
االثنين 31 مايو 2010   23محليات
تعقد في جمعية المهندسين بمشاركة الوزارات المعنية

العوضي: 19 بلدًا عربيًا تقع ضمن فئة البلدان المصنفة تحت خط الفقر المائي

ليتسنى لهما متابعة أعمال الجمعية

السداني: »جرس« ورشة عمل حول الكوادر الوطنية 
في برنامج الحكومة التنموي اليوم

الكويت تستضيف مؤتمر  دور القانون والمعاهدات
 في تحقيق األمن المائي العربي 5 يونيو المقبل

نقابة »التربية«: تقاعس مقصود 
لمنع اللجنة  التنسيقية من االجتماع

نقابة اإلطفاء تؤيد الدراسة الخاصة 
برفع الرواتب األساسية

نقابة »األشغال«: متمسكون بإقرار كادر اإلداريين

انتقدت نقابة العاملني في وزارة التربية محاوالت 
الوزارة تهميش العم����ل النقابي، محذرة من انها لن 
تسكت على هذا االمر وس����تلجأ إلى من ينصفها ان 
لم تتحرك وزيرة التربي����ة ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلمود حلس����م هذا املوضوع، مشيرة الى 
جتاهل وكيلة الوزارة ملطالبة النقابة املستمرة دعوة 
اللجنة التنسيقية بني وزارة التربية ونقابة العاملني الى 

االجتماع ضاربة بالقرار الوزاري عرض احلائط.
وقال نائب رئيس النقابة ساير الظفيري ان وزيرة 
التربية ال تعلم ع����ن امور الوزارة الكثير فيما تعج 
الوزارة مبخالفات ادارية وتسيب في تنفيذ القرارات 

واللوائح مبزاجية غير مبررة من قياديي الوزارة.
وجدد مطالبة د.احلم����ود بتوجيه تعليمات الى 
وكيل����ة الوزارة لتنفيذ الق����رار الوزاري الذي يحمل 
رقم 2008/471 والصادر بتاريخ 2008/11/2، دون ان 
يتم تنفيذه بتقاعس مقصود من الوكيلة التي كلفها 

القرار رئاسة اللجنة ودعوتها لالجتماع.

واكد الظفيري اهمية اللجنة التنسيقية بني وزارة 
التربية ونقابة العاملني في متابعة القضايا التربوية 
واملهنية التي تعرض عليها وتبادل الرأي بشأن ذلك 
والوصول لرؤية تنسيقية في اطار مصلحة العملية 
التربوية، معتب����را ان تعنت وكيلة الوزارة في عدم 
دعوة اللجنة الى االجتماع رغم املخاطبات املستمرة 
م����ن النقابة من اجل االلتقاء به����ا يهدف الى تغييب 
الوزيرة عن الكثير من القضايا واملشاكل التي تعانيها 

الوزارة على مرأى ومسمع من الوكيلة.
وافاد الظفيري بأن اللجنة التنس����يقية في حال 
عقدت اجتماعاتها وفقا ملا نص عليه القرار الوزاري 
فإنها س����تقوم برفع تقارير دورية الى الوزيرة عن 
القضاي����ا واالمور التي مت بحثه����ا والتوصيات التي 
اتخذت بشأنها، وهذا من شأنه ان يضعها على متاس 
مباشر مع مشاكل العاملني في الوزارة واحتياجاتهم، 
بدال من االستمرار في غيابها وتسليم مقاليد االمور 

الى الوكيلة التي تنتهج عدم التعاون مع النقابة.

أفاد رئيس نقابة العاملني باإلدارة العامة لالطفاء 
احمد العجمي بأن نقاب���ة العاملني باإلدارة العامة 
لإلطفاء تؤيد وتثني على الدراسة العادلة التي رفعتها 
اللجنة الرباعية واخلاصة بالعس���كريني باجليش 
والشرطة واحلرس الوطني واالطفاء من اجل رفع 
رواتبهم االساس���ية حيث انها تعد ضئيلة جدا وال 
تتناس���ب مع ما يقدمه منتسبو اجلهات االربع من 
تضحيات بأرواحه���م في مواجهة املخاطر كل يوم 
وكذل���ك اذا ما قورنت برواتب العاملني املدنيني في 

