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الرشيدي: كادر المهندسين في »الخاص« و»الحكومي« 
موضع اهتمام من قبل مجلس إدارة الجمعية

مهندسو القطاع الخاص يطالبون باإلسراع في صرف كادرهم

حسن: الجمعية ماضية في سياسة تبني جميع مطالب أعضائها من مختلف القطاعات
المش�اري: إق�رار ب�دالت مهندس�ي القط�اع الخاص يص�ب في خدم�ة الدولة
وس�ي�حد م�ن ت�س�رب مهندس�ي الق�ط�اع ال�خ�اص إل�ى الق�ط�اع الحكوم�ي

)متين غوزال(محمد الرشيدي متوسطا عبدالوهاب املشاري ومحمد علي حسن 

محمد الرشيدي متحدثا في اللقاء

شرح أهم املطالب احلضور يتابعون طروحات مهندسي القطاع اخلاص جانب من اللقاء

محمد علي حسن يشرح بعض املطالب عبدالوهاب املشاري خالل مداخلة له

اجلمعية خالل املرحلة املاضية من 
اجل إقرار كادر املهندسني وعملهم 
احلالي إلقرار كادر مهندسي القطاع 
اخلاص والقطاع النفطي ومقترح 
اجلمعية املقدم الى ديوان اخلدمة 
املدنية من اجل مساواة املهندسني 
وع����دد من زمالئه����م املهنيني في 
القطاع اخلاص بنظرائهم في القطاع 
احلكومي، وأوضح املهندسون ان 
اإلس����راع في إقرار ه����ذه البدالت 
ملهندس����ي القطاع اخلاص تصب 
في خدمة الدولة وانها ستحد من 
القطاع اخلاص  تسرب مهندسي 
الى القطاع احلكومي الذي يعاني 
اصال من تخم����ة وزيادة وبطالة 
مقنعة، مؤكدين ان عدد مهندسي 
القطاع اخلاص انخفض بنس����بة 
كبي����رة وتدنى من 2500 مهندس 
الى نحو 1200 مهندس ومهندسة 
يعملون في هذا القطاع. كما توجهوا 
بالشكر الى برنامج إعادة هيكلة 
القوى العاملة على دعم قضيتهم 
ودعوا جميع املهندسني العاملني في 
القطاع اخلاص الى التحرك باجتاه 
نيل مطالبه����م وحقوقهم بصرف 

الكادر اخلاص بهم.

بالقطاع احلكومي، ما يهدد استقرار 
العمالة الفنية في البالد، متوجها 
بالش����كر ايضا الى ديوان اخلدمة 
املدني����ة واللجن����ة القانونية في 
مجل����س الوزراء والت����ي نأمل ان 
تقوم بتعديل القرار مبا يتناسب 
مع قرارات مجلس اخلدمة املدنية 
الصادرة في ش����هر ابريل املاضي 
واملتعلقة ببدالت املهندس����ني في 

الالزمة وتبعت هذه  الدراس����ات 
القضي����ة مع برنامج دعم العمالة 
الوطنية وديوان اخلدمة املدنية، 
وان قرار تشكيل جلنة يلقى ترحيبا 

من قبل مجلس إدارة اجلمعية.
وم����ن جانبه����م، أك����د ممثلو 
املهندس����ني العاملني ف����ي القطاع 
اخلاص الذين تقدمهم م.عبدالوهاب 
املش����اري وم.عب����داهلل معرف����ي 

واحلكومي موضع اهتمام من قبل 
مجلس إدارة اجلمعية وان العمل 
يتم بالتعاون مع اجلهات املعنية 
في احلكومة وديوان اخلدمة وإعادة 
الهيكلة إلقرار هذه احلقوق بدون 
ضجيج وبترو وثقة، موضحا ان 
هذه املطالب حتقق التنمية البشرية 
التي تسعى احلقوق إلى حتقيقها 
من خالل برامجها التنموية الشاملة. 

