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د. العياد ينضم لفريق 
مستوصف الروضة

في ختام اللقاء أعلنت نورية 
العياد  السداني انضمام د.محمد 
إلى فريق عم����ل وضع التصاميم 
ملستوصف الروضة للمساهمة في 
تقسيمات املستوصف وتصميمه 

الداخلي.

األنبعي: تتجاوب
منذ البداية

حت���دث في خت���ام امللتقى 
م.علي األنبعي رئيس مجلس 
إدارة جمعية الروضة التعاونية، 
مؤك���دا ان اجلمعية تتجاوب 
ومنذ البداية مع احلملة حيث 
قام���ت بالتعاون م���ع نورية 
الس���داني وجمعية املهندسني 
على صيان���ة وترميم بعض 
حدائق املنطقة، لالستفادة منها 
كأهالي وكجمعية بإقامة بعض 
املناسبات فيها، مرحبا بأن يكون 
املكتب الرئيسي حلملة تنمية 

املناطق في جمعية الروضة.

الجمعيات التعاونية 
المشاركة في الملتقى

جمعية الصليبخات التعاونية، 
جمعي���ة الروض���ة التعاونية، 
جمعية كيفان التعاونية، جمعية 
الفنطاس التعاونية، جمعية جابر 

العلي.

طليعة الجمعيات التعاونية تتولى صيانة الحدائق العامة وتخفيف العبء عن الدولة 

منذ العام 2006.وزاد املطيري ان 
اجلمعية قام����ت باالتصال بهيئة 
الزراعة وبعد أن أخذت املوافقات 
الالزمة لتنفيذ املشاريع التعاونية، 
حيث قامت بوضع نصب تذكارية 
وعمليات تخضير في كل من الدوحة 
والقي����روان بالتع����اون مع هيئة 
الزراعة، معلنا موافقة مجلس إدارة 
اجلمعية على املساهمة في حملة 
تنمية املناطق وتأمني مستلزمات 
دعم احلملة بالتعاون مع مجموعة 
نورية السداني للتنمية املجتمعية، 
وجمعية املهندسني والهيئة العامة 

للزراعة.

تجارب مهمة

أما نائب رئيس مجلس إدارة 
جمعي����ة كيف����ان محم����د التنيب 
فاستعرض جتارب اجلمعية في 
مجال االهتم����ام بحدائق املنطقة، 
وأنها ماضية في االهتمام بحدائق 
املنطقة بالتعاون مع هيئة الزراعة 
وأنها ال ترى مانعا من التعاون مع 
حملة تنمية املناطق وتلبية طلبها 
بوضع حراس للحدائق واالهتمام 
بصيانتها وتخصيص ضابط اتصال 

ومكتب للحملة باجلمعية.

التعاونية كان رئيس مجلس إدارة 
جمعية الصليبيخ����ات والدوحة 
د.مطر املطيري الذي أكد ان اجلمعية 
التعاوني����ة جزء من املجتمع وان 
الكثير منها يقوم بجهود مجتمعية 
بهدف خدمة املناطق التابعة لها، 
مشيرا إلى وجود بعض االنحراف 
في املمارسات التي تضطر وزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل حلل 
مجالس إدارات بعض اجلمعيات، 
إال انه ومع اجتم����اع النزاهة في 
العمل والفكر التنموي املبدع ميكن 
له����ذه اجلمعيات أن متارس دورا 
تنمويا كبيرا من خالل بند املعونة 
املجتمعية، داعيا إلى االبتعاد عن 

املجاالت في صرف هذا البند.
واس����تعرض د.مطر املطيري 
جترب����ة جمعي����ة الصليبيخات 
والدوحة في مجال تنمية املناطق، 
مش����ددا على دعمها للحملة التي 
تطلقها مجموعة نورية السداني 
وان تكون منطق����ة الصليبخات 
والدوحة هي املنطقة الثانية التي 
تنطلق بها احلملة بعد أن انطلقت 
في تنمية منطقة الروضة، مضيفا 
أن اجلمعي����ة قام����ت بتخصيص 
مخصصات للم����دارس واحلدائق 

القائم  التنس����يق والتعاون  دعم 
مع بعض اجلمعي����ات التعاونية 
جهد يش����كرون عليه وأن الهيئة 
ستساهم في تنفيذ ودعم خطط 
تنمية املناطق بالتعاون مع احلملة 

