���الل تنظيمه���ا وتعاونها مع 
املجموعة لعقد هذا املؤمتر الذي 

أهمي���ة توفير ف���رص وظيفية 
لتخصصات اخلريجني من الشباب 
داخل مدينة احلرير وتوفير سكن 
مريح ورخيص ويتناس���ب مع 
دخل الشباب في مستهل حياته 

العملية.
وتطرق الشايع إلى املشروعات 
أكد  الصغيرة وأهميتهما حيث 
على أن هناك قطاعات كبيرة من 
الشباب لديهم افكار ومشاريع لكن 
ال يستطيعون تسويق افكارهم 
لذل���ك البد من توفي���ر محالت 
لتسويق مشاريع الشباب، الفتا 
الى أهمية املدن الصناعية التي 
ستوفر آالف الفرص الوظيفية.

واش���ار الى أهمية السياحة 
الداخلية، حيث س���تكون هذه 
املدين���ة بداي���ة وج���ود أماكن 
سياحية قد تشكل جذبا سياحيا 
لنا كشباب، مشددا على ضرورة 
انشاء هيئة مستقلة تسهل اجناز 
الس���ياحية وتيسر  املش���اريع 
املعامالت بدال من البيروقراطية 

املوجودة حاليا.
وانتقد سياس���ة تس���ييس 
األم���ور العام���ة قائ���ال: »نريد 
حتويل مس���ار التس���ييس الى 
التنمية وبناء املجتمع، مضيفا 
الكل مهتم بالسياسة لكن يجب 
اال تعرقل اخلصومات السياسية 
املشاريع احليوية، مختتما بأهمية 
االستعانة بالشركات العاملية ذات 
اخلبرة والباع الكبير في اجناز 
املشاريع املليارية على أن توضع 
ضواب���ط لها وتتم االس���تعانة 
بالشباب الكويتي الكتساب خبرة 

في انشاء تلك املشاريع.
وبدوره كشف الناشط محمد 
الدالل عن القي���ام بإعداد نظام 
قانوني كامل حول مشروع مدينة 
احلريري سيعرض على املجلس 

خالل دور االنعقاد القادم.
وتس���اءل عن كيفية حتقيق 
التوازن في أن يكون للدولة دور 
في املش���اريع وفي الرقابة وفي 
تقدمي امتيازات واعطاء دور اكبر 
للمستثمر مع احلفاظ على املبادئ 
الدستورية وحماية املال العام، 
مش���يرا الى ان القانون املقترح 
يشمل مبادئ تعتمد على انشاء 
ش���ركات تدير املدين���ة بعقلية 
القطاع اخلاص، مشيرا إلى أنه 
س���يكون هناك نظ���ام ضريبي 
مخفف على املستثمر األجنبي.

التنموي.
وم���ن جانبه أش���ار رئيس 
جمعي���ة املهندس���ني م.ط���الل 
القحطاني ف���ي كلمة له إلى أنه 
فور مب���ادرة نورية الس���داني 
إلى عقد ه���ذا املؤمتر فقد تلقت 
جموع املتطوعني واملتطوعات 
في جمعية املهندسني الكويتية 
هذه الفكرة بحماس كبير، وعملت 
باندفاع كما ف���ي جميع أعمالها 
إلجناحه ووفرت له كل س���بل 
الدعم، الفتا إلى أن املهندس���ني 
واملهندسات يرون في هذا املؤمتر 
مبادرة فريدة من نوعها، ووجه 
رسالة لكل احلضور بأن فرصة 
املش���اركة لتقدمي رؤيتهم بكل 
حرية في برنامج عمل احلكومة 
حتى الع���ام 2035 لن تتاح في 
كل مرة، ومن جانبه استعرض 
العن���زي مالمح خطة  د.محمد 
احلكوم���ة ورؤية الكويت حتى 
الع���ام 2035م والتي تهدف إلى 
حتويل الكويت إلى مركز مالي 
وجتاري والتي تعتبر جانبا مهما 
من االس���تثمار الذي يقوم فيه 
النشاط  القطاع اخلاص ويقود 
االقتصادي، وأشار العنزي إلى أن 
اخلطة تذكي روح املنافسة وترفع 
روح الكفاءة واإلنتاج، وحتدث 
د.العنزي عن مالمح املركز املالي 
والتجاري، وحتدث عن األهداف 
االس���تراتيجية لها وسياساتها 

ومتطلباتها التشريعية.

ورشة مدينة الحرير

ومن جانبه استعرض ممثل 
الش���ايع  القطاع اخلاص هيثم 
أمنيات الشباب في مدينة احلرير 
حي���ث ميثل الش���باب 60% من 
الى  الكويتي، مش���يرا  املجتمع 

