
لطيفة الفهد تدعو المرأة الخليجية
إلى تعزيز دورها في عملية التنمية

أعربت رئيسة جلنة شؤون 
املرأة الشيخة لطيفة الفهد عن 
أملها ان تش����هد الفترة املقبلة 
تعاون����ا كبيرا بني دول مجلس 
العربية  التعاون لدول اخلليج 
امل����رأة  للنه����وض مبس����توى 
اخلليجي����ة وتعزيز دورها في 

خدمة وتنمية مجتمعاتها.
وقالت في تصريح صحافي 
عق����ب عودتها م����ن املنامة بعد 
التوقيع عل ى مذكرة تفاهم بني 
الكويت ومملك����ة البحرين في 
مجال املرأة ان املرأة اخلليجية 
حققت خالل الس����نوات القليلة 
املاضية جناحات واجنازات كبيرة 
وعليها استثمار هذه النجاحات 
ملزيد من املكاسب التي تفيدها في 

خدمة قضايا مجتمعاتها.
وأضافت ان الصفات واملمي����زات التي تتطابق 
في املجتمعات اخلليجية توفر للمرأة فرصة طيبة 
لالنطالق نحو تعاون مثم����ر وبناء خاصة في ظل 
العالقات التاريخية املتميزة التي أرس����ى قواعدها 
قادة دول مجلس التع����اون لدول اخلليج العربية. 
وأشارت الى ان مذكرة التفاهم التي مت توقيعها بني 
جلنة شؤون املرأة في الكويت واملجلس األعلى للمرأة 
في مملكة البحرين الش����قيقة ميكن ان تكون نقطة 
انطالق نحو تعاون كبير ميتد ليشمل دول مجلس 

التعاون لدول اخلليج العربية الشقيقة كافة.
وأشادت الشيخة لطيفة الفهد بالدعم الذي تقدمه 
القيادة احلكيمة في الكويت ومملكة البحرين للمرأة 
انطالقا من االميان بحقوق املرأة وأهمية دورها في 
مس����يرة التنمية. وأوضحت ان هذه املذكرة جتسد 
أواصر التعاون بني الكويت ومملكة البحرين، حيث انها 
تتضمن العديد من احملاور املهمة التي تدعم النهوض 
باملرأة وتنميتها في املجاالت االجتماعية والثقافية 
والصحية واالقتصادية. وأضافت ان مذكرة التفاهم 
تعزز تبادل اخلبرات والتجارب واألفكار بني البلدين 

الشقيقني التي ستساهم بشكل كبير في تدعيم دور 
املرأة لتكون شريكا في بناء املجتمع ومنوه.

وأعربت الشيخة لطيفة الفهد عن شكرها لسمو 
األميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة على جهودها 
التي كان له���ا دور كبير ف���ي التوقيع على هذه 
املذكرة التي ستكون بإذن اهلل خطوة موفقة نحو 
حتقيق التكامل بني البلدين، مشيرة الى ان اجلانبني 
عرضا خ���الل االجتماع التمهيدي لتوقيع املذكرة 
اخلطوات التي قامت بها كل من جلنة شؤون املرأة 
بالكويت واملجلس األعلى للمرأة مبملكة البحرين 
للنهوض مبس���توى املرأة. وأشادت بدور منظمة 
املرأة العربية في دعم التعاون العربي وتنسيق 
املواقف بني املؤسس���ات املعنية باملرأة وحتقيق 
التواصل الدائم بينها وإعداد البرامج والدراسات 
التي تعزز مكانة املرأة في املجتمع والعالم. وأكدت 
الش���يخة لطيفة الفهد في ختام تصريحها على 
أهمية تضافر جهود املرأة العربية لتوسيع نطاق 
التعاون من أجل حتقيق الطموحات التي نتطلع 
اليها والقيام بدور أكبر في تنفيذ خطط التنمية 

في مختلف املجاالت.

درع تكرميية تقديرا للجهود املبذولة والتعاون املستمر بني الكويت والبحرين

)محمد ماهر( الشيخة أمثال األحمد واملشاركون في اجلولة يتابعون مراحل إجناز املشروع 

»الندمارك« تستضيف »أولمبياد الفن« 
للسنة الرابعة على التوالي

والهند ومص����ر وتركيا واليمن 
وباكستان )تشغيل امتيازات(.

يعمل لدى الندمارك ما يزيد 
عل����ى 32 ال����ف موظ����ف وتوفر 
تش����كيلة واس����عة من املنتجات 
التي تلب����ي احتياجات  املمتازة 
العائالت والتي تندرج حتت عدد 
التجارية املعروفة  العالمات  من 
عامليا ومنها سنتربوينت وبيبي 
شوب وشومارت وسبالش واليف 
ستايل وبيوتي باي وآيكونك وهوم 
سنتر وكيو هوم ديكور وماكس 
وش����و اكس����بريس واي ماكس 
والندمارك انترناش����يونال التي 
تضم العديد من الفروع لعالمات 
جتارية عاملية مثل نيولوك وريس 
وآفترشوك وكوتون. والى جانب 
جتارة التجزئة، نوعت الندمارك 
اعمالها لتش����مل شرائح الترفيه 
والضياف����ة واالطعمة من خالل 
فن س����يتي وجورميه ستيشن 
وسبيسز وفنادق سيتي ماكس 
وف����ود مارك، اما قط����اع املطاعم 
فيضم امتيازات لعالمات مرموقة 
مبا فيها ماجنو 5 تري وذا ميت 
كومبان����ي وكارلوتش����يوز وال 

غوفريت وبازركان واوشنا.
وافتتحت مجموعة الندمارك 
مؤخ����را 21 متجرا وثالثة مطاعم 
في مركز سيتي سنتر مردف في 
دبي، تبلغ مس����احتها االجمالية 

300 الف قدم مربعة.