جميع وزارات الدولة.
واوضح ان الدراس���ة املذكورة المست احلقيقة 
وتعتبر منطقية وعادلة الن ضعف رواتب العسكريني 
قد تسبب في تسربهم الى العمل في قطاعات مختلفة 
اخف في العمل واملجهود وتعود عليهم بالربح الكثير 
ومن دون مخاطرة بارواحهم وال البعد الوقات طويلة 
بعيدا عن اس���رهم واصدقائهم، ناهيك عن عزوف 
الشباب عن االنخراط في السلك العسكري مبختلف 
انواعه بسبب ضعف املقابل املادي بالنسبة ملا يقدمه 
منتس���بو اجلهات العسكرية من تضحيات يعلمها 

اجلميع وال تخفى على احد مما يتسبب في ضعف 
املؤسسات العسكرية احليوية على املدى البعيد.

وتقدم العجمي بالشكر اجلزيل الى نائب رئيس 
احلرس الوطني الشيخ مشعل االحمد رئيس اللجنة 
الرباعية على اهتمامه الكبير بابنائه العس���كريني 
وال���ذي ليس بغريب عليه حيث ان اجلميع يعرفه 

بأياديه البيضاء في كل اجتاه.
واكد العجمي ان منتس���بي اجلهات العسكرية 
األربع يقومون بأعمال جليلة لوطنهم وجمعيهم على 
استعداد دائم للتضحية بارواحهم عن طيب خاطر 
من اجل الدفاع عن وطنهم في كل موقع يتواجدون 
فيه وعلى اختالف تخصصاتهم واالعمال التي توكل 
اليهم، وعليه فانهم يس���تحقون املزيد من الرعاية 
والعمل على حتس���ني احوالهم املادية واملعيشية.
وفي النهاية اكد العجمي أنه لعلى ثقة بان مجلس 
الوزراء برئاسة سمو الشيخ ناصر احملمد سينتصر 
البنائه العسكريني العاملني باجلهات االربع من خالل 
اقرار اعتماد جدول الرواتب املقترحة الذي قدم مع 

الدراسة املقدمة من اللجنة الرباعية.

اكد عض����و مجلس ادارة نقابة 
العاملني بوزارة االش����غال العامة 
ومساعد الس����كرتير العام الحتاد 
نقابات عمال الكويت ناصر امليع 
أن مجلس اخلدمة املدنية لم يكن 
ع����ادال او منصفا عندما اقر الكادر 
املالي لالداريني لبعض الوزارات مثل 
وزارة الصحة ولم يتم اقراره ملوظفي 
الدعم االداري بوزارة االشغال العامة 

وانه يكيل االمور مبكيالني.
وتس����اءل امليع ف����ي تصريح 
صحافي هل املوظفون االداريون 

العاملون بوزارة الصحة يقومون 
بأعمال تختلف عن املوظفني االداريني 
العاملني بباقي وزارات الدولة والتي 
من ضمنها وزارة االشغال العامة 
ام توجد ميزة لديهم يتميزون بها 
عن باقي موظفي وزارات الدولة؟ 
بالرغم من ان نقابة االشغال العامة 
هي اول وزارة على مستوى الدولة 
قامت مبخاطبة ديوان اخلدمة املدنية 
الق����رار هذا الكادر وق����ام الديوان 
مبخاطبة الوزارة الخذ رأيها وردت 
الوزارة باملوافقة ومت تبادل الكتب 

بني الديوان والوزارة منذ عام 2007 
ت����ارة ملعرفة االس����اس القانوني 
الذي اجريت على اساسه الدراسة 
واجلداول اخلاصة باملس����تويات 
الوظيفية لهؤالء املوظفني واخرى 
ملعرفة املبالغ املستحقة لكل مستوى 
وظيفي واجمالي هذه املبالغ، وبعد 
ان قامت الوزارة بالرد على كل هذه 
االستفس����ارات وبعد مرور اكثر 
من ثالث س����نوات جاء رد ديوان 
اخلدمة املدني����ة بتاريخ 2010/5/3 

بعدم املوافقة.

 دارين العلي
نظرا حملدودية املياه العذبة في 
الوطن العربي باتت مسألة األمن 
املائي تكتسب اهمية خاصة سواء 
على مستوى الدول او املنظمات 
االهلية التي تعنى بهذه الشؤون 
وفي ه����ذا الس����ياق ينظم املركز 
العربي االقليمي للقانون البيئي، 
مؤمترا في 5 يونيو املقبل برعاية 
وزي����رة التربية ووزيرة التعليم 
العالي د.موض����ي احلمود حتت 
عنوان »دور القانون واملعاهدات 
في حتقيق األمن املائي العربي«.

