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السداني أطلقت حملة تنمية المناطق من الروضة: تطبيق لمقولة صاحب السمو 
»لنجعل تنمية اإلنسان واالنفتاح االقتصادي العنوان الرئيسي لمرحلتنا«

دانيا شومان
أكد النائب م.ناجي العبدالهادي استعداد املهندسني الكويتيني 
للتطوع من خالل جمعية املهندس���ني لوضع التصاميم املطلوبة 
واإلشراف على التنفيذ ملختلف مشاريع البنية التحتية بالبالد. 
جاء ذلك خالل تدشني حملة نورية السداني لتنمية املناطق مساء 

أمس األول في صالة الزبن بالروضة.
وأضاف العبدالهادي: عودتنا نورية الس���داني دائما على اطالق 
مشاريع هادفة إلى تنمية املجتمع واملساهمة في املشاريع التنموية، 
وأرتأت السداني ان تطلق من منطقة الروضة في احد مرافقها لنساهم 
معها في إطالق هذه احلملة التي نعتقد انها فكر تنموي يحتاج إلى 
الدعم واالعانة س���واء من املجتمع املدني ومؤسس���اته او من خالل 
الدعم الذي يحتاجه مش���روعها للطبقة الوسطى والذي تأتي هذه 
احلمل���ة في إطاره، مؤكدا ان هذه احلملة تهدف إلى تطوير مختلف 
املناط���ق في البالد باالضافة الى مس���اهمة االهالي في هذه املناطق 

وكذلك مؤسسات املجتمع املدني.
وتابع العبدالهادي: »بالنسبة إلى منطقة الروضة فإنني اعلن من 
هنا لكم انه وفي هذه اللحظة ميكن للمعنيني ان يقوموا وبالتنسيق 
مع جمعية املهندس���ني بوضع التصاميم املطلوبة النش���اء واجناز 
املستوصف اجلديد ملنطقة الروضة واالرتقاء مبنشآت جمعية الروضة 
واملكتبة الوثائقية وفقا ملا جاء في اجلزء الثالث من املبادرة لتنمية 
مناطق الروضة، آمال ان يكون لالخوة في احلركة التعاونية دور في 

اجنازه بالتعاون مع اخوانهم في مؤسسات املجتمع املدني.
واردف قائال: »كلنا نعرف ان تنمية وتطوير البنية التحتية ملختلف 
مرافق املنطقة واجب السلطات التنفيذية، ومبادرة السداني بإشراك 
مؤسسات املجتمع املدني في ذلك متثل اجلديد في األمر، فكلنا أمل في 
أن تتحول هذه املبادرة ومن خالل هذه احلملة إلى منهج ومؤسسة 

نشارك فيها جميعا افرادا ومؤسسات في مختلف املجاالت.
وأضاف »لق���د اثبتنا عبر تاريخنا القريب والبعيد اننا نحن 
الكويتيني قادرون على ذلك ولَكم اثبتنا والءنا من خالل مساهمتنا 

التطوعية في مختلف األعمال املجتمعية خلدمة اهلنا، وفي ختام 
كلمته شكر العبدالهادي نورية السداني واكد الدعم ملبادرتها آمال 

ان تتكلل بالتوفيق والنجاح.
من جانبها قالت نورية الس���داني: »ان هذا املش���روع تطبيق 
كامل ومتكامل ملقولة صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد: 
»فلنجعل تنمية اإلنسان الكويتي واالنفتاح االقتصادي العنوان 

الرئيسي ملرحلتنا«.
واضافت: ينطلق املش���روع من منطق���ة الروضة وهو فريد 
من نوعه وتنوعه واس���تمرت دراسته على مدى عام كامل حيث 
كانت احل���وارات االيجابية املثمرة بني مخت���ار منطقة الروضة 
محمد احليدر وممثلي اجلمعية التعاونية وابناء املنطقة فكانت 
احلوارات تدور حول دع���م اخلدمات في املنطقة ثم جتولت بني 
دواوين وبيوت اهل الروضة الكرام وانطلقت برؤية تش���اورت 
فيه���ا مع أهل مناطق قريبة م���ن الروضة وبعيدة عنها فوجدت 

الترحيب بهذا املشروع.
وأكدت السداني ان ما يدعم املشروع ويسانده هم أبناء اخلير 
في املنطقة واموال املس���اهمني من ابناء الروضة هي التي حترك 
التنمية فيها، فالتقرير الس���نوي جلمعية الروضة 2009 يشير 
للسنة املالية املنتهية في 2009/8/31 برقم مبيعات وصل إلى 36.5 
مليون دينار قائلة ان صافي الربح حوالي 2.6 مليون دينار ومن 
هذا املبلغ يوجد حوالي 650 ألف دينار مخصصة للصرف على 
اخلدمات االجتماعية والثقافية والترفيهية راجية ان تركز على 
اخلدمات التي ذكرت سابقا لتبقى كأصول ثابتة للجمعية التعاونية 
ليتمتع بخدماتها اجلميع على أن يوجه هذا املبلغ بطريقة يشعر 