حتقق بفضل اجلهود التطوعية 
ألبن���اء الكوي���ت م���ن مختلف 
الش���رائح التي يضمها املجتمع 
الكويتي مبؤسس���اته  املدن���ي 
العبدالهادي  وأف���راده، ولف���ت 
إلى أن هذا املؤمتر لم يكن وليد 
الصدفة ولكنه جتسيد لرسالة 
وهدف املجموع���ة بالعمل نحو 
مجتمع متوازن مستقر ومنتج 
اقتصادي���ا واجتماعيا من أجل 
التميز والتطور تسمو فيه روح 
املواطنة، مشيرا إلى أن الرسالة 
التي اتفقوا عليها واعتمدوها معا 
عند تأسيس���هم لهذه املجموعة 
ه���ي: »تعزيز اقتص���اد الطبقة 
الوسطى داخل الكويت وخارجها 
وإعادة صياغة وترتيب املعايير 
مبا يضمن استقرار هذه الطبقة 
وانع���كاس ذلك على اس���تقرار 
وأمن الوطن«، وقال العبدالهادي 
الي���وم ميثل هذا املؤمتر خطوة 
ملموس���ة عل���ى أرض الواق���ع 
لالهتمام به���ذه الطبقة وإعادة 
األصل ألبناء الطبقة الوس���طى 
واملجتمع الكويتي بأنه مجتمع 
منتج ميارس أبناؤه جميع املهن، 
كما مارس���ها آباؤهم وأجدادهم 
على مدار تاريخ الكويت القريب 
والبعيد، وأكد على أن الفرصة 
كبي���رة ومن خالل برنامج عمل 
الذي وصفه  التنموي  احلكومة 
راعي هذا املؤمتر الش���يخ أحمد 
الفهد نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدول���ة للتنمية ووزير 
االسكان بأنه »خطة أمة« ان تعود 
الكويت إلى س���ابق عهدها وأن 
نتكاتف كل من موقعه وعلى قدر 
مسؤولياته الجناح وحتقيق هذا 
احللم الكبير الذي ننشد حتقيقه 

جميعا.

وأش���ار العبدالهادي إلى أن 
أهمية هذا املؤمتر تعود لألهمية 
التي تتمتع بها مجموعة نورية 
السداني للطبقة الوسطى والتي 
تتمثل في كونه���ا تطرح أفكارا 
قابلة للتنفيذ على أرض الواقع 
وتعمل عل���ى النهوض بالطبقة 
الوس���طى اقتصاديا وتنمويا، 
وتتطل���ع لتأم���ني املس���تقبل 
الوس���طى،  االقتصادي للطبقة 
إلى جان���ب عمل الدولة الرحيم 
في تأمني األجيال القادمة للشعب 
الكويتي ككل والذي ملسنا جميعا 
أبعاده في أزمتنا التي تعرضنا لها 
في العام 1990، حيث كانت الدولة 
هي احلضن اآلمن الذي جلأنا إليه 
جميعا، وأوضح أن قرار تأسيس 
مجموعة نورية السداني للطبقة 

الوسطى يهدف لدعم هذه الطبقة 
واحلفاظ على توازنها باعتبارها 
أهم قاعدة لألمن الوطني في بلدنا، 
وتقديرا للدور الوطني الذي لعبته 
األستاذة نورية السداني على مدى 
نصف القرن املاضي وتقدميها لهذا 
املشروع في أكتوبر 2008 والذي 
قدمته جمعية املهندسني الكويتية 
عبر ورشة عمل متكاملة في يناير 
2009 والذي شهد املجتمع تطبيق 
أفكاره ولهذا كله قرروا أن حتمل 
املجموعة اسمها عرفانا مبا قدمته 
من إسهام في احلراك السياسي 
واالجتماعي واالعالمي في بلدنا 
به���دف دعم الطبقة الوس���طى 
وتفعيلها لتنمية املجتمع والدولة 
واحملافظة على األمن االجتماعي 
ومتاس���ك النس���يج االجتماعي 

وسمو روح املواطنة واحملافظة 
على التوازن املجتمعي واللحمة 
الوطني���ة وحتويل املجتمع من 
استهالكي إلى منتج وذلك بنشر 
ثقافة االدخار، وضمان املستقبل 
الوس���طى  االقتصادي للطبقة 
داخ���ل الكوي���ت وخارجها من 
خالل االس���تثمار األمن، تعزيز 
املربع املهم للطبقة الوسطى وهو 
الصحة والتعليم واالسكان وخلق 
التي يستفيد  املنتجة  الوظائف 
منها الوطن كنتاج لتعليم جاد 
وخالق ويلتقي مع تطور العصر(، 
تعزيز اقتصاد الطبقة الوسطى 
وإعادة صياغة وترتيب املعايير 
مبا يضمن استقرار هذه الطبقة 
وانعكاس ذلك على األمن الوطني، 
هذا باإلضافة إل���ى تنمية روح 

القيم األصيلة التي جبلت عليها 
الكويت في املاضي وعززنها قاعدة 

الطبقة الوسطى.

لبنة بناء

وأكد العبد الهادي على ان هذا 
املؤمتر لبنة أخ���رى من لبنات 
البن���اء ال���ذي ب���دأت مجموعة 
نورية السداني للطبقة الوسطى 
تش���ييده بالتكاتف والتآزر مع 
جمعية املهندسني الكويتية، فبعد 
مؤمترها األول عن التآزر الوطني، 
وإطالقها حلملة تنمية املناطق، 
هاهي تعقد ه���ذا املؤمتر األول 
من نوعه على مستوى الكويت 
كونه يجسد مش���اركة شعبية 
حقيقية في حتقيق »خطة أمة« 
وهي برنام���ج العمل احلكومي 

القحطاني: فرصة مشاركة المهندس�ين والمهندسات في تقديم رؤيتهم بكل حرية ببرنامج عمل الحكومة حتى العام 2035 لن تتاح في كل مرة
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