وم.معتص����م اجلطيل����ي وم.علي 
الصيبعي ان مطالبهم ليست موضع 
مساومة وانه يجب على الديوان 
اإلسراع في تعديل مشروع القرار 
القاضي مبنح مهندس����ي القطاع 
اخلاص ع����الوة مقطوعة، وانهم 
توجهوا الى اجلمعية للتعاون معها 
في العمل على إقرار هذه املطالبة، 
مشيدين بجهود أعضاء مجلس إدارة 

وتابع الرشيدي ان اجلمعية زودت 
برنامج دع����م الهيكلة وغيره من 
اجلهات احلكومية بجميع الوثائق 
الت����ي يحتاجها إص����دار مثل هذا 
القطاع  القرار إلنصاف مهندسي 
اخلاص والذي تشير اإلحصائيات 
الى نحو  املتوافرة لدى اجلمعية 
1200، وان نس����بة كبي����رة منهم 
بدأت بالبحث والتوجه الى العمل 

القطاع احلكومي.
من جانب����ه، قال أمني الس����ر 
م.محمد علي حس����ن ان جمعية 
املهندسني ماضية في سياسة تبني 
جميع مطالب أعضائها من مختلف 
القطاعات ومن ضمنهم مهندسو 
القطاع اخلاص، وانها لم تنتظر 
ان يتقدم الزمالء بطلب االجتماع 
وتشكيل جلنة فقد قامت بوضع 

رندى مرعي
ناشد مهندسو القطاع اخلاص 
مجلس دي����وان اخلدم����ة املدنية 
باإلس����راع ف����ي ص����رف كادرهم 
الوظيفي، متس����ائلني عن أسباب 
التأخير، وذل����ك خالل اجتماعهم 
ف����ي جمعية  مس����اء امس األول 
املهندس����ني الكويتي����ة، حيث مت 
اإلعالن عن تشكيل جلنة خاصة 
املهندسني  ملتابعة كادر ومصالح 
الكويتي����ني العامل����ني في القطاع 
اخل����اص، وذلك بحضور عدد من 
املهندس����ني واملهندسات العاملني 
في القطاع اخلاص وبعض أعضاء 

اجلمعية.
بداية عرض م.علي الصيبعي 
بعض املش����اكل التي يعاني منها 
القطاع اخلاص مستندا  مهندسو 
الى الكتب التي مت إرس����الها بني 
اجلهات املختصة كمجلس ديوان 
اخلدمة املدنية وجمعية املهندسني 
الكويتي����ة وبرنامج إعادة هيكلة 

القوى العاملة.
ثم أك����د عضو مجل����س إدارة 
اجلمعية محمد الرشيدي ان كادر 
املهندس����ني في القطاعني اخلاص 

79.1 مليون دينار ميزانية معهد األبحاث في 2012/2011
ترأست وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود اجتماعا ملجلس أمناء معهد الكويت لألبحاث العلمية، 
حيث استهل االجتماع بكلمة أشادت فيها د.موضي احلمود 
بدور املعهد في التنمية الوطنية وعبرت عن اهتمام املجلس 
مبشروع التحول االستراتيجي باعتباره احد املشاريع احليوية 
التي ستساهم في تطوير نش����اط البحث العلمي والتطور 
التكنولوجي في الكويت وسيؤدي الى النهوض بنشاطات 
املعه����د وبرامجه، م����ا ينعكس ايجابا على نش����اط التنمية 
الش����املة واملس����تدامة، كما بحث املجلس تقديرات موازنة 

املعهد للسنة املالية 2012/2011 التي بلغت 79.105.000 دينار 
حيث مت اقرارها. كما بحث مجلس األمناء في اجتماعه املذكور 
تقريرا حول مقترح الهيكل التنظيمي للمعهد الذي يأتي في 
سياق تنفيذ خطة التحول االس����تراتيجي. من جهته، عّبر 
مدير عام املعهد د.ناجي املطيري عن تقديره الكبير جلهود 
مجلس األمناء التي تس����اند وتدعم خطط املعهد اجلديدة، 
وأكد ان املعهد بفض����ل هذه اجلهود والتوجهات ميضي الى 
مرحل����ة أكثر تقدما في عمله. يذك����ر ان مجلس أمناء املعهد 
يضم باالضافة الى رئيسته وزيرة التربية ووزيرة التعليم 

العالي د.موض����ي احلمود ا من: مدير جامعة الكويت، مدير 
عام مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، األمني العام للمجلس 
األعلى للتخطيط د.عادل الوقيان، وكيل وزارة التربية، رئيس 
مجلس ادارة بنك الكويت الصناعي، مدير عام الهيئة العامة 
للصناعة، الوكيل املس����اعد لشؤون امليزانية العامة بوزارة 
املالية، الوكيل املساعد للشؤون القانونية � وزارة الصحة، 
الوكيل املساعد للشؤون االقتصادية بوزارة النفط، الوكيل 
املساعد لشؤون التدريب والتخطيط بوزارة الكهرباء واملاء، 

ومدير عام املعهد.

