
الخميس 22 يوليو 2010   11محليات

جمعية المهندسين الزراعيين نظمت رحلة 
إلى ماليزيا لالطالع على تكنولوجيا القطاع الزراعي

رحلة العمرة تنطلق من 18 أغسطس وحتى 21 منه

القحطاني: صرف الزيادة والكوادر للمهندسين
حافز لتحقيق المزيد من العطاء واإلنجازات

هــــنأ رئيـــس جمعية املهندسني 
م.طـــال القـــحطاني املهندســـني 
الزيادات والكوادر بأثر  بـــصرف 
رجــــعي مثمنا الدور الكبير الذي 
قـــام بـــه نائب رئيس الـــــوزراء 
ووزير اخلارجية د.محمد الصـــباح 
وكذلك االخوة في ديوان اخلــــدمة 
املدنيـــة واحلــــكومة في ســـبيل 
املهـــندســـني.  حتـــقيق مــطالب 
ومتنـــى القحطاني فـــي تصريح 
صحافي ان تكون الزيادات والكوادر 
التـــي صرفت للمهندســـني حافزا 
ودافعا لتحقيق املزيد من العطاء 
واإلجنازات واملساهمة اجلادة في 
القحطاني ان  الوطن، وأكد  خدمة 

تلك الزيادات والكوادر جاءت في 
وقتها املناسب، خصوصا ان البلد 
مقبل على تطبيق مشاريع اخلطة 
التي يعتبر للمهندسني  التنموية 
دور كبير ورئيســـي في ترجمتها 
لواقع فعلي يفيد البلد من جميع 

اجلوانب.
وأعرب القحطاني عن أمله في 
القطاع  اقرار زيادة املهندسني في 
النفطي واملهندســـني العسكريني 
قريبا حتى تكتمل الفرحة، مؤكدا 
انهم في جمعية املهندسني لن يألوا 
جهدا في حتقيق هـــذه الزيادات، 
متمنيا ان تكلل جهود اللجان في 
اجلمعية وفرق العمل واملساهمات 

الفنية الفاعلة في حتقيق طموحات 
املهندسني.

وشـــــــدد القحطانـــي على ان 
جمعية املهندسني ال تدخر جهدا في 
حتقيق ما يحتاجه املهندس الكويتي 
واالهتمام به من جميع النواحي، 
معلنا عن استعداد اجلمعية إلطاق 
العديـــد من األنشـــطة الترفيهية 
املفيدة، وكذلك املســـابقات خال 
الفترة املقبلـــة، ومن جهة اخرى، 
أعلنت جمعية املهندسني عن بدء 
تسجيل املهندسني الراغبني في أداء 
العمرة والتي ستطلقها اجلمعية من 
18 أغسطس حتى 21 منه وبأسعار 

زهيدة.

أفاد رئيس مجلس إدارة جمعية املهندسني الزراعيني 
م.يوســـف التراكمة بأنه مت تنظيم رحلة علمية ألعضاء 
جمعية املهندسني الزراعيني الى جمهورية ماليزيا للتعرف 
على القطاع الزراعي ومدى التطور احلادث في هذا القطاع، 
وكذلك لاطاع على أحدث التكنولوجيا املســـتخدمة في 
هذا القطاع ومدى إمكانية االستفادة من تلك التكنولوجيا 

في القطاع الزراعي بالكويت.
وبني ان من أهم أهداف الزيارة التي قام بها نخبة من 
املهندســـني الزراعيني الكويتيني أصحاب اخلبرة املميزة 
في القطـــاع الزراعي نقل التجربة الزراعية املاليزية الى 
املسؤولني في الدولة لاستفادة منها في تطوير القطاع 
الزراعي في الدولة وحتقيق األمن الغذائي املصبو إليه.

وتركزت الزيارة على بعض املشاريع الزراعية والبينية 
مثل حقول زراعة األرز ومزارع الفاكهة باالضافة الى مشاريع 
االستزراع السمكي ومزارع الفراولة، وكذلك تخلل الزيارة 

بعض املشاريع البينية مثل غابات املنغروف واحملميات 
الطبيعية مثل محمية النسور.

وأوضـــح التراكمة ان تلك الزيارة هي احد األنشـــطة 
الثقافيـــة للجمعية والتي تعودت اجلمعية على تقدميها 
للمنتسبني اليها وفي الفترة املقبلة سيكون هناك برنامج 
ثري من األنشطة الثقافية واالجتماعية ألعضاء اجلمعية، 
السيما تفعيل بروتوكوالت التعاون مع النقابات األعضاء 
في احتاد املهندســـني الزراعيني العرب وتفعيل الزيارات 
املتبادلة لألعضاء، باالضافة الى األنشـــطة احمللية، وال 
يخفى على أحد الـــدور املهم ملنظمات املجتمع املدني في 
خدمـــة املجتمع، وتنميــــة قـــدرات الدولة على مواجهة 
التحديـــات التي تواجهها لتنفيـــذ خططهـــا اإلمنائيـــة 
وكل ذلك ال ميكن تفعيله مـــن غير دعم القطاع اخلاص 
ملنظمات املجتمع املدني وأداء الدور املنــوط به في خدمة 

دولتنا احلبيبة. م.طالل القحطاني

شملت حقول زراعة األرز ومزارع الفاكهة
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