بها ابناء املنطقة وتكون مصدر فخر لكل منهم.
وناشدت السداني اهل منطقة الروضة قائلة: »يا أهل الروضة 
املش���روع اآلن بني اياديكم وانتم أهل للمتابعة والدعم والتنفيذ 
لتصبح الروضة املنطقة النموذجية التي ينطلق منها هذا املشروع 
الوطني لبقية مناطق الكويت، مؤكدة ان مجلس نورية السداني 

بالتع���اون مع مختار الروضة محم���د احليدر وجمعية الروضة 
التعاونية وضع هذا املش���روع على طري���ق التنفيذ ثم تنتهي 
مهمة مجلس نورية السداني ويستمر املشروع مبن فيه من ابناء 
املنطقة املخلصني واختتمت كلمتها بتقدمي عرض للواقع احلالي 
ملنطقة الروضة 2010 وحملة تنمية املناطق من خالل رؤية منطقة 

الروضة حتى عام 2012.

انحسار كويتي

من جانب���ه، أكد عميد عملية تثمني املناطق الوزير الس���ابق 
محمد السنعوسي ان مثل هذه القضايا تتعلق باإلنسان الكويتي 
في أخالقياته وسلوكه ومدى انتمائه للمجتمع، معربا عن أسفه 
الش���ديد بوجود حالة أسماها »باالنحسار« داخل الفرد الكويتي 

الذي وصفه بأنه بات مقصرا في الفترة االخيرة.
وأوض���ح ان تفعيل مثل هذه احلم���الت يحتاج الى مجموعة 
عناصر اساسية حدد أولها بالشخص القائد املبدع القادرة على 
قيادة املجموعة، الفتا الى ان العنصر الثاني هو مجموعة او فريق 

العمل القادر على القيام بهذه املهمة.
وطالب بضرورة مواجهة أنفسنا بشجاعة بهدف خلق مجتمع 

نظيف ومرتب بعيدا عما أسماه بحالة منافقة بعضنا لبعض.
الفتا الى ان منطقة الروضة تتضمن 8 وزراء سابقني مطالبني 
بضرورة العمل على استغالل عالقاتهم من اجل تثمني منطقتهم 
وتطويرها، مؤكدا اننا بحاجة الى فكر وأشخاص مبدعني من اجل 
حتقيق عملية النهوض بعيدا عما أس���ماه باملوروثات املعتادة، 
مطالبا ف���ي ذات الوقت بضرورة اإلجادة ف���ي العمل بعيدا عن 
التقصير مختتما بالتأكيد ان دور النساء في هذه احلملة سيكون 

اكثر واقعية وايجابية من الرجال � وفقا لرأيه.

جهود مشكورة

من ناحيته، وجه مختار منطقة اليرموك عبدالعزيز املشاري 

الشكر للسداني على ما وصفه باجلهود الطيبة، متمنيا ان تكون 
منطقة الروضة من املناطق النموذجية في تقدمي اخلدمات والتنسيق 
م���ن اجل ذلك مع جميع املؤسس���ات احلكومية وغير احلكومية 

للنهوض باملنطقة.
واستعرض مجهودات القائمني على منطقة اليرموك من اجل 
تنميتها والنهوض بها واالهتمام بها من جميع النواحي االجتماعية 
والثقافية واخلدماتية، الفتا الى ان ذلك كان منذ 4 سنوات، اال ان 
هذه احلملة توقفت في منطقة اليرموك، إال انه أعاد حياتها عند 
توليه مختارية املنطقة منذ عام 2008، حيث أسس مجلسا خاصا 
له���ذا األمر يتألف من مجموعة من أهل االختصاص من الكفاءات 
في كل مجال، مبينا انه ضّمن هذا املجلس العديدين منهم رئيس 
مخفر الشرطة ومديرو املستوصف ومديرة ادارة تثمني املجتمع 
وممثلون عن طالب وطالبات املدارس، حيث بدأ العمل من خالل 
تش���كيل عدد من اللجان متفرعة من ه���ذا املجلس، موضحا ان 
باكورة العمل كانت في شهر مارس املاضي من عام 2009 قدمته 
د.هدى الدويسان رئيسة املركز الصحي وكانت منطقة اليرموك 
هي الرابح االول في الصحة واخلاس���ر االول في الوزن«، مؤكدا 

