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رئيس جمعية المهندسين م.طالل القحطاني 
يرد على اتصاالت واستفسارات المهندسين

رئيس جمعية المهندسين ردّ على عشرات األسئلة واالستفسارات على مدى ساعتين ونصف الساعة

م.طالل القحطاني: زيادات المهندسين ستصرف مع راتب يونيو 
بأثر رجعي من أبريل دون إلغاء أي امتيازات سابقة

القرار؟
القحطاني: نحن سنحاول من 4/1 
واذا ما قدرنا يكون في شهر يونيو 

ومبروك لكم وارفعوا راسنا باألداء.
هبة: ان شاء اهلل وما تقصرون.

ناي��ف احلرب��ي: جه��ودك واضحة 
وم��ا فيها كالم ولكن أرى ان الفني حقه 

بُخس في الكادر؟
القحطاني: اشلون؟

احلربي: املهندس أضيفت له العالوة 
واملف��روض الفني ايضا، ان��ت تعلم انا 
شخص أعمل في احملطات ولديك فكرة 
ع��ن أهمية الفني��ن، اش��لون كجمعية 
تطالب��ون بح��ق املهن��دس وتنس��ون 

الفنين؟
القحطاني: كالمك 100% صحيح، 
انت م���ن قبيلة ح���رب الكرمية، هل 
يحق لي انا مثال ان اتكلم باسم قبيلة 
حرب؟ بالتأكي���د ال، ألن للقبيلة من 
ميثلها ويتحدث باسمها، نعم ميكن ان 
افزع لكم ولكن ليس لي احلق ان اتكلم 
باسمكم ألن حرب لها من ميثلها، وهذا 
متاما ما ينطبق على الفنيني فلهم من 
ميثلهم وأنا لست مخوال بذلك مع انه 
لو سألتني عن شهادتي سأقول: نعم 

تستحقون.
واذ تبي وقتي اقول لك، لك ما تبي، 
وبالنسبة للمطالبات انا لي سقف اعلى 
اتكلم فيه ول���ي أرضية انطلق منها، 
لك���ن امانة ميكن ان جتتمعوا كفنيني 
وتقولوا نريد جمعية املهندس���ني ان 
متثلنا في هذا األمر، وسوف ترى ما 
يسرك، هذا أمر، واألمر الثاني اخوكم 
فايز الديحاني رئيس النقابة والعاملني 
في الوزارة انا اقولك وانا جاد، اخلير 
جايكم وفي شيء باذن اهلل تعالى جاي، 
وانا شهادتي فيكم مجروحة وانا في 
مشروع ترشيد 2007 شفتكم شوفة 
الع���ني وقلت ذاك احلني انتم وس���ام 
نضعكم على صدورنا وشفناكم تقدمون 
ارواحكم قبل جهدكم وهذا ليس شيئا 
غريبا عليكم، ولكن امانة اخوي نايف ال 
يضايقني ان ألزم حدودي وانا مستعد 

ان اسخر جهودي.
احلرب��ي: ولك��ن كي��ف ت��رى انت 

مطالباتنا؟
النقابة قطعت شوطا  القحطاني: 
كبيرا جدا، ومطالبتها اآلن لها صدى 
طيب وأتوقع ان حتقق مكاس���ب وانا 
باس���م اخوانك في جمعية املهندسني 
ادعم مطالب النقابة في هذا اجلانب، 
فهي مطالب محقة ولو كان األمر بيدي 

لوضعت مطالبكم قبل مطالبنا.
احلربي: لي سؤال اخر، اجلمعية لها 
دور كبير في اقرار بدل لألعمال الشاقة 
للعامل��ن ف��ي احملطات ال��ى أين وصل 
املوضوع وكنا نتوقع من الكادر األخير 

ان ينزل بدل أعمال شاقة.
ب���اذن اهلل تتحقق  القحطان���ي: 

مطالبكم.

الفني يكمل المهندس ولكن!

عبداهلل العماني: ق��واك اهلل وبيض 
اهلل وجه��ك عن��دي بعض االس��ئلة من 
اخوانك مس��اعدي املهندس��ن فحواها 
ان اجلمعي��ة بصراحة وبش��كل واضح 
اهملته��م بال��كادر مع ان��ك اكثر واحد 
يعرف ان طبيعة العم��ل واحدة، ونحن 
الفنين نكمل بعضن��ا بعضا وما ندري 

شنو ردك؟
القحطاني: أوال جمعية املهندسني 
جمعية نفع عام لدينا نظامنا األساسي، 
ال شك اننا حاولنا بشتى الطرق ادراج 
اخواننا في اجلمعية كأعضاء مساعدي 
مهندسني أو مراقبني بطريقة أو بأخرى، 
ولكن هذا ووجه بأنه مخالف لقانون 
اجلمعية األساسي، ولكن اخوك هديان 
العجمي يتولى فريقا اآلن فيما يتعلق 
ببعض االطروحات التي حتقق بعض 
الزيادات، ولكن ال ميكن ان اجعلها في 
مصاف مطالب املهندسني ألنه ال يوجد 
لدي احلق في ذلك، وليست لدي الصفة 
كي أتبنى قضاياكم، لكن ثق بأنه ليس 
فقط طالل القحطاني بل حتى اخوانك 
في اجلمعية مدركون لدوركم ومؤمنون 
به، وباذن اهلل سوف ترون حتركا في 
هذا األمر، في ظل ما هو متاح لدينا وال 
مين���ع ان نتحرك في هذا األمر ونحن 
نؤمن بطبيعة عملكم وانكم جزء مكمل 

»س��ّكنتم« كادر املهندسن اجلديد وكان 
من قبلها كادر املهندس��ن املس��اعدين 
وزيادة في بدل املوق��ع ولكن صدمنا 
كمهندس��ن زراعي��ن ان ال��كادر لم 

ينزل.
ال��ق��ح��ط��ان��ي: ت��ت��ح��دث عن 
أم م��س��اع��دي  ال��م��ه��ن��دس��ي��ن 

المهندسين.
م��س��اع��دي  ال،  ال��رب��ي��ع: 

المهندسين.
القحطاني: نحن ال منلك احلق 
للمطالبة جلهات ال تتبع لنا، نحن 
نعمل وفق ما هو متاح وهناك جهات 
حتدد لنا مجال اختصاصاتنا لكن اخوك 
املهن���دس هديان العجمي عنده فريق 
عمل في هذا اجلانب وخالل األسبوعني 

املقبلني سيكون هناك حترك.
الربيع: أقصد سبق وأقر كمساعدي 
مهندس��ن وأعتقد ان بدل موقع كان 20 

دينارا؟
القحطاني: أن���ا أكلمك عن الكادر 

اجلديد.
الربي��ع: لي��ش ل��م يش��مل القرار 

مساعدي املهندسن الزراعين؟
القحطاني: املهندسون الزراعيون 
له���م جمعي���ة خاصة وه���ي جمعية 
املهندس���ني الزراعيني وال أستطيع ان 
أتكلم باس���مهم وأنا أشد على أيديهم 
ونحن مستعدون لتقدمي اي شيء لهم 
وميكن نساعدهم ولكن البد ان تصدر 
عنهم مبادرة، وهذا احتراما منا جلمعية 
املهندسني الزراعيني فنحن نحترم النظم 
واللوائح ونح���ن متعاطفون معاكم 

ونتمنى لكم اخلير.

الدرجة والمسمى

املهندس��ة هبة سعد: يعطيك العافية 
م.طالل ومش��كورين هذا الكادر احللو 

وكفيت ووفيت ويعطيك الف عافية.
يس���لمچ  اهلل  القحطان���ي: 

وتستاهلون.
هبة: كان عندي استفسار عن الكادر 
هل الدرجة مربوطة باملس��مى؟ وسؤالي 
انا مهندس أول على الدرجة الثانية فعلى 

كم سأحصل؟
القحطاني: راح تستلمني 700 دينار، 

وهي مضافة على املبالغ اللي عندك.
هبة: أنا اش��تغل في وزارة الداخلية 
ومثال استحق بدل موقع فإذا انتقلت الى 

وظيفة أخرى هل ينسحب بدل املوقع؟
القحطاني: بدل املوقع له ضوابط، انا 
سوف أسعى نحو تغيير الضوابط متى 
ما استطعت ألن هناك اخوان يعملون في 
املختبرات أو امام الشاشات ومواقعهم 
تختلف عن املواقع العادية، هؤالء ليسوا 
مشمولني بهذا القرار وسوف أحاول ان 

نضمهم أمتنى ان نوفق في ذلك.
هبة : الش��غلة الثاني��ة، املهندس لو 
صار رئيس قسم ولم يصل الى املهندس 
االختصاص��ي هل ينزل له ش��يء عن 

االشراف؟
القحطاني: مسميات رئيس قسم 
ورئيس ش���عبة وخالف���ه لها بدالت 
خاصة في الديوان اآلن، اما اش���لون 
طريقة تطبيقها اتوقع ان تواجه نوعا 
ما من املش���اكل، ولكن خلنا نشوفها 
وهذا يعتبر خارج نطاق ما نتكلم عنه 
ككادر مهندسني وال منلك معلومة دقيقة 

عنه اآلن.
مهن��دس  ص��ار  اذا  ب��س  هب��ة: 
اختصاصي س��واء كان مشرف أو غير 

مشرف ينزل له بدل اشراف؟
القحطان���ي: تقصدي���ن املوجود 

عندنا.
هبة: ال بحسب املستحدث.

البدالت قد تصرف بأثر رجعي

القحطاني: بدل االشراف هو خاص 
برئاسة القسم.