وقالت املديرة التنفيذية للمركز 
العربي االقليمي للقانون البيئي 
د.بدري����ة العوضي خالل املؤمتر 
الصحافي الذي عقد امس لالعالن 
عن املؤمتر ان 19 بلدا عربيا تقع 
ضمن فئة البلدان حتت خط الفقر 
املائي بناء على املعايير الدولية 
التي تق����ول إنه يج����ب ان يزيد 
متوس����ط الفرد عن 1000 � 2000 

متر مكعب من املياه سنويا.
وح����ول املؤمتر لفتت الى انه 
يهدف الى حث اخلبراء القانونيني 
العرب وخبراء املوارد املائية على 
ابراز العالقة الوثيقة بني استقرار 
األمن االنس����اني وحتقيق األمن 
املائي العربي، االمر الذي يتطلب 
من متخذي القرارات في املنطقة 

العربي����ة، اللجوء الى الوس����ائل 
السلمية حلل نقاط االختالف بشأن 
التوزيع العادل حلقوق دول حوض 
النهر في امل����وارد املائية، واهمها 
اجراء املفاوضات املباشرة بني دول 
املنب����ع ودول املصب في املنطقة 
العربي����ة. ولفتت ال����ى انه وفقا 
لتقرير البنك الدولي لسنة 2008 
فان منطقة الشرق االوسط وشمال 
افريقيا )مينا( هي املنطقة االكثر 
جفافا في العالم، حيث يبلغ اجمالي 
املياه املتوافرة للفرد الواحد حوالي 

1200 متر مكعب للفرد س����نويا، 
باملقارنة مع متوسط حوالي 7000 
في جميع انحاء العالم، ويعيش 
نصف سكان املنطقة بالفعل في ظل 
ظروف االجهاد املائي، ومن املتوقع 
ان تصل املياه املتوافرة للفرد الى 
النصف بحلول عام 2050، وهو 
اجتاه من املرج����ح ان يتفاقم مع 
تغير املن����اخ الذي يجعل البلدان 

اكثر حرارة وجفافا.
التقارير  ان  العوضي  وبينت 
الدولي����ة تؤكد ان 19 دولة عربية 

تعاني من الفق����ر املائي رغم ان 
احلق في املياه اصبح من حقوق 
االنس����ان التي يجب على الدولة 
توفيرها ملواطنيها، وفقا العالن 
جلنة االمم املتح����دة االقتصادية 
للحقوق االقتصادية واالجتماعية 
والثقافية، ويتحقق االمن املائي بأن 
امكانية احلصول  يكفل للجميع 
على املياه بشكل كاف وآمن ومقبول 
وبسعر مناس����ب مع القدرة على 
الوص����ول اليها وذل����ك الغراض 

االستخدام الشخصي واملنزلي.

واوضحت ان خبراء السياسة 
والبيئ����ة وفق����ا لتحلي����ل دوائر 
سياسية عاملية يجدون ان اغلب 
االقطار العربية ال متلك السيطرة 
الكاملة على منابع مياهها، حيث 
اثيوبيا وتركيا  تتحكم كل م����ن 
وغينيا وايران والسنغال وكينيا 
واوغندا وزائير في حوالي %60 
من منابع امل����وارد املائية للوطن 
العرب����ي، مما يجعله����ا خاضعة 
لسيطرة دول غير عربية، اضافة 
الى معان����اة املنطقة العربية من 
فقر مائي بسبب ندرة وسوء ادارة 
املوارد املائية او عدم صالحيتها 
لالستخدام اآلدمي مع تزايد الكثافة 
التنمية غير  السكانية وعمليات 

املستدامة.
الى جه����ود مركز  واش����ارت 
البحوث والدراسات الكويتية في 
هذا املجال بدءا من املش����اركة في 
التحضير لهذا املؤمتر ورئاس����ة 
بعض جلساته القادمة واملشاركة 
في االحتفاء بهذا احلشد العلمي 
الذي يحضر املؤمت����ر من داخل 
الكويت وخارجها لعرض نتائج 
بحوثه ودراساته في اخطر قضايا 
البيئة واهمها حيوية وهي قضية 
تطوير القوانني ذات الصلة باألمن 
املائ����ي واالمن القوم����ي على حد 

سواء.