استمراريتهم في مثل هذه األعمال التطوعية داخل املنطقة.
وبني ان من ضمن أعمال هذه اللجنة تكرمي املتميزين في منطقة 
اليرموك من كل املناصب املدرسية واالدارية وهو ما وصفه بالدافع 
والتش���جيع للمزيد من العمل اجلاد، الفتا الى ان أعمال املجلس 
امتدت ايضا لتشمل تقارير قدمت حول مرض انفلونزا اخلنازير 
وكيفية مكافحته ومقاومته، مؤكدا تضافر اجلميع في املنطقة من 
اجل مكافحة هذا املرض من خالل عمل حمالت التوعية والندوات 
واحملاضرات داخل املدارس وتوزيع املنظفات واملطهرات عليها، 
متمنيا ان تعمم هذه التجربة في جميع مناطق الكويت لالرتقاء 
بها مطالبا بضرورة تضافر كل جهود مؤسسات املجتمع املدني 
احلكومية وغير احلكومي���ة لتحقيق هذه األهداف وتعميم مثل 

هذه التجارب على كل مناطق الكويت.

أكدت دعم أبناء المنطقة للمشروع ومساندته لتحرك التنمية

حضور نسائيم.ناجي العبدالهادي متوسطا بعض احلضور نورية السداني ومحمد السداني يطلقان مشروع تنمية املناطق: »نحبك يا بابا صباح«
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إغالق باب التسجيل في جائزة سمو 
الشيخ سالم العلي للمعلوماتية 31 الجاري

صرح مدي���ر جائزة س���مو 
الشيخ سالم العلي للمعلوماتية 
د.خليل أبل بان باب التسجيل في 
العام  »جوائز املعلوماتية« لهذا 
م���ازال مفتوحا أمام الراغبني في 
االشتراك من جميع أنحاء الوطن 
العربي، وسيستمر التسجيل حتى 
31 اجلاري عبر املوقع اإللكتروني 
www.alsabahaward. للجائ���زة

.org
ودع���ا أب���ل جمي���ع املهتمني 
باملعلوماتي���ة واالس���تخدامات 
الى اإلسراع بالتسجيل  الرقمية 
ف���ي اجلائزة التي تس���توعب 8 
مجاالت مختلفة ذات صلة بالتنمية 
والتطور املعلوماتي وهي: األفراد، 
القطاع اخلاص،  املدني،  املجتمع 
احلكومة، التعليم، الصحة، اإلعالم 
الثقافة  الى  واالتصاالت، إضافة 

واملعرفة.
وتعتبر جائزة س���مو الشيخ 
اكبر  العلي للمعلوماتية  س���الم 
جائ���زة للمعلوماتية في الوطن 
العرب���ي اذ تبل���غ قيمته���ا 100 
ألف دينار مبا يع���ادل 370 ألف 
دوالر ت���وزع على أفضل املواقع 
اإللكترونية املش���اركة، وسيتم 
تكرمي الفائزين في احلفل السنوي 
الذي يقام حتت رعاية س���امية 
وحضور كرمي من صاحب السمو 

األمير الشيخ صباح األحمد.
وقال أب���ل ان اجلائزة اتخذت 
العمل عبر  منهجية واضحة في 
تركيزها على 3 مسارات رئيسية، 
ميث���ل املس���ار األول »جوائ���ز 
املعلوماتية« التي تتنوع بني جوائز 
نقدية وأخرى عينية تقدم لألفراد 
واملؤسسات احلكومية واملدنية، 
وتتضم���ن جوائ���ز املعلوماتية 
»جائ���زة الكوي���ت« التي توجه 
نشاطها الى املؤسسات في الكويت، 

دقيق���ة، وش���مول املوضوعات، 
وتغطي���ة ال���دول العربية كافة، 
وانطلق أول أنش���طة هذا املسار 
متمثال في الدلي���ل الرقمي الذي 
يتكون من سلسلة من الفهارس 
التي حتتوي على معلومات عن 
املؤسس���ات احلكومية واملدنية 
واخلاصة، واملختصني باملعلوماتية 
في الكويت والوطن العربي، ومن 
األنشطة األخرى فهرس املختصني، 
وفه���رس املؤسس���ات، وفهرس 
األف���راد، ومكتب���ة املعلوماتية، 