هبة: لكن اذا ل��م يصل الى مهندس 
اختصاصي هل يستحق البدل؟

القحطاني: ينزل له بس بضوابط 
بسيطة وسوف نشرحها ان شاء اهلل 

وخلنا نخلص مع الديوان.
سؤال  عندي  شوية  تحملني  هبة: 

آخر صچ راح ينزل مع شهر 6؟
ال��زي��ادة  اهلل  ب��إذن  القحطاني: 
ستصرف مع راتب شهر 6 بأثر رجعي 

من أول أبريل.
اصدار  تاريخ  من  مو  يعني  هبة: 

في الصحف صحيحة؟ السؤال الثالث: 
نحن كمهندس���ني ومهندسات سمعنا 
ان آخر بدالت اقرت هي ال� 200 دينار 
سوف تنسحب من اجمالي املبلغ الذي 
سوف يصرف لنا وفق هذا الكادر بحيث 
تلغى الزيادة السابقة ويضاف الكادر 
اجلديد يعني انا »مهندس اختصاصي« 
يفترض وفق الكادر اجلديد ان آخذ 
750 دينارا وينسحب املبلغ القدمي 
وهو ال���� 200 ويبقى الصافي 550 

فهل هذا صحيح؟
أب���ارك لك���م  القحطان���ي: أوال 
وتستاهلون، أبدأ الرد من آخر سؤال، 

وهو الزيادة على ما لديكم يعني املبالغ 
التي س���وف تأتيكم بإذن اهلل سوف 
تضاف على الرواتب التي لديكم دون 

أي إلغاءات.
العوضي: اذن ما في سحب لل� 200 

دينار؟
القحطاني: ه���ل أنت مصرة على 
س���حب املبلغ؟ أكرر الكوادر اجلديدة 
هي إضافة على ما تاخذونه كمهندسني 
ومهندس���ات اما اذا أردت التبرع بها 
الخوان���ك في اجلمعية فه���ذا كيفك؟ 

)يضحك(.
تس��تاهل  اجلمعي��ة  العوض��ي: 

صراحة.
القحطاني: اما بالنسبة ملا نشر في 
الصحف فهي مبالغ صحيحة، ولكنها 
تقريبية واملهندس املبتدئ يس���تحق 
200 واملهن���دس 400 واملهندس األول 
700 واالختصاصي األول 1100 وكبير 
االختصاصيني 1200 والوكالء والوكالء 
املس���اعدون 1300 واجم���اال اجلدول 
الرسمي سيصدر خالل أيام وسيكون 
جاه���زا، واخوانكم في ديوان اخلدمة 
املدنية يعملون ليل نهار في هذا اجلانب 
ونشكرهم على جهودهم، والكادر فيه 
شقان، شق مالي وشق اداري. الشق 
اإلداري طرحن���اه منذ زم���ن ونحن 
خالصني من���ه واخذين موافقة عليه، 
بل وحتى فيما يتعلق بشمول الوكالء، 
طبعاء متى ما يصير اذا تولى املهندس 
منصب وكيل ان يخرج من العمل املهني 
ويحرم من كثير من األمور ولكن هلل 
احلمد مت شموله، اما فيما يتعلق باألمر 
اآلخ���ر وهو ما اذا كانت الزيادة كادرا 
فنعم هي كادر فيما يتعلق باملسميات 
الوظيفية، وأيضا فيما يتعلق بشروط 
املسميات الوظيفية وهذا سوف ترونه 

مع التطبيق الحقا.
العوضي: وهل ستضاف كل الراتب 

األساسي؟
الراتب األساسي يبقى مستقال.

العوضي: مث��ل هذا الكادر لو أدخل 
ضمن الراتب األساس��ي يفيد كثيرا في 

حال التقاعد؟
القحطاني: األمر مرتبط بالتأمينات 
ان ش���اء اهلل تغطيه���ا وال أعد بذلك، 

ولكننا سنحاول بإذن اهلل.
العوضي: يعطيكم العافية.

القحطان���ي: ش���دو حيلك���م انت 
واخوانچ يا أخت شموس.

حافز  بالتأكيد  الزي��ادة  العوض��ي: 
كبير للمهندسن، شكرا.

مهندسو الرعاية السكنية

املهن��دس ظافر الرفاع��ي: املهندس 
طالل يعطيكم العافية ومش��كورين انت 
وأعضاء اجلمعية، عندي سؤال، انا على 
سبيل املثال اختصاصي أول وآخذ بدل 
طبيعة عمل ومكافأة املستوى الوظيفي 
كاختصاصي أول وآخذ بدل موقع فهل 
الزيادة هذه تعني انهم س��وف يشيلون 

القدمي ويحطون اجلديد؟
القحطاني: ال انها زيادة فوق اللي 
عندك، مهندس ظافر أبوش���نو ووين 

تشتغل؟
الرفاعي: أنا أبوعبداهلل واشتغل في 

الرعاية السكنية.
القحطاني: اوال احب اوجه حتية 
الس���كنية  الرعاية  لك والخوانك في 
وانتم من اجلن���ود املجهولني ونأمل 
من الش���يخ أحم���د الفه���د ان يحقق 
لكم مطالبكم وما س���تجنونه من هذا 
الكادر وامتنى ان تقدموا باملقابل متيزا 
خاصة ان عليكم دورا مهما في اخلطة 
االسكانية القادمة ولكن لألمانة نرفع 
لكم »عقلنا« وامتنى بدال من ان تنجزوا 
في الس���نة 3000 و4000 وحدة نبي 

محمد العجمي: مس��اك اهلل باخلير 
يابوخال��د، بالنس��بة للك��وادر اخلاصة 
باملهندسن، هناك صحف نشرت جداول 
متفاوتة، فما احلقيقة وأيهما أدق بن ما 

نشر؟
القحطاني: اجلداول التي نش���رت 
جداول تقريبية واجل���داول النهائية 
واملعتمدة بصورة شبه نهائية ستكون 
بعون اهلل جاهزة يوم االثنني، يعني 
املهندس املبتدئ سيحصل على متوسط 
200 دين���ار واملهندس 400 واملهندس 
أول 700 واملهن���دس االختصاص���ي 
950 واالختصاص األول 1100 وكبير 
االختصاصيني 1200 واخوانكم الوكالء 
وال���وكالء املس���اعدون 1300، وه���ذا 
متوس���ط، والبدالت فكما انت تعرف 
هناك بدالن مرتبطان بالدرجة وهناك 

بدالن مرتبطان باملسمى الوظيفي.
بجهودكم  ه��ذا  العجم��ي:  محم��د 
ومجهود اخوانك في جمعية املهندسن.. 

مشكورين وما قصرمت.
القحطاني: بل بجه���ود اجلميع، 
ومازلت أق���ول الكل س���اهم في هذا 
األمر لكن ال���دور علينا ان نثبت اننا 
نستحق، وهذه ش���هادة ثقة ووسام 
اعتزاز من القي���ادة لكم وآمل ان نرد 
هذا األمر م���ن خالل ادائنا ومن خالل 

عملنا ومبروكني.

وظائف هندسية مساندة

غال��ب املطي��ري: الس��الم عليكم، 
املهندس طالل، شاكرين هلل ثم جهودكم 

وبارك اهلل فيكم؟
القحطاني: جزاك اهلل خير والشكر 
موصول لكم والخواننا في اجلمعية 

واملتطوعني كلهم.
املطي��ري: عندي س��ؤال بالنس��بة 

ملراقبي املباني، هل لهم زيادة؟
القحطان���ي: تقص���د مس���اعدي 

املهندسني؟
املطي��ري: هن��اك مس��اعد مهندس 

وهناك مراقب.
القحطاني: تقصد شهادة دبلوم؟

املطيري: ال شهادة دورة.
القحطاني: تقصد وظائف هندسية 

مساندة؟
املطيري: نعم.

القحطاني: هذه منظورة عند الديوان 
وليس لي خبر عنها حتى اآلن.

املطيري: ليش ي��ا بوخالد ما عندك 
خبر عنها؟

القحطاني: ليس لي الصفة حتى 
أتبناها.

املطيري: لكن هذا من صلب عملكم 
كجمعية مهندس��ن، املهندس ومساعده 
كله��م فني��ون داخ��ل املوق��ع وأحيانا 

املراقب، دوره أكبر من املهندس.
القحطاني: أبوشنو حضرتك؟

املطيري: أبوثويني.
القحطاني: سووا كتاب وقولوا ان 
جمعية املهندسن لها احلق في تبني 
مطالبنا وأبشروا باخلير، هناك جهات 
تراقبنا واملساعدة مطلوبة منا لكن في 
إطار صالحياتنا، وهناك قيود علينا 
وال ميكن ان تتعدى حدود ما هو مناط 
بنا من مهام وصالحيات، ولكن ثق اذ 
اعطينا املجال في هذا اجلانب فستجد 
باذن اهلل تعالى اللي يس���رك وسوف 

نؤدي املطلوب منا وأكثر.
املطيري: هناك نقطة مهمة يجب ان 
تصلكم كمسؤولن ترى سنة 1995 متت 
زيادة للمهندس��ن مرت��ن ولم نحصل 
على زيادة، واملراقب واملهندس ميارسان 
نفس العمل ويعم��الن في نفس املجال 
ورغم ذل��ك لم نحصل عل��ى أي زيادة 

اسوة باملهندسن في هاتن املرتن.
القحطان���ي: ه���ذا ال���كالم يوجه 
الخوانك في الديوان، خاصة ان الفنيني 
ومس���اعدي املهندس���ني من الكهرباء 
واالسكان واملواصالت يواجهون نفس 
الوضع بش���كل عام، ونتمنى اصالح 

هذا األمر.

3 أسئلة

العوضي من  املهندسة ش���موس 
وزارة األشغال: عندي 3 أسئلة: السؤال 
األول هل ما مت االعالن عنه كادر ام زيادة 
على املعاش فقط، وهل هو داخل في 
الراتب األساسي ام ال؟ هذا السؤال األول، 
والسؤال الثاني: هل املبالغ التي نشرت 

نعم الزيادات عب�ارة عن كادر فيما يتعلق بالمس�ميات 
الوظيفي�ة ولكنه�ا لن تض�اف عل�ى الراتب األساس�ي

أمير زكي

على مدى نحو ساعتني ونصف الساعة لم تهدأ بدالة »األنباء« خالل تواجد رئيس جمعية املهندسني الكويتية م.طالل القحطاني مساء 

اخلميس املاضي في ديوانية اجلريدة للتواصل مع املهندسني والرد على أسئلتهم بخصوص الكادر اجلديد والفئات التي يشملها وكل 

املعلومات اخلاصة بصرفه. وباملناس�بة دعا م.طالل القحطاني املهندسني الى رد التحية الى احلكومة مبثلها عبر املزيد من املواظبة 

واملثابرة واالنتاجية. وأش�ار م.القحطاني في رده على بعض املتصلني الى ان الكادر اجلديد ال يشمل فئات مثل: املهندسني العاملني 

بالقطاع النفطي والذين تستضيف اجلمعية مساء االثنني املقبل ورشة عمل خاصة مبطالباتهم لتحريكها، واملهندسني الزراعيني الذين 

لهم جمعيتهم اخلاصة وغيرها من الفئات. 