محمد البوص يفوز بجائزة برنامج 
»غلوبال شينج ميكرز« التابع للمجلس البريطاني

بروكسل � كونا: فاز الشاب الكويتي محمد البوص 
بجائزة برنامج »غلوبال شينج ميكرز« الذي يديره 
املجلس الثقافي البريطاني والذي يضم مجموعة من 
الناشطني الشباب واملتطوعني املجتمعني من مائة بلد 
في العالم.وقالت مديرة برنامج »غلوبال شينج ميكرز« 
فرانشيسكا مارتونفي ل� »كونا« ان الشاب الكويتي 
محمد البوص )25 عاما( متميز بسبب مهاراته القيادية 
ولكونه يلعب دورا حافزا ومحركا نحو التغيير في 
املجتمع.وأضافت ان محمد البوص يعد منوذجا مثاليا 
جليله وهو متميز ليس فقط لكونه قادرا على االنخراط 
في املجتمع وإحداث تغيير فيه بل لكونه قادرا ايضا 
على حتقيق النجاح فيه عالوة على مهاراته القيادية.
وانتقدت مارتونفي االنطباع اخلاطئ للغرب نحو 
منطقة اخللي����ج واخلليجيني عموما قائلة ان هناك 
الكثير من االنطباعات اخلاطئة للغرب إزاء منطقة 
اخلليج، مضيفة ان منوذج الش����اب الكويتي محمد 
البوص يفتح آفاقا جديدة لهؤالء األشخاص الذين 

يحملون انطباعا خاطئا عن اخلليجيني عموما.
ويدير املجلس الثقافي البريطاني برنامج »غلوبال 
ش����ينج ميكرز« ومقره جنيڤ وهو يضم مجموعة 
من الش����باب الناشطني واملتطوعني في املجتمع في 

مائة بلد في العالم.
وقام البنك الدولي بالتعاون مع برنامج »غلوبال 
ش����ينج ميكرز« بتنظيم مؤمت����ر عقد في العاصمة 
البلجيكية بروكسل خالل الفترة من 24 مايو الى 28 
مايو حيث مت اختيار البوص للمشاركة في هذا املؤمتر 
الذي يحمل شعار »نحو احلشد الفعال للشباب ضد 

الفساد« وحضره مشاركون من 16 بلدا.
من جانب����ه قال محمد الب����وص الذي يعمل مع 
املجلس الثقافي البريطاني في الكويت انه طلب منه 
ان يتحدث خالل املؤمتر عن قصة جناحه في مجال 

تعديل نظام الكفيل في الكويت.
وقال البوص انه كتب مقاالت وشن حملة توعية 
الحداث تغيير في قانون نظام الكفيل الذي قال انه 
اصبح اآلن يضمن حقوق اجلانبني العامل والكفيل 
معا، معربا عن ش����عوره بالفخ����ر لكونه جزءا من 

عملية التغيير تلك.
من ناحيتها، قالت مدي����رة البرنامج في منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا ناديا سراج ان تسع 
دول في املنطقة تش����ارك في البرنامج، مضيفة ان 
كال من الكويت والعراق واليمن شاركت في املؤمتر 

األخير الذي عقد في بروكسل.

املهندس����ني  تقي����م جمعية 
ومجموعة نورية السداني للتنمية 
املجتمعية في الساعة السابعة 
والنصف مساء اليوم ورشة عمل 
بعنوان »جرس لتنمية املوارد 
البشرية لبرنامج عمل احلكومة 
2014/2010« يشارك فيها ممثلون 
العامة  الوزارات واجلهات  عن 
واخلاصة الت����ي تقوم باالعداد 
ملشاريع ستنفذها أو قيد التنفيذ 
في اطار برنامج عمل احلكومة 
التنموي، كما سيشارك في ورشة 
العمل عدد من مؤسسات املجتمع 
الكويتية  املدني والشخصيات 

ذات اخلبرة بهذا املجال.
وذكرت رئيس����ة املجموعة 
ومستشارة شؤون املجتمع املدني 

لنائب رئي����س مجلس الوزراء 
للش����ؤون االقتصادية ووزير 
الدولة لشؤون التنمية ووزير 
الدولة لشؤون اإلسكان الشيخ 
أحمد الفهد، نورية السداني: ان 
املشاركني في »جرس« سيناقشون 
إعداد رؤية للتنمية البشرية التي 
يحتاجها برنامج عمل احلكومة 
»وتطوي����ر املقترحات احلالية 
لبلورة رؤية ش����املة تستفيد 
من خريجي الثانويات واملعاهد 
التطبيقية في املشاريع املتوقع 
تنفيذها أو االنطالق فيها خالل 
هذا العام واألعوام الالحقة من 
اخلطة التنموية، كما س����يقوم 
مبحاولة حصر نوعية وأعداد 
العمالة الوطنية التي حتتاجها 