واجلمعيات التعاونية.
وأض����اف احل����داد: أن دع����م 
اإلحساس باملسؤولية جتاه املرافق 
العامة واحلدائق العامة هدف نبيل 
البد أن نعمل معا لتحقيقه، مؤكدا 
أن تعاون مؤسسات املجتمع املدني 
أمر في غاية األهمية لدعم اجلهود 
الرسمية واحلفاظ على ما تقوم به 
الهيئة وغيرها من اجلهات لتحقيق 
االستفادة من هذه املرافق واحلدائق 
التي تكلف الدولة والهيئة مبالغ 
كبيرة وحتمل خزينة الدولة أمواال 
من املمكن االستفادة منها في تنفيذ 
مشاريع جديدة وتطوير اخلدمات 
التي تقدم للمواطنني وكل من يرتاد 
املرافق للترفيه والتس����لية  هذه 

وممارسة الرياضة وغيرها.
املهم  الدور  إلى  وأشار احلداد 
للجمعيات التعاونية وكل قطاعات 
املجتمع املدني في حتقيق التكامل 
مع األجهزة احلكومية للمحافظة 
على املرافق واحلدائق، مناش����دا 
التحل����ي  املواطن����ني واملقيم����ني 
بالوعي واحلس الوطني والشعور 
باملسؤولية وجتنب أعمال التخريب 

والتدمير والتصدي لها.
أول املتحدث����ني من اجلمعيات 

من دون أي تدخل سياسي.
وذلك لدعم للطبقة الوس����طى 
الت����ي رأينا برزوا كبيرا لالهتمام 
بها من خالل ما ش����هدته الساحة 
احمللية من جتاذبات ومناقش����ات 

حول قانون اخلصخصة.
وأضاف رئيس »املهندس����ني« 
علينا اليوم ان ننطلق وعدم إلقاء 
اللوم على أح����د أو انتظار الدعم 
من أحد، مش����يرا إلى أهمية دور 
اجلمعيات التعاونية في الكويت 
لدعم التنمية املجتمعية، وأنه علينا 
املساهمة في رعاية األجيال املقبلة 
كما تلقين����ا الرعاية كجيل حالي، 
وأن جمعية املهندسني ماضية في 
املساهمة بخدمة املجتمع والتعاون 
مع كل شرائحه لتحقيق التنمية 
التي ننشدها، مشيدا بجهود الهيئة 
العامة للزراعة وم.حمود الزعبي 

لدعمهما هذه احلملة.
املدير  ق����ال نائب  ومن جهته 
الع����ام للهيئ����ة العام����ة للزراعة 
للش����ؤون التجميلي����ة م.توفيق 
احلداد: نشكر جمعية املهندسني 
ومجموعة نورية السداني على هذه 
املبادرة ودعم جهودنا الرسمية في 
احلفاظ على املرافق العامة، مشيرا 
إل����ى أن الهيئة تق����وم بالزراعات 
التجميلية في كل مناطق الكويت 
وأن م����ا تقوم به مجموعة نورية 
السداني للطبقة الوسطى للتنمية 
املجتمعية وجمعية املهندسني من 

أمام احلضور إلى أن حملة تنمية 
املناطق ق����د انطلقت من الروضة 
يوم 11 يناير املاضي »حيث تعهدنا 
بإجن����از تصميم مرك����ز الروضة 
الصحي وتقدميه باملجان كإسهام 
من جمعية املهندس����ني الكويتية، 
وقد تب����رع م.حمود الزعبي بذلك 
التصميم وتعهدنا بصيانة حدائق 
قط����ع منطقة الروض����ة«، مؤكدة 
أنه »قد أجنزن����ا كل ذلك في مدة 
خمسة عشر يوما فقط، وأمامكم 
الكتيب الذي يتضمن إجناز تصميم 
املستوصف وحدائق املنطقة، وقد 
جعلنا منطقة الروضة التي بدأنا 
بها كنموذج ولوال تعاون الهيئة 
العامة للزراعة والثروة السمكية 
معنا ملا استطعنا إجناز ذلك وهذا 
ميثل أهمي����ة التكامل بني أطراف 