لك�ن م.القحطاني أكد ان اجلمعية على اس�تعداد لدعم كل املطالبات احملقة للفئات األخرى، خاص�ة انها وضعت منذ البداية 

منهجية قابلة للتطبيق ليس لكادر املهندسني فقط بل مبادرة جلميع الكوادر.

وذكر م.القحطاني ان الزيادات اجلديدة لن تلغي أي مكتسبات سابقة بعكس ما أشيع على هذا الصعيد بل ستضاف الى املبالغ التي 

يحصل عليها املهندسون في الوقت احلالي. ولفت م.القحطاني الى ان جمعية املهندسني لديها نظامها األساسي ومن غير املمكن ان 

تتقدم مبطالبات بشأن شرائح بخالف الهندسة، مشيرا الى ان املطالبات املالية بالنسبة ملساعدي املهندسني يتم تبنيها 

من قبل جهات أخرى، الفتا الى ان جمعية املهندس�ني حاولت ان تدرج هذه الشريحة احليوية في إطار اجلمعية ولم 

يتحقق لها ذلك. وأشار الى ان سياسة االضرابات غير مجندة من قبل اجلمعية وان اجلمعية انتجت اسلوبا مميزا 

للتعامل مع الكادر أو تعاملت معه كمشروع يحتاج الى تخطيط وتنفيذ متقن وقد حتقق لها ما أرادت.

وقال انه تلقى املوافقة على الكادر أثناء تواجده في األراضي املقدسة معربا عن أمله ان يكون رد املهندسني 

على الكادر من خالل املزيد من العطاء لبلدنا لكويت املعطاء.

وفيما يلي تفاصيل احلوار بني قراء »األنباء« ورئيس جمعية املهندسني:

للحكوم�ة  لنثب�ت  علين�ا  ال�دور  الزي�ادات  بع��د 
أنن�ا نس�تحقه�ا عب��ر بذل مزي��د من الجه�د والعطاء
وضعن�ا منهجي�ة قابل�ة للتطبي�ق لي�س عل�ى 
الك�وادر لجمي�ع  مب�ادرة  ب�ل  المهندس�ين  كادر 

لهم  النفط�ي  القط�اع  ف�ي  المهندس�ون 
كادره�م الخ�اص وغير مش�مولين بالكادر 
الذي تبنته جمعية المهندس�ين الكويتية

األرق�ام الص�ادرة ف�ي الصح�ف تقريبي�ة وه�ذه أرقامن�ا عرضناه�ا 
ف�ي »األنب�اء« لكنن�ا ننتظ�ر البيان�ات الرس�مية م�ن »الخدم�ة المدنية«

أس�تطيع  وال  الخاص�ة  جمعيته�م  له�م  الزراعي�ون   المهندس�ون 
أن أتح�دث باس�مهم وعندهم تحرك قري�ب ونحن مس�تعدون لدعمهم

البقية ص15مدير التحرير محمد احلسيني يتابع رد م.القحطاني على أسئلة قراء »األنباء« كما يبدو م.محمد السبيعي

مندني: ولكن هل األرقام مرضية؟
القحطاني: هل شفت األرقام أوال؟

مندني: نعم شفتها ولكن هل سيطرأ 
عليها تعديل كما تقولون؟

القحطاني: التعديل لن يكون كبيرا 
ولن يكون بأن نزيد نصفها او ننقص 
نصفها مثال كما تعرف هناك اختالف 
في الدرجات قد يؤثر وس���ؤالي انت 

اي درجة؟
مندن��ي: الدرج��ة الثاني��ة مهندس 

اختصاصي.
القحطاني: ستأخذ ما مجموعه نحو 
830 دين���ارا.. وهذا مبلغ زين واال مو 

زين؟
مندني: فوق الزين.

عندي سؤال ثان نحن نعاني من قلة 
الدورات أنا في وزارة األشغال وأعاني 
من قلة الدورات وصار لي مهندس 12 
س���نة وتخيل يا بوخالد وال آخذ وال 
دورة للحني وميك���ن ان تقول هناك 

تقصير من الوزارة.
القحطاني: هذه مشكلة على مستوى 

أغلب مؤسسات احلكومة.
مندني: أنا أبي أسأل عن دور جمعية 

املهندسن ليش ما تتابع هذه الدورات؟
القحطاني: دوراتنا موجودة، وهي 
الدورات التي تش���اهدها في اجلامعة 

وفي املعاهد التجارية.

مهندس زراعي

ناصر الربيع مش��رف زراعي: انتم 

النكم كلكم مميزون، لكن هناك احيانا 
مطالب نطالب بها بخصوصية وليس 
بش���كل عام، وما تتفضل به ال ميكن 
ان يعمم على جميع املؤسس���ات الن 
اخلبراء له���م كادر خاص وعملهم له 
طبيعته اخلاصة، وحتى السلم الوظيفي 
خاص فيكم، رمبا لم يحقق جزءا كبيرا 
من طموحاتكم ولكن اجلزء الباقي اذا 
كانت لنا فرصة املساهمة في حتقيقه 
فثق باننا ما راح نقصر ولكن صعب 

ان أضعه مع هذا الكادر.
الكندري: االشكالية هنا انه سيحدث 
تسرب من وظائف صعبة لوجود تقارب 
كبير ب��ن البدالت واملس��تحقات املالية 

وندخل في دوامة.
القحطاني: في ظل عدم وجود تقييم 
حقيقي للمهام والوظائف هذه مشكلة، 
وأمانة إدارة اخلبراء ش���هادتنا فيهم 
مجروحة ولك���ن كادركم كادر »زين« 

ومع ذلك نريد زيادة لكم.

الكادر الجديد

علي مندني: أوال نبارك لكم املجهود 
الطي��ب الذي بذلتموه، نبي نعرف أرقام 

الكادر وانتم املصدر الوحيد الرسمي.
القحطاني: الكادر الذي قدمناه ثم 
أدخلنا تعديالت عليه تسربت أرقامه 
ولك���ن أكيد فيه مالحظ���ات عليه من 
الديوان وسينتهي في غضون األسبوع 
املقبل )األسبوع اجلاري( ونعلنه رسميا 

ان شاء اهلل.

حق، ترى لم جناملكم وسخرنا اجلمعية 
وامكانياتها بدءا من اخيك الذي يكلملك 
حتى آخر واح���د في اجلمعية وكلهم 
ساهموا في ذلك عن اميان وقناعة لكن 
امركم ان ش���اء اهلل خاص ومطالبكم 
ان ش���اء اهلل باذن اهلل ستنجز خالل 
اسبوعني وسترى النور، نتمنى ندرك 
جهودكم ودوركم اشبه بدور القاضي، 
ونعلم ما تعانونه وتبذلونه من جهد 
حتى ال تظلموا احدا وانتم تسدون ثغرة 
كبيرة اس���تمروا فيها، وانتم كفاءات 
نعتز بها، املس���ار الوظيفي لكل منا 
مختلف ولكن اذا كان كادركم فيه بعض 
النقص وبعض االمور التي حتتاجون 
ان تسلط الضوء عليها او ندعمكم منها، 

فثق نحن اول ناس معاكم.

موظفو النفط والكادر

الزيادات  الكن��دري: هل ستش��مل 
املهندسن في قطاع النفط؟

القحطاني: ال لكننا جادون بدعم 
مطالبات القطاع.

الكندري: ليش ما كان الكادر عبارة 
عن اضافة الى املسمى الهندسي.

القحطاني: اخوي فهد هناك اعمال 
نقوم بها حيث نعمل ونأخذ مقابلها بدال، 
انا اكاد اجزم لك بأن اخوانك في الكهرباء 
واملاء واخوانك في االسكان واالشغال 
والتربية يقومون بنفس اعمالك التي 
تأخذ عليها بدال اضافيا دون ان يكون 
لهم نفس البدل وال اريد ان اقارن بينكم، 

20000 و30000 واؤك���د ان الكادر هو 
زيادة على راتبكم وآمل كذلك ان تتحقق 
مطالبكم اخلاصة ال س���يما العالوات 
املعلقة بكادر املؤسسة، واحب ان انوه 
بدور املدير العام للمؤسسة علي الفوزان 
ودوره مشكور وقد قاتل من اجل الكادر 
ولكن رمبا الظروف لم تساعده ونحن 
وياكم.. والشيخ أحمد وعد وإن شاء 

اهلل سيفي بالوعد.

كادر الخبراء

املهندس: فهد الكن��دري من الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي: أول شيء جينا 
يا بوخالد نش��كركم على جهودكم وما 
قص��رمت على الكادر وهن��اك نقطة اود 
التأكد منها وهي انه بالنسبة للمهندسن 
الذي��ن لديه��م كادر ف��ي االس��اس هل 
س��يواجهون مش��كلة بالنس��بة للكادر 

األول او انه لن يشملهم؟
القحطاني: هل ميكن ان حتدد عن 

اي قطاع تتحدث؟
الكندري: نح��ن في الهيئ��ة العامة 
للتعليم التطبيقي في ادارة اخلبراء فهل 

سيشملنا الكادر؟
الكادر  القحطاني: ال فانتم لديكم 
اخلاص باخلب���راء واملعروض حاليا 
وانتم تعرفون دعم اجلمعية لكم في 

مطالبكم ووقفتنا معكم.
الكندري:  نعرف ذلك جيدا.

القحطان���ي: ولألس���ف هناك من 
حاربن���ا لوقفتنا معاكم مع انها وقفة 
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مهندس  دالل احلش��اش:  املهندسة 
طالل عن��دي مش��كلة انا اش��تغل في 
املشروعات السياحية وللعلم فإن شركة 
املشروعات ورغم كبرها بها 8 مهندسن 
كويتين نحن ال يصرف لنا دعم العمالة 

وامنا يصرف لنا معاش عادي.
القحطاني: ملاذا لم يصرف لكم دعم 

عمالة؟ 
احلشاش: ال أعلم.