التعليمية  الهندي����ة  واملدرس����ة 
الفحيحيل  واملدرسة االجنليزية 
واالكادميية االجنليزية ومدرسة 
الكويت ثنائية اللغة وغيرها من 
امل����دارس اخلاصة ف����ي الكويت. 
وسيتم تقييم الطالب بناء على 
عدد من املعايير مبا فيها االبداع 
وجودة العم����ل واالنطباع العام 
وصلة العمل بالفكرة املطروحة، 
وفي نهاية املسابقة يتم اختيار 8 
طالب ليتم تكرميهم بجوائز كبيرة 
متنوعة وهدايا قيمة، كما سيتم 
منحهم شهادات وكؤوس تقديرا 
ملشاركتهم الفاعلة باالضافة الى 

منح مدارسهم درعا تكرميية.

نبذة حول مجموعة الندمارك

تأسست مجموعة الندمارك في 
العام 1973 في البحرين وحققت 
منذ ذلك احلني منوا كبيرا لتصبح 
اكبر واجن����ح مجموعات  احدى 
جتارة التجزئة في الشرق االوسط 
والهن����د، وتعد الندم����ارك اليوم 
مجموعة عاملية تزاول اعمالها في 
التجزئة  مختلف شرائح جتارة 
وتولي اهتماما كبيرا لتش����جيع 
مفهوم ريادة االعمال مبا يس����هم 
في توفير قيمة اضافية لعمالئها، 
وتدير الندمارك اكثر من 900 متجر 
تزيد مساحتها االجمالية على 13 
مليون ق����دم مربعة وتتوزع في 
مختلف ارجاء الش����رق االوسط 

تستعد مجموعة الندمارك في 
الكويت الستضافة اوملبياد الفن 
لعام 2011 في نسخته الرابعة على 
التوالي وذلك في 12 اجلاري من 
الس����اعة 8 صباحا حتى 12 ظهرا 
في فندق جي دبليو ماريوت في 
الكويت. وتهدف هذه املبادرة التي 
تندرج ضمن اطار التزام الشركة 
املستمر مبسؤوليتها االجتماعية 
الى توفير منصة مستقبلية تدعم 
املواطن����ني في تنمي����ة مواهبهم 
وتشجعهم على تطوير قدراتهم 
االبداعية من خالل الفن، اذ تلتزم 
مجموعة الندمارك بتسليط الضوء 
على القضايا ذات الصلة والتوعية 
بها بني اوساط اجليل الشاب مع 
احلرص على االستمرار في تبني 
النشاطات وتهيئة منصة موجهة 
لدعم 150 طالبا من 15 مدرسة من 

اشهر املدارس في الكويت.
املدير  املناس����بة، قال  وبهذه 
التنفي����ذي ملجموع����ة الندمارك 
في الكويت س����ايبل باسو: نحن 
ملتزمون كعادتنا مبس����ؤوليتنا 
جتاه املجتمع الكويتي، ويسرنا 
ان تلقى نشاطاتنا جتاوبا ايجابيا 
كالذي شهدته مبادرتنا االخيرة 
»حارب السكري« خالل نوفمبر 
2010. واض����اف: تعك����س اآلراء 
االيجابية واحلماس الذي شهدته 
نشاطاتنا من قبل املدارس والطالب 
واالزدياد املستمر العداد املشاركني 
فيها جناح مجموعة الندمارك في 
تفعيل دور املواطنني في املجتمع، 
كما ان استضافتنا الوملبياد الفن 
بشكل س����نوي ستسهم في دعم 
الروح املعنوية للطالب، وتشجعهم 
عل����ى التعبير ع����ن آرائهم بقوة 
ابداعية حول مختلف  وبطريقة 

القضايا التي تهم املجتمع.
شملت الئحة املدارس املشاركة 
كال من املدرسة االجنليزية ومدرسة 
الكويت العاملية االجنليزية ومدرسة 
النموذجية ومدرس����ة  دس����مان 
الوطنية  الهندي����ة  الفحيحي����ل 
اخلاصة واالكادميية االجنليزية 
ومدرس����ة الكوي����ت االميركي����ة 

