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ممثالت العمل البلدي في ورشة العمل

رئيس جمعية املعلمني عايض السهلي ومجموعة من املشاركني لقطة عامة لورشة العمل

انطالق ورش عمل مؤتمر »موقع الطبقة الوسطى من برنامج عمل الحكومة«

التوتيان من الجمعية الكويتية 
لتقني���ة المعلوم���ات مقترحا 
لتوزيع األدوار بين مؤسسات 
المجتمع المدني والمهنيين كل 
حسب اختصاصه للمساهمة 
في ه���ذا البرنامج، وقدم أنس 
الفالح من الجمعية االقتصادية 
التوصيات  مقترحا بتضمين 
آلية لحث الشركات التي ترسو 
عليها مشاريع التنمية لدعم عمل 
الشباب في القطاع الخاص من 
خالل وضع ذلك ضمن شروط 

العطاءات والمناقصات.
وقدمت لطيفة الكندري من 
نقابة بلدي���ة الكويت مقترحا 
لمتابعة الجهات التي س���تنفذ 
الخطة من ش���ركات وغيرها 
الش���راك الطبق���ة الوس���طى 
وتحقيق نتائج أفضل للحكومة 
والمجتمع معا، وعرض خالد 
الط���راح ض���رورة خلق وعي 
ومشاركة شعبية في المشاريع 
الشارع  إبعاد  التنموية وعدم 

من هذه البرامج.
وتح���دث االقتصادي عامر 
التميمي عن الخطة وقال إنها 
صعبة التطبيق وأنها تحتاج 
إلى كوادر بشرية غير متوافرة 
ولهذا البد من تضمينها خططا 
وبرامج للتنمية البشرية، أما 
العبدلي فقد  الدكتورة فاطمة 
تحدثت عن ضرورة تضمين 
الخطة خطط التنمية المستدامة 
الت���ي س���تعزز دور الطبق���ة 
الوس���طى في المجتمع، وقدم 
علي العدواني من شركة ايكويت 
مقترحا بضرورة االستفادة من 
المتواف���رة وإعادة  المؤهالت 

تقييم هذه المؤهالت.
واختتمت الورشة بتوجيه 
 الدع���وة إل���ى المش���اركة في 
التي س���تعقد  العم���ل   ورش 
»جمعي���ات  وه���ي:  تباع���ا 
ومواطنون«، »االقتصاديون«، 
»الش���باب وبرنام���ج عم���ل 
التي  الحكوم���ي«، وال���ورش 
س���يعلن عنها الحقا وستعقد 
الش���هر  تباعا حتى منتصف 
المؤتمر  انعقاد  الجاري قبيل 
لصياغة المبادرات واالقتراحات 
واألفكار وتقديم إلى الحكومة 

في المؤتمر.

إضافة محور خامس للمؤتمر 
عن تأهيل الكوادر البشرية من 
أبناء الطبقة الوسطى ليكون لها 
دور قيادي في المجتمع والدولة 

وبالتالي خطة التنمية.
الفضلي  كما دعا د.أحم���د 
الجمعي���ة  رئي���س   نائ���ب 
العمل من خالل  إل���ى  الطبية 
المؤتمر إلى صياغة مش���روع 
المهنيي���ن في  لتفعي���ل دور 
برنامج العمل الحكومي، على  أن 
تكون مساهمة الطبقة الوسطى 
ممكنة من خالل مشاركة القطاع 
الخاص الضرورية لدعم برنامج 
الحكومة، وقدم جاس���م  عمل 

فقد ق���دم رئي���س جمعية 
المعلمين عايض السهلي مقترحا 
بإنشاء مجلس أعلى لمؤسسات 
المجتمع المدني يتابع س���بل 
تعزيز مواقع الطبقة الوسطى 
ف���ي برنامج عم���ل الحكومة، 
الت���ي  وتحدي���د المواضي���ع 
يمكن أن تستفيد منها الطبقة 
الوسطى في الخطة الحكومية، 
كما عرض م.حمود الزعبي من 
جمعية المهندسين التجربة التي 
مرت بها الجمعية مع مؤسسات 
المجتمع المدني والنقابات لدعم 