القحطاني: أنت���م تابعون لديوان 
اخلدمة املدنية أم ال؟

احلشاش: ال.
القحطاني: اخت���ي الكرمية أرجو 
زيارة منك ال���ى األخ صالح املطيري 
مدير عام اجلمعية ويفضل يوم االحد 

بعد اخلامسة عصرا.

ديوان المحاسبة

املهندس مش��عل العنزي من ديوان 
احملاس��بة أوال نبارك ل��ك يا اخي طالل 
عل��ى ال��كادر ومبروك لكل املهندس��ن 
وعندي س��ؤال ان العاملن املهندس��ن 
في ديوان احملاس��بة ال يشملهم الكادر 

اجلديد هل هذا صحيح؟
القحطان���ي: ليس ل���دي معلومة 
واضحة وس���ؤالي هو هل تنزل لكم 

بدالت املهندسني السابقة؟
املهندس مشعل: ال.

ازدواج كوادر

القحطاني: وما املبرر؟
املهن��دس العنزي: قال��وا لنا ان هذا 

ازدواج في الكوادر؟
القحطان���ي: أين كن���ت تعمل من 

قبل؟
املهن��دس العنزي: كن��ت في وزارة 

املالية وانتقلت الى ديوان احملاسبة.
القحطاني: هل كان لديك بدالت؟

املهندس العنزي: نعم.
القحطاني: كان لديكم بدل طبيعة 
عمل ومكافأة تش���جيعية وبدل موقع 
حينما انتقلت الى ديوان احملاسبة فقدت 
هذه البدالت، ألنه من غير اجلائز ان 
يحدث ازدواجية في تطبيق الكوادر.

جيدة  ب��دالت  العن��زي:  املهن��دس 
وممتازة.

القحطاني: هل ميكن اذن ان اقول 
ان هناك تقصيرا من ديوان احملاسبة 

حيالكم؟
املهندس العنزي: نعم.

القحطاني: اخوك د.ممدوح العنزي 
صديق عزيز واذا تبون أي شيء نحن 

حاضرين.

مهندسون في ديوان المحاسبة

املهن��دس العن��زي: ان��ا مهن��دس 
اختصاص��ي أول اتس��لم 250 دين��ارا 
والكادر اجلديد 932، الفارق 700، الفرق 
م��و س��هل التغاضي عنه لك��ن ودنا ان 
يش��ملنا من جانب اخلير وأوضح نقطة 
ان هناك ش��ريحة من احملاس��بن تأخذ 

بدالت اكثر من املهندسن.
القحطاني: وما املبرر؟

املهندس العنزي: يقولون ان ديوان 
محاس��بية  اختصاصاته��م  احملاس��بة 
ويقولون ان هذا ديوان حق احملاس��بن 

وليس حق املهندسن.
القحطان���ي: ديوان احملاس���بة ال 
يختص باحملاس���بة املالية واملقصود 
املتابع���ة والتدقيق  باحملاس���بة هنا 
واعتقد ان من يش���رح ه���ذا املفهوم 
زمالؤك احملاس���بون، لذلك هذا الكالم 
غير صحيح وهنا نرجع جلزئية سبق 
ان حتدثنا عنها وهي ان املهندس يجب 
ان يشعر ان اجلهة التي يعمل بها ترغب 

في وجوده وعمله معهما.
املهندس مش��عل حم��ود الظفيري: 

عندي سؤال واحد.
القحطان���ي: وي���ن تش���تغل يا 

مشعل؟
املهن��دس مش��عل: وزارة الكهرباء 

واملاء.
القحطاني: اتفضل.

املهندس مش��عل: اتذكر جلست في 
ديوانية في مصر وكان ذلك في حضورك 
وذكرت ان صاحب السمو األمير، حفظه 
اهلل ورعاه، وولي العهد ورئيس الوزراء 
موافق��ون على الكادر مثلم��ا طلبتموه 
واحلن س��معنا تصريح��ات ال نعرف 

دور الجمعية في أوقات عصيبة

القحطاني: »ترش���يد«، »الطبقة 
الوسطى«، »التآزر الوطني« هي فترة 
من الفترات قبل حل مجلس األمة كان 
في شحنات وحساسية وان جاز التعبير 
جو مكهرب وعط���ل كثيرا من األمور 
وبحكم اننا نعمل في املشاريع ندرك 
حجم تأثي���ر مثل هذه األوضاع وكان 
دورن���ا هو خلق احلوار بني جمعيات 
النفع العام، بل حتى اش���ركنا الكتل 
السياسية ووضحنا لهم ان خالفهم قاعد 
يؤثر علينا كمؤسسات مجتمع مدني، 
اخوي علي املجتم���ع املدني كجمعية 
املهندس���ني أو غيرها أو احملاسبني أو 
احملامني ليس دورنا ان نخدم أعضاءنا 
فق���ط، بل يجب ان يكون هناك تكافل 
وتكامل، نحن نقوم ب���دور قد يكون 
صغيرا في نظرك وبالنسبة لنا ترى 
انه ايجابي، ونأمل ان يكون أكبر ونأخذ 
جمي���ع التوجيهات واملالحظات بعني 

االعتبار.

الديرة معطاءة

اما بالنسبة لقولك ان خير الديرة 
للوافدين وما الى ذلك، الديرة بحمد اهلل 

معطاءة حق مواطنيها وللوافدين.
عل��ي محم��د: س��ؤالي الثان��ي من 
املس��ؤول ع��ن كس��ر هيب��ة املهندس 

الكويتي؟
القحطاني: هناك س���ببان: األول 
املهندس الكويتي نفس���ه، والس���بب 
الى  الكويتي بنظرته  الثاني املجتمع 

انتاجية الفرد الكويتي.
علي محمد: مبعنى؟

القحطاني: ماكو ثقة يعني اسألك 
سؤاال اذا عندك شغلة بالبيت هل توكل 

بأداء هذه املهمة الى مواطن؟
علي محمد: اذا أثق فيه نعم.

القحطاني: بالتال���ي فأنا أول من 
ألومه هو املهندس وأقصد بذلك منظومة 
متكاملة أول اطرافها املهندس نفسه، 
أقصد الهيئة نفسها وأقصد اجلمعية، 
احن���ا الزم نثبت اننا أهل الثقة ولكن 
ليش االحباط؟ ليش ال نبادر؟ االشكالية 
ان املجتمع بحاجة الى ان يثق في أبنائه 
ولألس���ف اليزال عند البعض مشكلة 
االتكالية، واختم قولي بأن احلرية التي 

نتكلم عنها هي في حد ذاتها نعمة.
علي محمد: شنو تقصد باالتكالية؟

القحطاني: هناك ش���ركات كبيرة 
توكل عملها الى عمالة أجنبية ألنهم 
يثقون بأن والءهم سيكون لهم وقدرتهم 

على العمل أكثر.
عل��ي محم��د: ت��دري لي��ش؟ ألن 
املس��ؤول الكويت��ي وال أقص��دك انت 

حتديدا ال يصفق له املوظف الكويتي.
القحطاني: احسنت، وهذا ليش، 

ألنه ال يوجد عقاب.
عل��ي محمد: ه��ل انت ض��د ثقافة 
االضراب واالعتصامات واالحتجاجات؟

القحطاني: كثقافة أم كحق؟
علي محمد: كثقافة وحق وإعالم؟

القحطاني: كحق الزم تكون موجودة 
اما كثقافة فهذا م���ن آخر األمور التي 

ميكن ان افكر فيها.

المشروعات السياحية والمهندسين

القحطاني: صحي���ح وكل األرقام 
زيادة.

أحمد عل��ي: طال عمرك احلن وقت 
شائعات وما ندري الصچ؟

القحطاني: اللي يحبونكم كثيرون 
ويحاولون مشاركتكم الفرحة بطريقة 

مغايرة.
أحم��د عل��ي: أن��ت لو تطل��ع على 
املنتدي��ات الناس اهلل هداهم اش��كتبن 

عنا.
القحطاني: يبقون اخواننا وسنقف 
معاكم ولكن األولوية لكم وبإذن اهلل 
القطاع  سوف نش���وف اخوانكم في 
النفطي، ومثلما وقفتم صف واحد جتاه 
مطالبكم س���وف تقفون مع اخوانكم 

في النفط.
أحم��د عل��ي: بي��ض اهلل وجه��ك 

ومشكور.
القحطاني: وين تشتغل؟

أحمد علي: في وزارة الدفاع.
القحطاني: س���لموا على م.أحمد 

العنزي وشدوا حيلكم وياه.

سياسة اإلضراب ال نفضلها

م.حمود الزعب��ي: هناك أقاويل عن 
ان ال��كادر اجلدي��د من ش��أنه إلغاء أي 
بدالت س��ابقة ومن خالل انتظاري على 
الهاتف س��معت التأكيد على ان البدالت 
اجلدي��دة لن تلغ��ي الب��دالت والكوادر 
القدمية وعندي س��ؤال مه��م خاصة ان 
هناك جهات اخرى تس��عى الى املطالبة 
بكوادر مماثلة فما اخلطوات التي اتبعتها 
جمعي��ة املهندس��ن الس��تحقاق ه��ذه 
الب��دالت بحيث اذا ما رغبت جهة ما في 
املطالبة باس��تحقاقات ملنتسبيها املضي 
فيها؟ وهل صحيح ما ذكر من ان جمعية 
املهندس��ن وكما يرى البعض لو سلكت 
طريق االض��راب لتحقق هذا الكادر في 
فترة وجيزة؟ ومل��اذا لم تنتهج اجلمعية 
اس��لوب االضراب عل��ى األقل كانت قد 
كس��بت الوقت وكانت اآلن تس��عى الى 
مطال��ب أخ��رى أيضا لدي س��ؤال آخر 
وهو جمعية املهندس��ن بفضل جهودك 
وجهود اخوانك املتطوعن لها دور رائد 
على املس��توى االقليمي والعربي، فماذا 

بعد الكادر؟
القحطاني: طبع���ا نحترم جميع 
اآلراء ولك���ن فيما يتعلق بسياس���ة 
االضراب أو سياسة الوعيد والتهديد 
فه���ذا ليس نهجنا، ولك���ن تبقى هذه 
وسيلة مش���روعة وال ميكن ان ننكر 
انها حققت مطالب آخرين، ولكن مطالب 
املهندسني وخصوصياتها ومتى يتحقق 
ما نأمله من هذه املطالب، فإن لنا دورا 
محددا فيها وهدفا ساميا وهو ان نركز 
على العنصر البشري لذلك أوضحنا 
للحكومة واخلدم���ة املدنية اننا نرى 