جانب من املعرض

التشكيليتان شيخة سنان ونورة عبدالهادي 
تشاركان في صالون الخريف بباريس

أك���دت الفنانتان التش���كيليتان عضوة هيئة 
التدريس في املعهد العالي للفنون املسرحية شيخة 
س���نان وعضوة جمعية الفنون التشكيلية نورة 
عبدالهادي في صالون اخلريف في باريس ضمن 
نح���و 400 فنان من مختل���ف دول العالم، اهمية 
مشاركة الفنان الكويتي في املعارض العاملية لرفع 

اسم الكويت في احملافل الثقافية الدولية.
وعرضت الفنانتان سنان وعبدالهادي لوحاتهما 
وهي اول مشاركة نس���ائية فيه من قبل الكويت 
حيث نالت أعمالهما استحس���ان جميع املشاركني 

ومنهم مشاركون من عشر دول عربية.
وكرم معرض اخلريف الذي يقام سنويا الفنانة 
شيخة سنان حيث قدم لها درعا تذكارية ملا تتمتع به 

من موهبة وجلهودها في دعم الفن التشكيلي.
وذكرت الفنانة ش���يخة سنان ل� »كونا« وهي 
عميدة سابقة للمعهد العالي للفنون املسرحية ان 
املشاركة جاءت بدعوة من صالون اخلريف حيث 
»سعدت بهذه الدعوة وذلك للمشاركة الكبيرة فيه 

من قبل فناني العالم«.
وأكدت ضرورة مش���اركة الفنان في املعارض 
والصالونات الدولية حيث ان الفنان يجب ان يكون 
في جو املش���اركات والن���دوات لفتح آفاق جديدة 

والفن له صفة االنتشار.
وقالت ان لها مشاركات كثيرة منها في األردن 
وقطر وعمان والكويت، مش���يرة الى ان املوهبة 

واألكادميية تعطيان الفنان االستمرارية.
وأعربت عن س���عادتها في متثيل اسم الكويت 

في صالون اخلريف، داعية املؤسس���ات واجلهات 
احلكومية في بالدها الى دعم مثل هذه املشاركات 
التي ترفع اسم الكويت وتعطيها صدى كبيرا في 

العالم.
وحول أعمالها في الصالون قالت شيخة سنان 
انها شاركت في املعرض بأربع لوحات عبارة عن 
لوحة واحدة جتريدية متثل معاناة الكويتيني في 
املاضي من فقر سواء في البحر او البر حتت اسم 
»سيمفونية البحر والبر« النها تشكل ذكرى مهمة 

وجميلة في تاريخ الكويت رغم املعاناة.
من جانبها ذكرت الفنانة نورة عبدالهادي في 
تصريح مماثل انها شاركت في العديد من املعارض 
حيث شاركت في معرض بالقاعة الرئيسية بدار 
األوبرا املصرية وهي اول فنانة عربية تقيم معرضها 

في القاعة.
وأضافت انها تشارك بلوحة جتريدية في صالون 
اخلريف الذي يعد من اعرق الصالونات في العالم 
حيث انه أنش���ئ منذ 110 أعوام وقد كان يش���ارك 
فيه بابلو بيكاسو رائد الفن التشكيلي في القرن 
العشرين واوجست رينوار وهو من رواد املدرسة 

االنطباعية.
وعبرت عن س���عادتها للمشاركة في الصالون 
حيث عرضت أعمالها في نف���س املكان الذي كان 

هؤالء الفنانون العظام يعرضون أعمالهم فيه.
كما أعربت عن أملها في ان تتم املش���اركة في 
معارض وصالونات أخرى في العالم حيث ان ذلك 

يعد فخرا للكويت.