العمل الحكومي.
أما د.صالح الياسين فدعا إلى 

الروحي المالي الصحي الفكري 
لتفعيل برنامج عمل الحكومة 
وتفعيل دور الش���باب في هذا 
العتيبي على  البرنامج، وأكد 
أن برنام���ج عمل الحكومة هو 

خطة شعب بأكمله.
وش���هدت ورش���ة العم���ل 
مداخالت ومقترح���ات قدمها 
المهنيين، واتفقوا  الكثير من 
على أن يقدموا رؤيتهم وأوراق 
عملهم إلى المؤتمر ليتم إدراجها 
ضمن توصياته واآلليات التي 
يقترحها ويت���م عرضها على 
الحكوم���ة في موع���د أقصاه 

منتصف الشهر الجاري.

بالحضور وقال ان الهدف من 
المؤتمر هو تعزيز اس���تفادة 
الطبق���ة الوس���طى من خطط 
الدولة وخلق وعي  ومشاريع 
مجتمعي بأهمية المشاركة في 
التحوالت التنموية وأشار إلى 
أن المؤتم���ر يناقش 4 محاور 
وهي: تفعيل دور مؤسس���ات 
المجتمع المدني في ترس���يخ 
الوس���طى  الطبقة  اس���تفادة 
من خط���ط وبرام���ج التنمية 
واالستثمار اإليجابي لبرنامج 
عمل الحكومة بما يعزز وضع 
الطبق���ة الوس���طى لمزيد من 
الرفاه وتحقيق التوازن الوطني 

أصحاب الرأي.
وق���ال ركزنا من خالل هذه 
الورش���ة على الجانب المهني 
واالقتصادي وعنصر الشباب 
داعيا إلى تحقي���ق الحلم إلى 
حقيقة م���ن خالل المجتمعات 
المدنية، مضيفا أنه ربما يطلق 
على هذا المؤتمر أنه تسويقي 
لبرنامج عمل الحكومة ولكن 
ذل���ك ال يهم المهم هو التركيز 
البرنام���ج ومالحظاتهم  على 
عليه متمنيا إيصالها بالشكل 

المهني.
وم���ن جانبه رح���ب مدير 
العتيبي  الورش���ة م.عبداهلل 

فيها ويحقق االستفادة منها، 
وشدد على الدور المهم للمهنيين 
في البرنامج الحكومي مطالبا 
الطبقة الوسطى بأن تقدم من 
خالل مؤسسات المجتمع المدني 
والمهنيين آليات لمش���اركتها 
في برنامج عمل الحكومة من 
التي تعقد  العمل  خالل ورش 
ضمن أنش���طة مؤتمر الطبقة 
الوس���طى متمنيا الخروج من 
المؤتمر وورش العمل بتوصيات 

تستفيد منها الحكومة.
وم���ن جانبه دع���ا رئيس 
المهندس���ين م.طالل  جمعية 
القحطاني الى ان يكون الجميع 
على قدر مس���ؤولية إش���راك 
الطبقة الوسطى في برنامج عمل 
الحكومة وأن ينهضوا ليقوموا 
الوطن،  بمس���ؤولياتهم تجاه 
مؤكدا على أهمية االس���تفادة 
من جميع الخبرات والكفاءات 
البرنامج وعدم تكرار  في هذا 
تجربة أكبر 3 مش���اريع مرت 
في تاريخ الكويت ولم يستفد 
منها أحد وهي المصفاة الرابعة 
وال���داو كيميكال والتي تعدت 
ميزانيتها ال� 447 مليون دينار 
ولم يستفد منها أحد مما يحز 
في النفس أننا كمهنيين مازلنا 
ننتظر من يس���تأنس بآرائنا 
كمهنيين، وتمنى القحطاني من 
جميع المشاركين الشفافية في 
الطرح وتبادل الرأي وترجمة 
اآلراء لحلول يمكن أن تساعد 