إننا بحاجة الى زيادة مالية.
الزعب��ي: ولك��ن ال ميك��ن ان ننكر 
ان االض��راب جلهات أخ��رى حقق اللي 
يبونه واعتقد ان لكم س��ابقة وحتققت 

لكم مطالب.
القحطاني: نعم، ولكن السؤال ماذا 
حتقق؟ وأكاد أجزم ان ما حتقق بفعل 
مثل هذا االسلوب ووجه بالكثير من 
املشكالت فيما يتعلق بالتطبيق وكان 
في استعجال وكان في ضغوطات، وكان 
ومازال في األنفس شيء، وما أردنا ان 

وجزء حيوي في الوظيفة الهندسية.
العماني: نحن كمساعدي مهندسن 
شعرنا باالحباط لعدة أسباب، فأنا مثال 
عم��ري 40 عاما واملس��مى الوظيفي لي 
مشرف، وس��أظل حتى سن ال� 55، اذا 
اهلل عطانا عمر، واقفا على هذا املس��مى 
وبالنسبة للراتب سيكون ثابتا، والسؤال 
م��ا هو احلاف��ز حتى أتط��ور بعملي أو 
بشغلي، وأعتقد انه كان على اجلمعية ان 
تطبق مبدأ »حب ألخيك ما حتب لنفسك«، 
نعم انتم جمعية مهندس��ن ومختصون 
بش��ؤون املهندس��ن بس املفروض في 
اقترحاتك��م على األقل تراعون اخوانكم 

لتطوير العمل الهندسي.
القحطاني: ترقب حملة اخوك هديان 

العجمي ونبي وقفتكم معاه.
العماني: ال، واهلل احنا نبي وقفتكم 

معانا ألننا محبطون.
القحطاني: عسى اهلل يوفقكم.

الكادر الجديد ال يلغي القديم

عل��ي أحم��د: يعطي��ك العافية على 
ال��كادر وعندي عدة أس��ئلة. الس��ؤال 
األول ه��ل الكادر اجلديد مضاف للكادر 

القدمي؟
القحطان���ي: ال���كادر مضاف على 

البدالت القدمية.
علي أحمد: يعني سوف يضاف؟

القحطان���ي: نع���م، واذا م���ا انت 
مصدق الزيادة اللي جتيك حطها في 

اجلمعية.
علي أحمد: واهلل تستاهلون الطيب.

القحطاني: اخوي علي أوصيكم بأن 
يكون خير رد على هذا الكادر ان تديروا 
بالكم وتردوا اجلميل للحكومة، ولكل 
من ساهم معكم في هذا االجناز، ونحن 
بدورنا نرد عليك���م باجلانب العملي 

ونثبت كفاءتنا ونقدم عطاء أكثر.

وزارة الداخلية والكادر

أم أحمد: هل ما نش��ر حول البدالت 
والكوادر صحيح متاما؟

القحطاني: ال ميكنني ان اجزم ولكن 
ان ش���اء اهلل خالل أيام سيتم اجنازه 

بالكامل.
أم أحم��د: م��ا نش��ر تضم��ن ربط 

الدرجة الثانية باملهندس أول؟
القحطاني: وين تش���تغلني يا أم 

أحمد؟
أم أحمد: وزارة الداخلية.

القحطاني: على أي درجة؟
أم أحمد: الدرجة الثانية ومس��ماي 

مهندس اختصاصي.
القحطاني: يعني بحسبة بسيطة 

350 و100 و300 و80.
أم أحمد: وماذا بالنسبة لبدل املوقع 
فنحن مهندس��ات كمبيوتر وال نستحق 

بدل موقع.
القحطاني: هذا ما راح يصرف ونحن 
ندرس بعض املواقع ونأمل ان يشملها 
هذا البدل، وتأكدي اننا حريصون على 
ذلك، وإجماال بدل املوقع هو أقل زيادة، 
وتعويض هذه الشريحة يكون ببدل 
مسمى وبدل طبيعة عمل، وضمنا ان 
اجلزء األكبر من الزيادة يصل في بعض 
األحيان الى 90% من زيادتك صرف بدل 
موقع أو عدم صرفه يخضع لضوابط 
ونأمل بتحسني هذه الضوابط وأعدك 
بذل���ك، وفي األخير امله���م ان الزيادة 
الكبرى أصبحت في ايديكم، وش���دوا 
حيلكم فالدع���م الفني مهم في وزارة 

مثل الداخلية.

جمعية المهندسين والكادر

مهندس احمد علي: أحب ان أشكرك 
انت وأعضاء اجلمعية بالنسبة للزيادات 

هل سيلغون الكادر القدمي أو يخلونه؟
القحطان���ي: ال راح تكون مضافة 

عليه.
أحمد علي: يعني لو ماخذ 200 راح 
يزيدون عليها، وال ياخذونها ويحطون 

البدل اجلديد؟
القحطاني: ال سوف يزيدون عليه، 

وأود ان أسألك انت على أي درجة؟
أحمد علي: انا عل��ى الدرجة الرابعة 

و3 عالوات.
القحطاني: الزيادة 100 و200.

أحم��د علي: يعن��ي 300 زيادة على 
الراتب؟

ان يكون لنا دور في هذا القطاع، هناك 
أكثر من 109 مشاريع تتبناها اجلمعية 
وأمتنى منك يا م.حمود ان تشارك في 

3 أو 4 مشاريع مو أكثر.

تشويه صورة المهندس مسؤولية من؟

عل��ي محمد: نحن نع��رف ان خير 
الديرة مو ألهلها انتم كجمعية مهندسن 
انا ال أرى نشاطات في الشارع صحيح 
ان الديرة رايحة وخيرها لغيرها واسأل 
من ه��و املس��ؤول برأيك عن تش��ويه 
صورة املهندس الكويتي في كل قطاعات 
الدولة، وان املهندس الكويتي ما يشتغل 
ويبي جراي��د ويبي قهوة، هل ميكن ان 

ترد على هذا السؤال؟
القحطاني: وهل صدرك يتسع؟

علي محمد: نعم.
القحطاني: أكي���د تخصصك غير 

هندسي.
عل��ي محمد: نع��م، على فك��رة انا 
حريص على ان اشارككم في احلوار مع 

من يقومون باستضافته.
القحطاني: في موضوع أنش���طة 
اجلمعية أوال انا شهادتي مجروحة في 
اخواني املتطوعني واملتطوعات، وجهد 
اجلمعية ميكن لو تسمع آراء اآلخرين 
ميكن اما اذا أنشطة اجلمعية مو واصلة 

حضرتك فتلك مشكلتك.
عل��ي محمد: حديثي عن مش��روع 

حيوي وصل الى الناس مؤخرا.

ولكن في شيء قبلها وأهم وهو البد ان 
تكون قنوات احلوار مفتوحة ومحاولة 
تسهيل بيئة العمل للجميع، وفي األخير 
االمكانيات والظروف هل تساعد أم ال؟ 
ونحن في ظل اقرار الكادر أمتنى أيضا 
كمواطن أمورا أخرى فأمتنى تصحيح 
الوضع للمعلم الكويتي وتعديل الوضع 
للمهندس في القطاع النفطي الكويتي 
وأمتن���ى ايض���ا لالخوة احملاس���بني 
االقتصاديني والقانونيني وآمل بتفعيل 

كل الكوادر واعطائها األولوية.
الكويت���ي وأمتنى ايضا  النفطي 
لالخ���وة احملاس���بني االقتصادي���ني 
والقانونيني وآمل بتفعيل كل الكوادر 

واعطائها األولوية.

ماذا بعد الكادر؟

ولكن في املقابل أقول الدولة قدمت 
لكم الكثير فماذا سنقدم للدولة؟ وهذا 
سؤالك األخير أو اجلزئية التي تقول 
فيها: م���اذا بعد ال���كادر؟ بعد الكادر 
اخلطة التي شاركت انت فيها م.حمود 
اال وهي دورنا اال ننش���رها على املأل 
وامنا نفعلها أنت شايف حملة تنمية 
املناطق التي نقوم بها ومؤمتر الطبقة 
الوسطى ومحاولة توضيح دور الطبقة 
الوسطى فيما يتعلق مبشاريع التنمية 
القادمة، وفيما يتعلق باستثمار العنصر 
البش���ري، نتكلم عن جودة التعليم، 
ونتكلم عن املجال الصحي وكان لكم 
دور واضح في مستشفى جابر ونتمنى 

بدينا مصلحة املواطن وكان استشعارنا 
باملسؤولية الوطنية أهم من مسؤوليتنا 
اخلاصة وطموحاتنا وان كانت منطقية 
وهذا تعلمته منك وتعلمته من اخواني 
املتطوعني وحتى من اخوي اهلل يذكره 
باخلير م.عادل اخلرافي ان االنس���ان 
يصبر ولكن ه���م للصبر حدود، لكن 
ومتى ما تقدمنا بطلب يجب اال ننتهج 
سياسة »كن فيكون« نحن كمهندسني 
نخطط للمش���اريع أوال واذا ما قمنا 
بالتنفيذ نحتاج الى وقت وأشهر ورمبا 
سنوات، تعلمنا من ذلك الشيء الكثير 
وحتى يخرج عملنا بجودة خاصة يجب 
ان يصمم بطريقة جيدة وتتواكب مع 

الوظيفة احلقيقية للمشروع.
وكذلك نس���تخدم األدوات واملواد 
والعامل���ني اللي على املس���توى هذا، 
املناس���بة هكذا  الظ���روف  ووفرن���ا 
تعلمنا م���ن املش���اريع وتعاملنا مع 
مطالبنا كمش���روع حقيقي، وضعنا 
خطة ووضعنا اس���تراتيجية وفعلنا 
كل األدوات املتاحة التي كانت أوالها 
اإلعالم بس في شيء تكلمنا فيه سابقا 
والبد من ان نشير له، فقلنا بأحقيتنا 
للمطالب من خالل ادائنا املهني ومن 
خالل خدم���ة مجتمعنا، وهذا اجلانب 
هو الذي حقق وأوجد هذا الصيت وهذا 
الصيت كان سببا في ثقة املسؤولني 
فينا وثقتهم في مطالبنا واجماال وحول 
رأيي في سياس���ة االضراب أقول ان 
االضراب حق مشروع والتجمعات ايضا 