واملنتدى اإللكتروني.
وذكر أب���ل ان املش���اركة في 
اجلائزة واملنافسة على الفوز بها 
متاحة جلميع األفراد من أصحاب 
املواقع واملشاريع والدراسات سواء 
من قام بالعمل الفني او التصميم 
او ش���ارك في محتوى املوقع او 
املش���روع او الدراسة، كما يحق 
للجه���ات احلكومي���ة واخلاصة 
واملدنية املالكة للمواقع او املشاريع 
التسجيل في اجلائزة وذلك عن 
طريق تعبئة النموذج اإللكتروني 
اخلاص باألفراد او اجلهات على 
املوقع اإللكتروني للجائزة خالل 
فترة التسجيل املعلن عنها والتي 

تستمر حتى 31 اجلاري.
وأضاف ان شروط املشاركة 
ب���دءا من تعبئ���ة منوذج  تأتي 
بالكامل مع  الطلب اإللكترون���ي 
البيان���ات املطلوبة،  حتري دقة 
ثم يسجل املوقع او املشروع او 
الدراسة باسم مشارك واحد فقط، 
وال يجوز تكرار تسجيل املوقع 
او املشروع او الدراسة في نفس 
املجال او في مجاالت اخرى، كما 
ال يحق للفائز مرتني في اجلائزة 
من قبل املشاركة مرة اخرى وال 
الفائز  او املشروع  يحق للموقع 
او الدراسة الفائزة املشاركة مرة 

اجلوائ���ز التقديرية أيضا »درع 
املعلوماتية« التي تقدم للمؤسسات 
او اجلهات ذات اإلجنازات املبتكرة 
في حقول املعلوماتية والرقمية، 
التي تقلد  و»قالدة املعلوماتية« 
املتميزين ف���ي حقول  لألف���راد 

املعلوماتية والرقمية.
موضح���ا ان املس���ار الثاني 
للجائزة هو »التنمية املعلوماتية« 
التي ته���دف الى نش���ر الثقافة 
املعلوماتي���ة وحتقي���ق التنمية 
الش���املة واملتكاملة بني األفراد 
واملؤسسات من خالل دعم مراكز 
التدريب، إقامة الندوات وامللتقيات، 
تقدمي برامج تس���هم في تطوير 
جودة اخلدمات الرقمية املختلفة، 
وم���ن أهم أنش���طة هذا املس���ار 
»ملتقى املعلوماتية، وسلس���لة 
الثقافة املعلوماتية، ونظام العمل 

التطوعي«.
أما املسار الثالث فهو »املعرفة 
املعلوماتية« ويه���دف الى إبراز 
الوجه احلضاري للوطن العربي في 
ميدان املعلوماتية وجعل املعلومات 
الرقمية العامة واملتعلقة باألفراد 
واملؤسسات في متناول الباحثني 
واملهتمني بسهولة ويسر، وبطريقة 

وألصحاب املواقع واملشاريع من 
األف���راد املواطنني واملقيمني فيها 

من غير العرب.
ال���ى جانب »جائ���زة الوطن 
العرب���ي« الت���ي فتح���ت مجال 
التنافس أمام جميع املؤسسات في 
الدول العربية، وأصحاب املواقع 
واملشاريع والدراسات من األفراد 
ذوي اجلنسيات العربية في أنحاء 
العالم وللمشاركني من الكويت في 
املواقع املختارة، كما تتضمن جوائز 
املعلوماتية »اجلائزة التقديرية« 
التي يحق لألفراد او اجلهات من 
أصحاب املشاريع املميزة واملبتكرة 
في حقول املعلوماتية والرقمية 
الترشح لنيلها عن طريق تعبئة 
النم���وذج اإللكتروني في موقع 
اجلائزة او مراسلة ادارة اجلائزة 
الكترونيا طوال العام، وتش���مل 
هذه اجلائزة التقديرية »وس���ام 
املعلوماتية« وه���و أرفع وأعلى 
جائ���زة تقديرية متنح س���نويا 
لشخصية او جهة متيزت بعمل 
بارز وعطاء مش���هود في مجال 

التنمية املعلوماتية.
ومما يذكر ان جمهورية مصر 
العربية قد اس���تحوذت على هذا 
الوسام لدورتني متتاليتني، فقد منح 
رئيس الوزراء د.أحمد نظيف وسام 
املعلوماتية إلس���هاماته املتميزة 
التنمي���ة املعلوماتية  في مجال 
ولدوره املتميز وجهوده البناءة 
في املعلوماتية والتي كان لها عظيم 
األثر في التحوالت التي حصلت في 
مصر باجتاه التطور والتحديث، 
كما مت منح »مكتبة اإلسكندرية« 
الوسام نفسه تقديرا إلسهاماتها 
املتميزة في استخدام املعلوماتية 
في التنمية املجتمعية وفي مجال 