انطلقت أنشطة ورش عمل 
المدني  المجتمع  مؤسس���ات 
لصياغة رؤيتها وبرامج عملها 
إزاء خط���ة التنمية الحكومية 
أم���س األول بمق���ر  مس���اء 
جمعية المهندس���ين لعرضها 
الطبقة  في مؤتم���ر »موق���ع 
الوس���طى من برنام���ج عمل 
الحكوم���ة واالنعكاس المهني 
عليه���ا ودور المجتمع المدني 
ف���ي تفعيلها« وال���ذي بادرت 
بفكرته مجموعة نورية السداني 
الوس���طى وتنظمه  للطبق���ة 
المهندسين »وينعقد  جمعية 
22 الجاري برعاية نائب رئيس 
الوزراء ووزير الدولة للتنمية 
ووزير اإلس���كان الشيخ أحمد 
الورشة  الفهد، وقد خصصت 
األولى للمهنيين وشارك فيها 
المهنيين  مجموعة كبيرة من 
كاألطباء والمحامين والمعلمين 
واالقتصاديين والمهندس���ين 
والمحاسبين وغيرهم وقد قدم 
المهنيون مقترحاتهم حول خطة 

التنمية 15 الجاري.
العام  المش���رف  فقد أكدت 
السداني  المؤتمر نورية  على 
على أن برنامج عمل الحكومة 
والمرص���ود له نحو 37 مليار 
دينار سينعكس بشكل إيجابي 
على المهنيي���ن وجميع أفراد 
الوس���طى بالمجتمع  الطبقة 
السداني في  الكويتي، وقالت 
كلمة لها خالل افتتاح برنامج 
عمل الورشة األولى أن المبلغ 
الذي رصدته الحكومة لبرنامج 
التنموية  عملها والمش���اريع 
يشكل رقما كبيرا جدا وسيكون 
ل���ه انعكاس اقتص���ادي على 
الطبقة الوسطى، الفتة إلى أن 
المدني يشارك ألول  المجتمع 
مرة في هذا البرنامج وتعتبر 
سابقة متميزة وفريدة بالنسبة 

للدول العربية.
ومن جهته أكد عضو مجلس 
األمة ونائ���ب رئيس جمعية 
المهندسين م.ناجي العبد الهادي 
ان موقع الطبقة الوسطى مهم 
جدا، ألنها أكبر فئة في الشعب 
الكويتي، متمنيا ان تش���ارك 
في خطة التنمي���ة وأن يكون 
للمجتمع المدن���ي دورا فعاال 

صالح الياسني متوسطا عددا من املشاركني نورية السداني وم.طالل القحطاني وم.حمود الزعبي وم.ناجي العبد الهادي وم.عبداهلل العتيبي أثناء الورشة

السداني: المؤتمر نقلة نوعية 
في تاريخ الكويت

قالت نورية الس��داني ان هذا املؤمتر نقلة نوعية في 
تاريخ الكويت املعاصر، وبرنامج عمل احلكومة يستحق 
التس��ويق من قبل كل أفراد املجتم��ع ألن عائده لصالح 
اجلمي��ع، فهذا ش��يء جيد خصوصا ان��ه يؤكد ضرورة 
مشاركة الكويتيني في البرنامج وهذا يتطلب التسويق كما 
يحدث في الدول املتقدمة التي يعتبر عندها التسويق ملثل 
هذه البرامج ش��يئا مهما جدا، الفتة الى ان رعاية الشيخ 

احمد الفهد للمؤمتر مؤشر جيد وإيجابي.

المهنيون في المجتمع المدني قّدموا مقترحاتهم حول خطة التنمية:
إنشاء مجلس أعلى للمؤسسات وتوفير خطط وبرامج للتنمية البشرية

القحطان�ي: ض�رورة إش�راك جمي�ع الخب�رات والكف�اءات ف�ي برنام�ج عم�ل الحكومة  العبداله�ادي: الطبقة الوس�طى أكبر فئة في الش�عب ومن الضروري مش�اركتها في الخطة