هذه املش����اريع لتوفير قاعدة 
بيانات من قبل املجتمع تساهم 
في تعزيز دور احلكومة واجلهات 

الرسمية حول حتقيق التنمية 
البشرية.

وأضافت: ستش����مل الروؤة 
املقترحة اإلعداد لتصور حول 
اعداد الكويتيني املطلوب تأهيلهم 
محليا أو من خالل االبتعاث الى 
الدول املتقدم����ة لضمان موارد 
بشرية وطنية ميكنها تشغيل 
املتط����ورة في  التكنولوجي����ا 
مشاريع مثل: مستشفى جابر 
أو مدينة احلرير التي ستكون 
مدين����ة تكنولوجي����ة عصرية 
وغيرها من املشاريع، مشيرة 
الى ان هذه الورشة هي متابعة 
لتوصيات ونتائج مؤمتر »موقع 
الطبقة الوسطى في خطة عمل 
احلكومة التنموية« والذي عقد 

في مارس املاضي.
وأك����دت الس����داني أن هذه 
الورشة تهدف أيضا إلى تنبيه 
اجله����ات املعنية م����ن وزارات 
الى  ومؤسسات عامة وخاصة 
ال����ى اعداد  ض����رورة االنتباه 
وتأهي����ل الك����وادر البش����رية 
الوطنية الت����ي حتتاجها خطة 
السبل لتأهيل  التنمية ووضع 
هذه الكوادر وتطويرها وتنميتها 
التنمية، مشيرة  لتواكب خطة 
الى ان التنمية البش����رية هدف 
كبير تضمنت����ه خطط التنمية 
ويحتاج من اجلميع إلى تفعيل 
ومساندة حتى نصل الى النتائج 
املرجوة ملستقبل أفضل للكويت 

وابنائها.

الحمدان لمنح رئيس التعاونية
 وأمين سرها التفرغ الجزئي أو الكلي

محمد راتب
أكد رئيس جمعية الفنطاس 
ان  التعاونية م.محمد احلمدان 
العمل التعاوني في الكويت اثبت 
جناحه خالل السنوات املاضية، 
وحقق جميع اهدافه، اال انه حاليا 
يحتاج الى بعض التعديالت التي 
تواكب تط����ور العمل التعاوني 
والس����يما ان الكويت اصبحت 
من الدول الت����ي ُيقتدى بها في 
العمل التعاوني، خصوصا بعد 
قيام اململكة البريطانية بتطبيق 
جترب����ة الكوي����ت املتمثلة في 
تخصيص جمعية تعاونية في 

كل منطقة س����كنية لتلبية حاجات املواطنني من 
سلع واحتياجات.

واش����ار الى ان احلكومة ومجلس األمة لديهما 
توجه جاد في تغيير قانون التعاون، والذي يعتبر 
لي����س وليد اللحظة، حي����ث ان القانون املطروح 
يتداول فكرتها منذ عام 1994، كما مت تعديل القانون 
القدمي ب� 14 مادة، بعض بنودها ال يوافقنا، في حني 
اننا نؤيد بقيتها، مشيرا الى علم القانونيني بأن 

القانون سيتغير حتما، وهم أدرى 
كأصحاب اختصاص بالتعديالت 
التي تس����اهم فعليا في تطور 

العمل التعاوني في البلد.
واشاد باملادة التي متنح مفتش 
وزارة الشؤون صفة الضبطية 
القضائية، األمر الذي يساهم في 

حماية أموال املساهمني.
وأثنى على اقت����راح تعديل 
س����ن املرش����ح إلى الثالثني من 
عمره، حتى يكون املرش����ح في 
أكم����ل مرحلة نض����وج فكري، 
ولديه اخلبرة الكافية في األمور 
احلياتية، وق����ادرا على حتمل 
املس����ؤولية الكاملة، باالضافة الى حصوله على 
الشهادة التي تؤهله لهذا املنصب احلساس والذي 

تدار فيه املاليني من الدنانير.
وطالب املسؤولني بأن مينحوا رئيس اجلمعية 
التعاونية وأمني سرها التفرغ اجلزئي أو الكلي حتى 
يتس����نى لهما متابعة اعمال اجلمعية على الدوام 
كذلك تطويرها اداريا وفنيا خلدمة مساهميها وذلك 

من خالل قانون التعاون املطروح حاليا.