الثقافة واملعرفة.
وأض���اف أبل ان م���ن ضمن 

اخرى.
مش���ددا على ان تكون اللغة 
الرئيس���ية  اللغة  العربية ه���ي 
املواقع واملش���اريع  في جمي���ع 
والدراس���ات، وعلى املشارك ان 
يحف���ظ حقوق امللكي���ة الفكرية 
وحقوق اآلخرين، ويلتزم اآلداب 
العامة والبعد عن كل ما يثير الفنت، 
علما انه يحق ملجلس األمناء حجب 

اجلائزة دون إبداء األسباب.
كما ب���ني أبل ان آلي���ة تقييم 
املشاركني في اجلائزة تعتمد على 
معايير علمية وموضوعية حتتكم 
اليها جلنة التحكيم وفرق التقييم 
املنبثقة عنها، والتي يشارك فيها 
نخبة من املتخصصني واملهنيني 
واألكادمييني مما يضمن أكبر قدر 
ممكن م���ن العدالة والش���مولية 

واملوضوعية والدقة.
موضحا ان عملية التقييم متر 
بعدة مراحل، بدءا من فرز املشاركات 
واستبعاد التي ال ترقى للمنافسة 
على اجلائزة، ثم اختيار أفضلها 
وفقا للمعايي���ر العامة للتقييم، 
وتأهيل أفضل 10 مش���اركات من 
كل دولة للمرحلة التالية، وبعد 
ذلك تقوم فرق التقييم املختصة 
بتصفي���ة املش���اركات املؤهل���ة 
واختيار أفضل 3 مشاركات لكل 
دولة وفقا ملعايير التقييم العامة، 
وبعد ذلك تأت���ي مرحلة التقدير 
التي متت تصفيتها  للمشاركات 
الدرجات وفقا  من خالل رص���د 
ل���ألوزان املعتمدة ل���كل معيار، 
وفي النهاية تقوم جلنة التحكيم 
مبراجعة نتائج التقييم واعتمادها، 
ثم تقدمي أفضل 3 مش���اركات في 
حال كان عدد الفائزين واحدا، او 
خمس مشاركات في حال كان عدد 
الفائزين أكثر من واحد الى ادارة 

اجلائزة.

»السكنية« تجري القرعة على قسائم الدفعة أبل: أكبر جائزة للمعلوماتية في الوطن العربي تبلغ قيمتها 100 ألف دينار
الثانية من مشروع شمال غرب الصليبخات

حمد العنزي
قامت املؤسسة صباح امس بإجراء القرعة على 
الدفعة الثانية من القس���ائم احلكومية ملشروع 
شمال غرب الصليبخات والتي تشتمل على 236 

قسيمة مبساحة 400م2.
وقد اعلنت املؤسسة اسماء املواطنني املستحقني 
لدخول هذه القرعة بناء على اولوية طلبه االسكاني 
والتي وصل التخصيص لها حتى تاريخ 1993/3/21 

بينما وصل االحتياط الى 1992/2/7.
ويعتبر مشروع شمال غرب الصليبخات من 
املشاريع االسكانية اجلديدة التي تتميز بالقرب 
من االمتداد العمراني، حيث انه قريب من منطقتي 
الدوحة والصليبخات، كما يطل من اجلهة الشرقية 
على شاطئ اخلليج العربي، ومن الناحية اجلنوبية 
امتداد طريق جمال عبدالناصر )طريق أبوظبي( 

ومن الناحية الغربية طريق الدوحة ومن الناحية 
الش���مالية محمية الشيخ زايد، مما يعطي موقع 
املش���روع متيزا من حيث االطاللة وكذلك الطرق 

الرئيسية القائمة.
وتقدر مساحة املشروع ب� 23651 هكتارا، وتشمل 
على 1736 وحدة سكنية مقسمة الى 1030 قسيمة 

و396 بيتا و310 شقق مبساحة 400م2.
ويضم املشروع املرافق العامة مثل 10 مدارس 
مبختلف املراحل )روضة � ابتدائي � متوس���ط � 
ثانوي( 7 مساجد، 1 مركز ضاحية رئيسي، 1 مركز 
صحي، مقس���م هاتف وفرع غاز ومخفر شرطة 

وغيرها من اخلدمات.
وطبقا خلطة املؤسس���ة فق���د مت توزيع هذه 
القس���ائم على املخطط وقبل االنتهاء من البنية 

التحتية رغبة منها لتقليص فترة االنتظار.

العبدالهادي: المهندسون الكويتيون مستعدون للتطوع ووضع التصاميم المطلوبة واإلشرافية لتنفيذ مختلف مشاريع البنية التحتية في البالد


