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 عبدالرحيم الكندري

 م. طالل القحطاني

 هنـــأت جمعية املهندســـني 
العســـكريني من مختلف الرتب 
واملهن بالزيادات التي اقرها مجلس 
الدفاع االعلى، والتي تعكس اهتماما 
رســـميا مبختلف ابناء الكويت 
وفي مختلف املواقع العسكرية، 
معربة عـــن املها في ان ينصف 
العســـكريون سواء  املهندسون 
في هندســـة املنشآت العسكرية 
او االدارة العامة للمطافئ او في 

وزارة الداخلية.
  رئيـــس اجلمعيـــة م.طـــالل 
القحطاني قال في تصريح صحافي: 
العســـكريني بهذه  ونحن نهنئ 
الوعود  الزيادات فإننا نستذكر 
التي قطعت لنا من قبل املعنيني 
في مختلفـــة اجلهات احلكومية 
ونحن نطالـــب ونعرض عليهم 
حقوق املهندسني الضباط، اال اننا 
نشعر باصرار حكومي على جتاهل 
حقوق املهندسني العسكريني مرة 
اخرى، مشيرا الى ان املماطلة وعدم 
االسراع بالتجاوب افقد املؤسسة 
العســـكرية الكثير من الكفاءات 
الهندسية الوطنية التي كنا نأمل 
ان تســـتفيد منها واحدة من اهم 

مؤسسات الدولة.
  واضاف رئيس «املهندسني»: 
ســـبق ان حذرنـــا فـــي جمعية 
املهندسني الكويتية من التسرب 
الهندســـي واملهني الذي تشهده 
العســـكرية مبختلف  املؤسسة 
قطاعاتها، وأبلغنا املعنيني بذلك 
غيـــر مرة، ونأمل اليوم ان يأخذ 
املدنيـــة زمام  مجلـــس اخلدمة 
املبادرة وخلق حالة من التوازن 
بـــني املهندســـني العســـكريني، 
ومهندســـي القطـــاع النفطـــي، 
ومهندسي القطاع اخلاص مكان 
هـــؤالء من جهة وبـــني زمالئهم 
العاملني فـــي القطاع احلكومي، 
االمر الذي طالبنا به مرارا وتكرارا 
ووضعنا مبرراته الفنية واملادية 
امام االجهزة املختصة وبينا جدواه 
املادية وتأثيره على التنمية التي 
تنشدها الكويت خالل السنوات 

املقبلة.
القحطانـــي وبهذه     وجـــدد 
املناســـبة التحذير من استمرار 
تســـرب املهندســـني من القطاع 
القطاعات  العسكري وغيره من 
التي تصر اجلهـــات االدارية في 
بعض اجلهات الرســـمية والتي 
حتمل طابعـــا حكوميا على عدم 
حتقيق التوازن بني املهندســـني 

في القطاعات احلكومية.

 القحطاني يطالب 
بشمول المهندسين 
 «المعلمين» تقيم لقاء حول المناهج بمشاركة الوتيدفي زيادة العسكريين 

 يستقبل رئيس وأعضاء مجلس ادارة جمعية املعلمني الكويتية 
بدءا من بعد صالة املغرب حتى الثامنة من مســـاء اليوم االثنني 
املهنئني مبناسبة فوز املجلس بالتزكية في االنتخابات التي كان 
مـــن املزمع اقامتها االربعاء املاضـــي فيما اعتمد املجلس في أول 
اجتماع له عقده برئاسة رئيس اجلمعية متعب العتيبي توزيع 
املسميات، حيث جدد الثقة بتولي د.عبدالرحيم الكندري ملنصب 

أمني الســـر واختار عضو مجلس االدارة عبداحملســـن الصانع 
ملنصب أمني الصندوق. 

  مـــن جانب آخر، وجهت ادارة املعلمـــات في اجلمعية الدعوة 
لالدارات املدرســـية والتواجيه الفنية حلضـــور اللقاء اخلامس 
ملنتدى القيادات التربوية الذي سيقام في متام الساعة السادسة 
والنصف من مساء اليوم االثنني مبقر اجلمعية في الدسمة حتت 

عنوان «نظرة نحو املناهج» وستشـــارك فيه الوكيلة املساعدة 
لقطاع البحوث واملناهج التربوية مرمي الوتيد. وسيسلط اللقاء 
الضـــوء على التعريف بدور قطاع البحـــوث واملناهج التربوية 
وأســـس ومعايير بناء املنهج الدراسي ودور التوجيه الفني في 
بناء املناهج الدراســـية الى جانب التطرق الى آخر املســـتجدات 

التربوية في قطاع البحوث واملناهج التربوية. 

 الجمعية تستقبل المهنئين اليوم

 عبداهللا بشارة  

 يستضيف الصالون االعالمي 
بالتعاون مع ملتقى احملامية جنالء 
النقي في ندوته في متام السابعة 
الســـابعة والنصف من مســـاء 
اليوم االثنني الســـفير والكاتب 
عبداهللا بشارة األمني العام لدول 
مجلس التعاون اخلليجي االسبق، 
وذلك في املقر املؤقت للصالون 
الشارع  االعالمي باليرموك ق٤ 
االول منـــزل رقـــم ٣٦. ويعتبر 
الســـفير عبداهللا بشارة واحدا 
من اخلبرات السياسية الكبيرة 
ليس فـــي الكويـــت فقط وإمنا 
في العالم العربي عموما، حيث 
يعتبر بشارة أول أمني عام لدول 
مجلس التعاون منذ انشائه عام 
١٩٨١ وملدة اثني عشر عاما، كما 
يعتبر احد الكتاب املفكرين الذين 
العربية  الفكرية  أثروا الساحة 
بعديد الكتاباتـ  السيما الكتابات 
السياسيةـ  التي كانت تستشرف 
السياسي اخلليجي  املســـتقبل 
والعربـــي كذلك. وسيســـتغل 
الصالون فرصة مشاركة السفير 
عبداهللا بشـــارة في الندوة من 
أجـــل إلقاء الضوء على عدد من 
املتغيرات السياسية التي يشهدها 

العالم العربي.

 الصالون اإلعالمي 
يستضيف عبداهللا 

بشارة اليوم
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