نوصله من خالل هذا النهج هو رسالة 
كبيرة بانه مهما كانت الضغوط علينا 
وحتى لو مت توفير العنصر املادي ولكن 
في ظل ظروف العمل املوجودة وفي 
ظل قلة الصالحيات وعدم وضع الرجل 
املناس���ب في املكان املناسب وفي ظل 
استشراء الواسطة وفي ظل ما يسمى 
بالفس���اد اإلداري، وين دورنا في هذا 
اجلانب؟ مجرد املطالبة والشكاوى؟ لنا 
دور أهم نحن وضعنا منهجية قابلة 
للتطبيق ليس على كادر املهندس���ني 
فقط، ب���ل قدمنا مب���ادرة حق جميع 
الكوادر، وحددنا املعايير وفعل مبدأ 
العدل واملساواة بس بطريقة حرفية 
اآلن لو اروح في بيئة عمل طاردة ومهما 
اعطيتني من املادة فإن الش���يء األهم 
بيئة العمل، ترى في اخوان يعرفون 
يوصلون صوتهم ولكن في اخوان ما 
يعرفون يوصل���ون صوتهم، هل هذا 

هو النهج املطلوب؟
نحن مهندسون اذا نحن نهجنا هذا 
النهج، خاصة ف���ي بداية األمر، نحن 
نؤمن مببدأ االقن���اع أنت يا م.حمود 
تترأس أكثر من فريق وأنت شاركت 
في العديد من املفاوضات مع شركات 
س���واء داخل الكويت أو خارجها ملاذا 
لم تضرب أو تهدد؟ هذا مو اس���لوب 
يبقى ف���ي األخير ان مطلبك يجب ان 
يكون واضحا لآلخرين ويجب ان يكون 
منطقيا واألهم ان يفيد الطرفني وهذا 
ما نهجناه نحن بدينا مصلحة البلد، 

في س�بيل إق�رار كادر المهندس�ين فّعلن�ا جمي�ع األدوات المتاحة 
لتحقيق غايتنا وكان سالح اإلعالم هو األول وأقنعنا الحكومة بأحقيتنا للكادر

دعمن�ا كادر الخبراء ونأم�ل أن يتم إنجازه خالل أس�بوعين وبدل الموق�ع تحكمه ضوابط

جاّدون في دعم مطالبات مهندسي القطاع النفطي وننظم ورشة عمل يوم االثنين لهذه الغاية

م.القحطاني متحدثا ويبدو مدير حترير مجلة »املهندسون« الزميل تيسير احلسن واملهندسان صالح املطيري ومحمد السبيعي

رئيس التحرير يوسف املرزوق مرحبا باملهندس طالل القحطاني في »األنباء«

م.محمد فهيد السبيعي م.صالح باني املطيري

البقية ص16
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م�ن  الكثي�ر  عّط�ل  فت�رة  قب�ل  المكه�رب  السياس��ي  الج��و 
المش�اريع ولعبن�ا دوراً ف�ي خل�ق ح�وار بي�ن جمعي�ات النف�ع العام

رئيس جمعية املهندسن يرد على أسئلة القراء ويبدو الزميالن مدير التسويق فريد سلوم وأمير زكي

)حسن الحسيني(م.طالل القحطاني منهمكا في الرد على استفسارات القراء ويبدو مدير التحرير والزميل أمير زكي يستعرضان اجلدول املرتقب صدوره للمهندسن

نظ�ام »الجمعي�ة« يح�ول دون تبن�ي ك�وادر خاص�ة بالفنيي�ن ومس�اعدي المهندس�ين



الزيادات المرتقبة لكادر المهندسين الكويتيين العاملين بالجهات الحكومية والقطاع الخاص

الدرجةم
الزيادة في بدل 

طبيعة العمل

الزيادة 

في العالوة 

التشجيعية

المسمى الوظيفي
الزيادة في 

بدل الموقع

الزيادة في بدل 

المسمى الوظيفي

بدل 

إشراف

إجمالي 

الزيادة )دينار(

1.3001.300وكيل وزارة1

وكيل مساعد 2
1.3001.300درجة ممتازة

1.3001.300وكيل مساعد3

1004001201.220كبير مهندسني600أ4

مهندس اختصاصي 550ب5
1003501001.100أول

10030080980مهندس اختصاصي500األولى6

100250700مهندس أول350الثانية7

200400مهندس200الثالثة8

100200مهندس مبتدئ100الرابعة9

> إجمالي تكلفة الكادر للعاملني باجلهات احلكومية 41 مليون دينار سنويا. > دعم العمالة بواقع 420 دينارا شهريا 
للمهندس في القطاع اخلاص. > متوسط عدد املهندسني 5000 للعام. >متوسط عدد املهندسني 1500 للخاص.
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اإلضراب مشروع لكنه ليس نهجنا .. وتعاملنا مع الكادر كمشروع هندسي
ومباركن على الكادر، انا مهندس في 

»نفط الكويت« هل يشملنا الكادر؟
القحطاني: هذا كادر حكومي وانتم 

»قطاع نفطي«.
العنزي: اخوي يش��تغل في ادارة 

اخلبراء كم الكادر املستحق لهم؟
القحطاني: هناك كادر خاص بهم 
خالل االس���بوعني القادمني يخلص 

ان شاء اهلل.
العتيب��ي: عندي  املهندس��ة هناء 
استفس��ار، انا مراقبة وينزل لي بدل 
رقابة واعمل في مجلس الوزراء، هل 
راح ينزل بدل اشراف ام لن ينزل ألن 

لي بدل رقابة؟
القحطان���ي: ان���ا ال اعرف هذه 
اجلزئية، ولكن ف���ي املجمل الكادر 

زين.
املهندسة هناء: وايد زين.

القحطاني: واذا نقص 80 ما في 
مشكلة ان شاء اهلل، اما النقطة التي 
حتدثيني عنها فال استطيع احلسم 

فيها.

تلفزيون الراي

أحم��د الرفاعي م��ن تلفزيون 
الراي.. »رايكم شباب«: نحن نسعى 
وين الرجل النشيط واملعطاء ونشد 
على ايده، انا لس��ت مهندسا ولكن 
الشباب املهندسن هم من ابلغوني 
عنك وانت بالفعل رجل مناسب في 
مكان مناس��ب، ونح��ن االن نرى 
املهن��دس القحطاني يتبنى قضايا 
ابن��اء وطن��ه، ونح��ن محتاجون 
ونتش��رف بأن نتعرف عليك وانا 
حرص��ت على ان اتصل بك واقول 
شهادة حق وهذه شهادة مهندسن 
واق��ول ان الخوانكم املهندس��ن 
احالم��ا وطموحات اخ��رى ندرك 
انك ق��ادر على ان تتبناها ونتمنى 
مقابلة خاصة م��ع تلفزيون الراي 
من خ��الل برنامج رايكم ش��باب 
علش��ان نتكل��م عن النج��اح اللي 

تسوونه.
القحطاني: مشكور يا خوي 

احمد وجزاك اهلل خيرا.

مصفاة األحمدي

العتيب��ي من  املهن��دس فه��د 
املصاف��ي: أوال يعطيك��م العافي��ة 
وعندي استفس��ار، ان��ا اعمل في 
مصف��اة ميناء األحم��دي واحمل 
الدرجة الس��ابعة عش��رة وزميلي 
الذي يحمل شهادة قانونية يحمل 
نف��س الدرج��ة ويس��تحق نفس 
املمي��زات، انا كمهن��دس أو أحمل 
صفة املهندس ما امليزة التي ميكن 

ان امتاز بها عن زميلي؟
القحطاني: يوم االثنني )غدا( 
لدي ورشة عمل أمتنى تواجدك 
وانتم لديكم آراء يجب ان نستمع 
اليها وتواجدكم مهم، واجلمعية 

كلها حتت امركم.

مساعد مهندس

محمد بوحيمد: يعطيك العافية، 
أهنئك��م على الزي��ادة، نحن لدينا 

عتب.
القحطاني: وين تشتغل؟

ولي  األشغال،  بوحيمد: وزارة 
عتب عليك��م انا مو مهندس ولكن 
مساعدينكم وكنا نأمل ان تطالبوا 

بشمولنا في الكادر.
القحطاني: م���ا نقدر نظامنا 

األساسي ال يسمح.

الخبرة والكادر

مهندس ع��ادل املتروك: هال يا 
بوخال��د حبينا نس��أل عن الكادر، 
هل الزيادة فوق زيادة عام 2005؟

القحطاني: فوقها.

القحطاني: هن���اك رؤية في هذا 
اجلانب قدمناها.. وال تزال هناك مثل 
هذه األمور في طور التشريع.. لكن في 
املقابل على املهندس الكويتي أن يكون 
له دور فع���ال وال تزال الوظائف في 
القطاع اخلاص غير جاذبة.. الوظائف 
الهندسية للكويتيني في القطاع اخلاص 

موجودة ولكنها غير جاذبة.
القطاع  ل��كادر  بالنس��بة  العجمي: 
اخلاص فإن املس��ؤولن عن��ه يدخلون 
دع��م العمال��ة ضمن الروات��ب وهذا ال 

ميكن ان يكون مقبوال.
القحطان���ي: ه���ذه نقط���ة يجب 
مناقشتها بالنسبة لدعم العمالة لكن 
الدور الذي قمنا به حيالكم، ويجب ان 

تساندونا فيه هو دعم العمالة.
 فيصل العازمي: حبيت اس��أل عن 
الدرج��ة وال��كادر فهل ال��كادر مرتبط 

بالدرجة أم باملسمى الرئيسي؟
القحطاني: »األنباء« نشرت خوش 
جدول موضحني وين تأخذ وبدل طبيعة 
العمل هو املرتبط بالدرجة واملسميات 
الوظيفية.. بدل موقع.. مسمى وظيفي.. 
بدل إشراف مرتبط باملسمى.. وانت 

احلني على أي درجة؟
العازمي: الدرجة الرابعة ومس��ماي 

مهندس مبتدئ.
القحطاني: تتسلم 200 وبدل طبيعة 
العمل تتسلمها متى ما حتصلت على 

الدرجة الثالثة.