املعادلة التنموية في البالد«.
وأضاف����ت: لق����د تلقينا الدعم 
الكام����ل حلملة تنمية املناطق من 
جميع اجلهات احلكومية واألهلية 
وقد أجنزنا الكثي����ر، ومبا أن أي 
مشاركة مجتمعيه ال تستغني عن 
مساهمة القطاع التجاري في البالد 
فقد تقدمت بعض الشركات ببادرة 
طيبة بان تضع ألعاب أطفال في كل 
حدائق قطع منطقة الروضة وسالت 
مهمالت مناسبة، وهذا األمر بني يدي 

اجلهات املختصة اليوم.
وحول الهدف من اللقاء قالت 
السداني: إن هدف اجتماعنا اليوم 
التركيز على املساهمة املالية ألهالي 
املناطق من خالل متلكهم ألس����هم 
اجلمعي����ات التعاونية وفي حمل 
العبء التنموي البسيط عن الدولة 
بالنسبة للمناطق السكانية والذي 
يتمثل في التكفل بدفع رواتب حراس 
احلدائق وصيانة وزراعة احلدائق 
في كل منطقة وذلك مساهمة من 
أهالي هذه املنطقة وهم من ميلكون 
األموال التي تديرها مجالس إدارات 
اجلمعيات التعاونية وعليها اليوم 
واجب يتمثل في تخصيص جزء من 
البند املخصص للتنمية املجتمعية 
في كل جمعية لتنمية احلدائق فيها 

والساحات العامة. 
ومن جانبه قال رئيس جمعية 
املهندس����ني الكويتي����ة م.ط����الل 
القحطاني: ان فكرة احلملة وهدفها 
هو املس����اهمة في تنمية املناطق 
وخدمة املجتمع من خالل املهنيني 

شهدت انطالقة املرحلة الثانية 
من حمل����ة تنمي����ة املناطق التي 
أطلقتها مجموعة نورية السداني 
للطبقة الوسطى وجمعية املهندسني 
الكويتية تفاعال من قبل عدد من 
اجلمعيات التعاونية التي شاركت 
ال����ذي عقد مس����اء أمس  باللقاء 
األول مبق����ر جمعية املهندس����ني، 
حيث وافقت هذه اجلمعيات على 
مبادرة مسؤولي احلملة لتخصيص 
مجموعة من احلراس واملساهمة في 
صيانة احلدائق العامة في مختلف 
املناطق والتي تركز املرحلة الثانية 

من »تنمية املناطق« عليها. 
افتتحت اللقاء نورية السداني، 
مش����يرة إلى »حالة من السلبية 
نلمسها من قبل املواطنني وبعض 
اجلمعيات التعاونية إزاء املساهمة 
في دعم اجلهود الرسمية من خالل 
املناطقية  التنمية  املس����اهمة في 
العامة  املراف����ق  واحلفاظ عل����ى 
وصيانتها، داعية إلى جتاوز هذه 
الس����لبية ودعم احلكومة ممثلة 
بوزارة األش����غال العامة والهيئة 
العامة للزراعة لصيانة احلدائق 
العامة وتخصيص حراس أمنيني 

للحفاظ عليها ورعايتها. 

تعاون مع »الزراعة«

وأشادت السداني بتعاون الهيئة 
العامة للزراعة والثروة السكنية 
ومديرها العام جاسم حبيب البدر 
الع����ام للزراعات  املدير  ونائ����ب 
التجميلية م.توفيق احلداد، وقالت 
السداني: انه قد آن األوان ألن تصرف 
موارد وأموال اجلمعيات التعاونية 
على أهالي املرافق واحلدائق العامة 
التي يستفيد منها أهالي املناطق 
التابعة لهذه اجلمعيات، موضحة ان 
هدف حملة تنمية املناطق املنبثقة 
من املجموعة يتمثل في مساهمة 
األهالي ف����ي التنمية الكبرى التي 
أعلن عنها والتي تبلغ قيمتها نحو 
سبعة وثالثني مليار دينار بخالف 
البالغة  ميزانية مدينة احلري����ر 
خمس����ة وعش����رين مليار دينار، 
مضيفة أنه »من واجبنا وبعد أن 
دخلنا اليوم العهد التنموي تعزيز 
هذا العه����د وتقويته ملا ميثل لنا 
من أمل وحلم في استعادة الدور 