م.محمد احلمدان

د.بدرية العوضي وفوزية الرقم خالل املؤمتر الصحافي

نورية السداني

محمد البوص

نقابة »المواصالت« تطالب بالتحقيق 
في ضياع التقارير السنوية لضمان حقوق العمال

العاملني  صرح رئيس نقابة 
بوزارة املواصالت محمد املشوط 
ب���أن نقاب���ة العاملني ب���وزارة 
املواصالت تثني على جهود وزير 
البصيري  املواصالت د.محم���د 
وتشيد بالقرار الوزاري املتضمن 
تشكيل فريق عمل مختص بالنظر 
في جميع التظلمات التي يرفعها 
العاملون بالوزارة واملتضررون 
من الترقيات والدرجات والتقارير 

السنوية.
وتابع بأن النقابة تطالب فريق 
العمل بالتحقيق في معرفة اجلهة 
املعنية في ضياع التقارير السنوية 
وحتديد املسؤولية لضمان حقوق 
العاملني االمر الذي يعتبر من اوجه 
الف���راغ االداري الذي تعاني منه 
الوزارة في الوقت احلالي، وننظر 
للتقارير باعتبارها قانونا كفله 
قانون اخلدمة املدنية ويبنى عليه 

مستقبل حياة املوظفني بالترقية 
للمناصب االشرافية والدرجات 
واملكافآت واالعمال املمتازة وهذه 
ظاهرة في غاية اخلطورة وال ميكن 
التغاضي عنها وحتتاج الى وقفة 
جادة من القيادة العليا في حتديد 
آلية تضمن عدم حدوثها مستقبال 
وتتعامل مع الشكاوى املطروحة 
من واقع أمانة املسؤولية والبت 

فيها بأسرع وقت ممكن.

تعاونية النسيم تتبرع بـ 3 سيارات »غولف« 
لنقل المرضى بمستشفى الجهراء

محمد راتب
انطالقا م����ن الدور االجتماعي للجمعيات 
التعاونية ورغبة ف����ي خدمة أهالي اجلهراء 
قامت جمعية النسيم التعاونية بالتبرع بثالث 
س����يارات »غولف« لنقل املرضى مبستشفى 
اجلهراء، حي����ث قام رئيس احتاد اجلمعيات 
ادارة اجلمعية  التعاونية ورئيس مجل����س 
د.حسني الدويهيس بتسليم السيارات ملدير 
منطقة اجلهراء الصحية د.فهد اخلليفة وذلك 
بحضور رئيس جلنة اخلدم����ة االجتماعية 

سالم الرشيدي ومهدي العطار ومدير اجلمعية 
فالح الرجعان وذلك مبناس����بة افتتاح مبنى 
مواقف الس����يارات املتعددة األدوار. وأعرب 
مدير منطقة اجلهراء الصحية د.فهد اخلليفة 
عن شكره لدعم اجلمعية، مشيدا بهذا التبرع 
وانه سيس����اهم في دعم اخلدمة الصحية في 

مستشفى اجلهراء. 
وأكد د.الدويهيس ان مجلس ادارة جمعية 
النسيم يقدم اخلدمات املتنوعة ألهالي منطقة 
اجلهراء كدعم للمؤسسات الصحية وغيرها من 

املؤسسات األخرى وان هذه اخلدمات تأتي ضمن 
برنامج اخلدمة االجتماعية املخصص للصرف 
ان  الدويهيس  على هذه اخلدمات.وأوض����ح 
التبرع بسيارات »الغولف« كان هدفه األساسي 
مساعدة املرضى وكبار السن وذوي االحتياجات 

اخلاصة ملختلف مباني املستشفى. 
واختتم الدويهيس بان اجلمعية ال تألو جهدا 
في توفير اخلدمات ألهالي اجلهراء، معتبرا ان 
هذا دور قطاع اجلمعيات التعاونية وهو دور 

اجتماعي وخدمي بالدرجة األولى. د.حسني الدويهيس