»األشغال« والفارق

املهندس��ة منار من األشغال: اخوي 
ابي استفسر اذا كان املهندسون سوف 
يأخ��ذون الف��ارق بن ال��كادر احلديث 

والكادر القدمي؟
القحطاني: البدل احلديث مضاف 

الى أي بدالت أخرى قدمية.
املهندسة منار: يعني سيلغي الكادر 

القدمي؟
القحطاني: هذا مو صحيح الكادر 
اجلديد سوف يضاف على أي كوادر 

أخرى.
املهن��دس محمد امل��ري: أكيد كل 
املهندسن اس��ألتهم عن الكادر ونبي 
نصرف ال��كادر هل س��يضاف على 

املوجود عندنا ام ال؟
القحطاني: هذا فوق الرواتب.

املهندس املري: س��ألت واحد من 
ديوان احملاس��بة وقال الزيادة من 80 

إلى 100 دينار.
القحطاني: دق عليه واكد له ان 

الكادر حقيقي.

الكادر حكومي وللخاص

س��عد العن��زي: هال ي��ا بوخالد 

مهندس: يعطيك العافية حبيت اس��أل  
ع��ن مس��اعدي املهندس��ن وهل هم 

حتت مظلة اجلمعية؟
القحطاني: لألسف ال.

والكادر  عبداللطي��ف:  املهندس 
هل حق املهندسن فقط؟

القحطاني: هذا صحيح.
ولكن  عبداللطي��ف:  املهن��دس 
الكادر نزل للصيادلة وايضا وياهم 
الدبل��وم  وايض��ا  البكالوري��وس 
باعتباره��م يكملون بعضهم بعضا 
وج��اء ال��كادر اخل��اص للصيادلة 
والدبلوم بتبني من جمعية الصيادلة 

رغم انهم ليسوا صيادلة.
القحطاني: جمعية الصيادلة 
ووفق نظامها تش���مل الصيادلة 
والفني���ني وحمل���ة الدبل���وم اما 
الوضع في جمعية املهندسني فهو 

مختلف.
املهن��دس عبداللطي��ف: وليش 
احنا ما ندرج حتت مظلة اجلمعية؟

القحطاني: اسأل وزارة الشؤون 
ونحن في 2003 تقدمنا بطلب بحيث 
يكون مساعدو املهندسني كأعضاء 
مراقب���ني ورفض الطل���ب ملخالفته 
النظام األساس���ي هذا عائق أمامنا 
ولألمانة ال احد ينكر دوركم وشهادتنا 
فيكم مجروح���ة ولكن هناك لوائح 
ونظما من غير املمكن جتاوزها، وإن 
ش���اء اهلل فيه حترك ونحن سنقف 

معكم.
هي  هل  عبداللطي��ف:  املهن��دس 

خطوة نقابية؟
القحطاني: عندكم املهندس هديان 
العجمي عنده فريق عمل قاعد يشتغل 
في هذا اجلانب وخالل الفترة القادمة 
يعلن عنها ونرى تواجدكم فيها إن 

شاء اهلل.
املهندس عبداللطيف: هل ميكن ان 

تكون لنا نقابة كمساعدي مهندسن.
القحطاني: ميكن ان تسعوا لذلك 

ونحن ممكن نساعدكم إذا أمكن.

الكادر في اإلمارات

املهن��دس س��عيد العجم��ي من 
اإلم��ارات: أن��ا أدرس ف��ي جامعة 
اإلمارات عندي س��ؤاالن األول من 
ناحية اني تدربت في الكويت وأخذت 
دورة ف��ي الكوي��ت.. ورأي��ت في 
املكتب االستشاري نسبة الكويتين 
محدودة، املهندس الكويتي واحد من 
بن 20 مهندس��ا أجنبيا.. نبي يكون 
هناك معيار لزي��ادة عدد الكويتين 
بحيث ال يج��وز ان يكون هناك 10 
مهندسن اجانب دون ان يقابلهم 5 

مهندسن كويتين.

شداد: الكادر سوف يشمل القطاع 
اخلاص كله؟

القحطاني: القطاع اخلاص 420 
دينارا مكافأة مقطوعة.

شداد: وبالنسبة للقطاع النفطي؟
القحطاني: لنا جلسة االسبوع 

القادم.
شداد: ليش في البداية ما ادرجتم 

املهندسن في القطاع النفطي؟
القحطاني: ما يصير ألن مطالب 
القطاع النفط���ي مو من قبل ديوان 
القطاع  املدنية، مطال���ب  اخلدم���ة 
النفطي في املؤسس���ة واسألك وين 

تشتغل؟
شداد: في »البترول الوطنية«.

القحطاني: الزيادات التي حصلتم 
عليها قبل فترة لنا دور فيها أليس 

كذلك؟

دور الجمعية في كادر مهندسي 
النفط

ش��داد: الزيادات األخيرة لم تكن 
متثل أي قط��اع مبعن��ى كانت متثل 
العامل��ن ف��ي القط��اع النفطي دون 

مسميات.
القحطان���ي: وصل���ت لك ام ال؟ 
وسؤالي هو هل اخوانكم في اجلمعية 

لهم دور فيها أم ال؟
شداد: ال ادري.

القحطاني: أؤكد لك ان اجلمعية 
كان لها دور فيها وقابلنا وزير النفط 
وكان بحضور النائب دليهي الهاجري 
والنائب سعد اخلنفور، وكنت معهم 
وكان معنا املهندس محمد الرشيدي 
وبعدما خلصنا من االجتماع اخذنا 
موافقة بالزيادة بعدها اخوانك في 
االحتادات والنقابات النفطية حاربونا 
في اجلمعية ولم أجد وال مهندس في 
النفطي دافع عن اجلمعية،  القطاع 
وأنا م���ا راح ازعل ألنني أعلم انكم 
مشغولون، بس اخي الكرمي اذا بتزرع 
شي راح حتصده، لكن اذا لم تزرع 
وتب���ي حتصد ما يصير، منو وقف 
معاي عشان اقف وياك؟ اجماال في 
األيام القادمة عندنا ورشة عن القطاع 
النفطي أمتنى تكون موجودا، األمر 
اآلخر تسألني انت مقتنع بزيادتهم 
ومطالبهم. اقول: نعم. وتسألني هل 
عندك حترك؟ اقول: نعم، تس���ألني 
لي���ش خليت املهندس���ني اآلخرين 
النفطي مع  القطاع  واملهندسني في 
بعض. أقول لك: ما اقدر، ويبقى لي 

قدرة معينة وعندي رؤية معينة.

مظلة الجمعية

املهندس عادل عبداللطيف مساعد 

ف��ي الهيئ��ة العامة للصناع��ة، بدالت 
املهندس��ن أروع ب��دالت، بدل طبيعة 
عمل ومكافأة تش��جيعية واملس��توى 

الوظيفي وبدل املوقع؟
القحطاني: اسم ولدك.

املهندس العتيبي: أبوعايض.
القحطاني: أبوعايض، املهندسون 

في الصناعة لهم كادرهم اخلاص.

بدل موقع

املهندس حمد عبداللطيف: يعطيك 
العافية عل��ى جهودك وعس��اك على 
القوة، عندي س��ؤال عن بدل املوقع، 

هل مربوط ب� 12 زيادة؟
القحطاني: هذا األمر تسألني فيه 
بعد مناقشتنا مع الديوان وأقول شنو 
صار الى هذا الوقت نعم، اذا اجلهة 
التي تعمل بها تقول ان هذا املهندس 
يخرج الى املواقع ايا كان عدد املواقع 
بإذن اهلل تستحق وبإذن اهلل نحاول 

فيها، وسؤالي وين تشتغل؟
وزارة  ف��ي  حم��د:  املهن��دس 

الشؤون.
القحطاني: مبروكني.

اتصال من داخل الحرم

املهن��دس ف��ارس العن��زي: ان��ا 
احدثكم من داخل احلرم املكي.

القحطاني: هال يا بوعمر، مبروكني 
ومبروك العمرة.

املهندس فارس: حرصت ان أكلمك 
من داخل احلرم املكي ألش��كركم أوال 
وأش��كر كل املتطوع��ن في موضوع 
ال��كادر وأش��كر اللفت��ة الكرمية من 
اجلمعية الخوانهم في القطاع اخلاص، 

وهي لفتة تستحق التقدير.
القحطاني: مشكورين.

زيادة على القديم

املهندس أحمد ش��داد: سؤالي هل 
الكادر اجلديد يلغ��ي الكادر القدمي أم 

يضاف على الكادر القدمي؟
القحطان���ي: املبالغ ف���ي الكادر 

اجلديد زيادة على الكادر السابق.
املهندس شداد: يعني كادر يضاف 

للكادر القدمي؟
القحطاني: نعم بضوابط.

املهن��دس ش��داد: ك��م س��تكون 
الزيادة؟

القحطاني: شنو مسماك وشنو 
تخصصك؟

املهن��دس ش��داد: رئيس قس��م 
أول  مهن��دس  الوظيف��ي  ومس��ماي 

ودرجة ثانية.
القحطاني: تتسلم 700 دينار على 

اللي عندك.

يتم حتديد بدل موقع.. اما املسمى 
الوظيفي فمرتبط ببدل اشراف.

وزارة الدفاع

املهندس فهد السيد مراقب العقود 
ف��ي وزارة الدف��اع: هال ي��ا بوخالد 
وتش��رفنا بس��ماع صوتك من خالل 
جريدة »األنب��اء« وبالنيابة عن جميع 
زمالئي في هندسة املنشآت أقدم لكم 
الش��كر اجلزيل على املجه��ود الذي 
بذلت��وه.. وأثني على مجهودكم وانتم 
استخدمتم الهندسة في تلبية املطالب 
وطبقتم مفاهيم الهندس��ة في حتقيق 

مطالب املهندس.
القحطاني: تستاهلون ومشكورين 
على الثقة ونتمنى إن شاء اهلل معا 
أن نخدم الديرة ونحقق ما نرجوه.
املهندس الس��يد: ما ت��دري يا بو 
خالد ش��نو وقع الكادر على نفس��ية 

املهندس؟
القحطاني: ألنكم تس���تاهلون 
الثقة واكفاء لها.. حتياتي للجميع 
وحتياتي للمهندس الش���يخ راكان 

الصباح كذلك.