الرائد للوطن«. 
وأشارت الس����داني في كلمتها 

حملة »تنمية المناطق« توالي إنجازاتها في دعم التنمية الوطنية

رئيس المهندسين: ماضون في خدمة مجتمعنا كمهنيين بعيدًا عن التجاذبات الس�داني: حان الوقت ألن نخصص موارد الجمعيات التعاونية لتنمية المرافق 

نورية السداني وم.طالل القحطاني وم. توفيق احلداد على املنصةنورية السداني في مداخلة خالل انطالق احلملة

آلية لالهتمام 
بالحدائق

اقترح م. محمد احلمدان عضو 
الفنطاس  إدارة جمعية  مجل����س 
آلية مبوافقة  التعاونية، وض����ع 
وزارة الشؤون لالهتمام بحدائق 
املناطق، معلنا تأييد اجلمعية لهذه 
احلملة ودعمها من خالل الوسائل 
املتاحة، كما أعرب عضو مجلس 
إدارة جمعية جاب����ر العلي وليد 
العازمي عن دع����م اجلمعية لهذا 
التوجه، معربا عن أمله في أن تقوم 
الهيئة العامة بالزراعة باالهتمام 

بإنشاء وجتديد حدائق املنطقة.

القحطاني: كادر المهندسين لم يعد مطلبًا 
بل حاجة ملحة للمساهمة في التنمية 

جددت جمعية املهندس���ني ثقتها بأن يقوم مجلس 
اخلدمة املدنية الذي يلتئم ش���مله غ���دا باقرار كادر 
املهندس���ني املعروض على املجلس م���ن اكثر من 15 
عاما، متمنية ان يتوج املجلس مناقشاته بتلبية هذه 
الشريحة املهنية التي عملت طوال هذه السنني بصمت 

ووفق القنوات الدستورية والقانونية.
وقال رئيس اجلمعية م.طالل القحطاني في تصريح 
له عشية االجتماع املقرر ملجلس اخلدمة املدنية للبحث 
في الكوادر املعروضة أمامه: كلنا أمل ان يخرج املجلس 
بقرار يثلج الصدر ويجعل املهندسني أكثر اميانا بدورهم 
املنشود في تنمية وطنهم املقبل على مشاريع عمالقة 
جتعل من الكويت مركزا ماليا وجتاريا عامليا، مشيرا 
الى ان كادر املهندس���ني لم يعد مطلبا فقط ألعضائه 
الذين يشملهم، بل حاجة ملحة للمساهمة في التنمية 
البشرية التي متثل العمود الفقري ألي تنمية حتتاجها 

الكويت.
وأضاف القحطاني ان هذا الكادر يؤكد ثقة احلكومة 
الكبيرة بأبنائها، ويتوج اجلهود احلثيثة للمهندسني 
وجمعيتهم في حتقيق التنمية البشرية، مشيرا الى 
ان الكوادر عموما ومنها كادر املهندس���ني س���يترجم 
التفاعل االيجابي بني احلكومة ومؤسس���ات املجتمع 
املدني وسيزيد من همة املهنيني في االرتقاء املستمر 
بأدائهم املهني ودورهم في بناء وطنهم وس���يواكب 

الطموحات التنموية.
وثمن القحطاني عاليا دور ديوان اخلدمة املدنية 
في دراسة هذه الكوادر ومنها كادر املهندسني والوعود 
التي قدمها رئيس املجلس نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية الش���يخ د.محمد الصباح وأعضاء 
املجلس من الوزراء والفنيني للخروج بقرارات تلبي 
املطال���ب وتنصف املظلومني، مش���ددا على ان رؤية 
اجلمعية لم تكن أبدا مجرد اصدار كادر مالي بل رؤية 
شاملة حتقق التنمية البشرية وتعزز دور العناصر 
الوطني���ة في بناء املجتمع والدول���ة وأملنا كبير ان 
يكون القرار اليوم عادال ويساوي بني اجلهد املبذول 
وحجم االنتاجية وما يجب ان يقابله من مردود مادي 
ومعنوي والذي ميثل خدمة للمصالح العامة مبهنية 

واحترافية ويحد من البطالة املقنعة في الدولة.

دعا مجلس الخدمة المدنية إلنصاف المظلومين