الهيئة العامة للصناعة والمهندسين

السالم  املطيري:  منيرة  املهندسة 
عليكم يعطي��ك العافية مهندس طالل 
أنا أعمل ف��ي الهيئة العامة للصناعة.. 
أبي اسأل بخصوص الكادر.. بالنسبة 
للمسميات... أنا مهندسة اختصاصي 

على الدرجة األولى؟
ف���ي الصناعة  أنتم  القحطاني: 

تأخذون بدالت املهندسني؟
املهندسة منيرة: احنا عندنا كادر.

القحطان���ي: تأخ���ذون ب���دالت 
املهندسني.

املهندسة منيرة: نعم.
الزيادة على  القحطاني: احن���ا 
املهندس االختصاصي ودرجة أولى 

الزيادة تقريبا 980.
املهندسة منيرة: احنا عندنا كادر.

القحطاني: إذا في شيء مربوط 
بديوان اخلدمة املدنية راح يجيكم.

املهندس مش��عل العتيبي: مساك 
اهلل باخلي��ر اخ��وي ط��الل ونح��ن 
نش��كركم على جهودك��م وعلى اللي 
بذلتموه وعسى اهلل ان يوفقكم لكل ما 
فيه اخلير للمهندس��ن، عندي سؤال: 
هل اللي نشر هو زيادة على البدالت.

القحطاني: نعم زيادة.
العتيبي: نش��ر جدولن  املهندس 

أيهما أدق.
القحطاني: »األنباء« نشرت جدوال 

هو األقرب.
املهندس العتيبي: بالنسبة لالخوان 

اهلل وأبشركم األمور زينة.. وأقول ان 
كادر املهندسني اجلديد احيا اجلميع 
ألنه حتى الشريحة التي لم يشملها 
الكادر على األقل سوف يكون هناك 
حترك بش���أنهم.. فنحن في حاجة 
الى النفس املهني والفني وان يطفو 
النفس املهني على الساحة ويكون 
له تأثير.. والبد أن يكون لنا تواصل 
مع املجتمع، قيمة املهندس من خالل 
معرفة الناس ب���ه. والبد أن يعرف 
املجتمع أهمية دور املهندس: نحن منذ 
8 سنوات وحتديدا منذ بدء املهندس 
عادل اخلراف���ي في اجلمعية مرورا 
بدور اخوانك حالي���ا نحاول إعادة 
الروح إلى اجلسم الهندسي ومن ثم 
تعريف املجتمع بدور املهندس.. يوم 

االثنني )غدا( نتمنى تواجدكم.
املهندس بدر اليوسف: مساك اهلل 
باخلير ويعطيك العافية ومش��كورين 
عل��ى جهودك��م.. عندي س��ؤال هل 
البدل س��وف ينزل مكان بدل آخر أم 

إضافة؟
القحطاني: في أي جهة تعمل يا 

خوي بدر؟
املهندس بدر: في البلدية.

القحطاني: الكادر اجلديد سوف 
يضاف على اللي عندك.

املهندس بدر: يعني ما راح ينشال 
البدل القدمي؟

القحطاني مازحا: إذا ما تبي القدمي 
اعطه للجمعية ما عندنا مشكلة.

اليوسف: تستاهلون.
القحطاني: لكن أمانة تستاهلون.. 
وه���ذه ثم���رة جهودك���م وعملكم 
وعطائك���م.. اآلن الدولة ممثلة في 
مجلس الوزراء تعد ش���هادة تقدير 

للمهندس الكويتي.

الدرجة الثالثة

عبدالعزي��ز:  س��عود  املهن��دس 
اش��لونك يا مهندس طالل ومبروكن 
عل��ى الكادر عن��دي استفس��ار.. انا 

شوي مخلص دراستي.
القحطاني: مبروك.

املهن��دس س��عود: اهلل يبارك في 
حيات��ك أنا عل��ى الدرج��ة الثالثة في 
وزارة الكهرب��اء واليوم وضع جدول 
يقولون: ان من على الدرجة الثالثة هم 

شريحة مهندس مبتدئ؟
القحطاني: الدرجة الثالثة سوف 
تتس���لم 100 و200 يعني اإلجمالي 

300 دينار.
املهندس س��عود: وم��اذا عن بدل 

طبيعة العمل؟
القحطاني: ب���دل طبيعة العمل 
مقرون بالدرجات.. فحسب درجتك 

حقيقتها يقولون فيها ان الكادر اعتمد 
وفق أقل الطم��وح الذي كانت اجلمعية 

تريده فهل هذا صحيح؟
أمامك وقد  القحطاني: األرق���ام 
نش���رت ب� »األنباء« جدوال تقريبيا 
بالزيادات واحلمد هلل واس���ألك عن 

درجتك ومسماك؟
املهندس مش��عل: حالي��ا الدرجة 

الثالثة ومسماي مهندس.
القحطان���ي: الزيادة عندك 400 

دينار.
املهندس مش��عل: مش��كور واهلل 

يطول في عمرك.
القحطاني: بس ديروا بالكم على 

القروض واخلير جايكم.

رئيس مدى الحياة

ناصر املطيري: بوخالد مساك اهلل 
باخلير وياك ناصر املطيري.

القحطاني: مساك اهلل بالنور ترى 
ناصر املطيري من احملكمني القالئل 

في الكويت بوزارة الداخلية.
ناصر املطيري: اتصلت خصيصا 

حتى اقول شهادة حق فيك.
القحطاني: بس اب���ي اقول انك 
وزمالءك القليلني من الصامدين في 

هذا القطاع الطارد.
ناص��ر املطي��ري: أبوخالد عندك 
مشكلة انك تنس��ب اجنازاتك لغيرك، 
ورايتك بيضاء ولألمانة قطعت شوطا 
كبيرا في الكادر وكملت مش��وارا كان 
صعبا جدا وقطف��ت الثمرة في وقت 
صع��ب ونيابة عن ربعي املهندس��ن 
نش��كرك ولو بايدينا اخترناك رئيسا 

مدى احلياة.
القحطاني: يكفي تقديرك لي يا 
بوحسن، واحب ان اوضح انه لوال 
امياننا املطلق فيكم وثقتنا الكبيرة 
باملهن���دس الكويتي مل���ا حتقق هذا 

األمر.
املطي��ري: رغم هذا ال��كادر اقول 
لألمان��ة ان امله��ام امللق��اة على عاتق 
املهن��دس الكويتي كبيرة والكادر وان 
كان حقق بعض مطالب هذه الشريحة 
م��ن املهندس��ن فإن��ه ال يكف��ي حق 

املهندس.

الكادر واإلجازة السنوية

الس��الم  ثاني بوطيبان:  املهندس 
عليك��م ويعطيك العافي��ة وجزاك اهلل 
خي��را ويرح��م والدي��ك وبيض اهلل 
وجهك وابي اسأل بالنسبة للكادر ماذا 
مت بش��أنه وهل البدالت التي س��ربت 

لوسائل اإلعالم صحيحة؟
القحطاني: »األنباء« نشرت جدوال 
توضيحيا وهو األقرب وهو املتوقع 

للكادر.
بوطيبان: بالنس��بة للكادر القدمي 
هل مضاف للكادر اجلديد أم س��وف 

يلغى؟
القحطاني: الكادر اجلديد زيادة 

عليه.
الس��تحقاق  بالنس��بة  بوطيبان: 
الكادر أو البدل ف��ي حال االجازة هل 

يصرف ام يخصم؟
القحطان���ي: هذا ما سنس���عى 

إليه.
املهن��دس رائ��د عب��داهلل: جزاكم 
اهلل خي��ر عن��دي س��ؤال بالنس��بة 
للمهندس��ن ف��ي قطاع النفط ش��نو 

صار مبوضوعهم؟
القحطاني: بإذن اهلل يوم االثنني 
املقبل )غدا( هناك اجتماع في اجلمعية 

ملناقشة هذا األمر.
املهندس رائد: ه��ل ميكن معرفة 

زبدة اجلهود؟
القحطاني: هناك حترك وبانتظار 
وصول املهندس سعد شويب إن شاء 

 قال م.طالل القحطان����ي انه يوم إعالن 
الكادر كان فريق اجلمعية متواجدا في العمرة، 
حيث رفع دعواته للمهندسني بتحقيق طموحهم 
وفي ذلك اليوم جاءه اتصال من نائب رئيس 
مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير 
الدولة لشؤون التنمية واالسكان الشيخ أحمد 

الفهد الذي أبلغه فيه بأن »أموركم مشت«.
 كع��ادة مدير جمعية املهندس��ن الكويتية 
أبوخالد كان حريصا على التواجد قبل املوعد احملدد 
للمقابلة، والالفت ان القراء بدأوا يتصلون اعتبارا 
من الساعة السادسة مساء رغم ان املوعد كان محددا 
له في السابعة، وكانت أولى املكاملات التي تلقاها 
م.طالل القحطاني في الساعة السادسة وأربعن 

دقيقة واستمرت االتصاالت دون انقطاع.
 م.ماهر العنزي أرس����ل باقة ورد رقيقة 
الى م.طالل القحطاني أشاد فيها بجهوده في 

اقرار الكادر، وقال أبيات شعر قال فيها:
م�����ع ط������الل ال���ق���ح���ط���ان���ي

املستحيل خ��ي��ول  روض���ن���ا 
وس���وي���ن���ا ش����ي م����ا ص���ار

وص�����رن�����ا م���ح���ط ان���ظ���ار
ث��ق��ت��ن��ا ب���ك ت���ف���وق اخل��ي��ال

وف��خ��وري��ن ب��ك ي��ا ب��وخ��ال��د
 رافق رئيس جمعية املهندسن الكويتية كل 
من مدير عام جمعية املهندسن م.صالح املطيري 
ورئيس جلنة النشاط الداخلي في اجلمعية م.محمد 
فهيد السبيعي، والزميل تيسير احلسن مدير اإلعالم 

والتسويق ومدير حترير مجلة »املهندسون«.
 حرص م.طالل القحطاني على التأكيد على 
ان الكادر اجلديد هو اضافة ألي كوادر أخرى 
نافيا ما تردد عن ان الكادر اجلديد س����يؤدي 
الى صرف كوادر أخرى سبق ان صرفت في 

سنوات سابقة.

من أجواء اللقاء
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