شعار »أوملبياد الفن«

أنشطة مميزة للطالب خالل األوملبياد

»العالقات العامة« في »األشغال« تضطلع بدور إبراز مشاريع التنمية
يقع عل����ى عاتق وزارة األش����غال مهام 
كبيرة في تنفيذ اخلط����ة التنموية للبالد 
وتع����د إداراتها كتلة متكاملة ال تقل احداها 
أهمية عن األخرى ومنها إدارة العالقات العامة 
التي تضطلع بدور مهم في إبراز مش����اريع 
التنمية والوزارة على حد سواء. وتكتسب 
هذه اإلدارة أهميتها من خالل املهام اجلسام 
امللقاة على عاتقها ومنها إظهار املش����اريع 
واخلدمات التي تقدمها للجمهور عبر إقامة 
احلمالت اإلعالمية والبرامج املكثفة وغيرها 
من األنشطة التي تصب في حتقيق أهداف 

هذه اإلدارة املهمة.
وأطلقت اإلدارة الكثير من تلك احلمالت 
والبرامج ومنها »الكويت حتلى« و»ترضاها 
بديرتك« و»علش����انك طوارئ 150« وحملة 
إعالمية لتسويق وعرض األعمال واملشاريع 
التي تعمل على تنفيذها وزارة األشغال ضمن 
خطة التنمية بهدف تبيان املراحل ونسب 
االجناز في كل املشاريع، كما أطلقت الكثير 

من هذه احلمالت واملؤمترات.
وتهدف حملة »الكويت حتلى« إلى إبراز 
أهم املشاريع املنجزة من قبل الوزارة بالتركيز 
على وسائل اإلعالم كافة باستخدام اللوحات 
اإلعالنية على الطرق الرئيسية والسريعة 
وحاف����الت النقل العام وبث »الفالش����ات« 
ال����ى جانب توزيع  التلفزيونية اإلعالنية 
البروشورات والبوس����ترات عن مشاريع 
الوزارة مع بث رسائل نصية قصيرة )اس.
ام.اس(، كما تضمن����ت احلملة عقد مؤمتر 
صحافي الستعراض أهم املشاريع واالجنازات 

التي حققتها الوزارة أخيرا.

تعديات وتلفيات

أطلقت اإلدارة حملة »ترضاها بديرتك« 
للتوعي����ة بضرورة احملافظ����ة على مرافق 
الوزارة وحسن اس����تخدامها ما يؤدي الى 
تخفي����ف األعباء املالية ع����ن الدولة وتعد 
اس����تكماال للخطط اإلعالمي����ة للوزارة في 
ظل بعض التعديات والتلفيات التي تشوه 
اجلانب احلضاري لطرق وشوارع البالد ما 
يترتب عليه مضاعفة للتكاليف أثناء إعادة 

التنفيذ والصيانة.
وبعد تنفيذ تلك احلم����الت تقوم إدارة 
العالقات العامة في الوزارة بتقييم مراحل 
كل حملة على حدة وتقييم الوسائل اإلعالمية 
التي مت استغاللها بهدف االستفادة من ذلك في 
إعداد احلمالت املقبلة إذ كانت تلك احلمالت، 
إضافة الى األخرى املدرجة ضمن البرنامج 
الزمني للخطط اإلعالمية نتاج دراسة وافية 
بشأن أهم احملاور واملوضوعات املراد التركيز 
عليها. واستخدمت اإلدارة أفضل الوسائل 
في إيصال رسالة تلك احلملة عبر إعالنات 
الطرق السريعة واإلعالنات داخل احملافظات 
واحلافالت، إضافة الى العديد من الوسائل 
األخرى مثل رسائل »اس.ام.اس« وبث األفالم 
التوعوية عبر تلفزيون الكويت والقنوات 
الفضائية وإعالنات اجلمعيات التعاونية.

رقم الطوارئ

أما حملة »علشانك طوارئ 150« فقد هدفت 
الى تسويق رقم الطوارئ 150 الستقبال جميع 
الشكاوى واالستفسارات على مدار الساعة 

وتعد استكماال للحمالت السابقة.

وتناول����ت احلملة اإلعالمية لتس����ويق 
وعرض أعمال ومشاريع األشغال اجلاري 
تنفيذها ضمن خطة التنمية عرض الدور الذي 
تقوم به الوزارة في املشاركة بتنمية الدولة 
من خالل تنفيذها العديد من مشاريع تطوير 
الطرق وخدمات البنية التحتية واملشاريع 
احليوية الكبرى كمشروع مستشفى جابر 
وميناء مبارك الكبير. وعملت اإلدارة بالتنسيق 
مع عدد من املجمعات التجارية لتكون نقطة 
التقاء قياديي األشغال مع جمهور املواطنني 
واملقيمني لعرض املشاريع احلالية واملشاريع 

املزمع تنفيذها خالل الفترة املقبلة.

شفافية في العرض

وجاءت هذه احلملة من منطلق حرص 
الوزارة على الشفافية في عرض مشاريعها 
واملراحل التي تتخللها أثناء فترة التنفيذ 
ومشاركة املواطنني واملقيمني في طرح األفكار 
ومناقشتها للوصول إلى األهداف التي تسعى 

الوزارة الى حتقيقها.
وأقامت اإلدارة أيضا »مؤمتر وزارة األشغال 
العامة األول« الذي تناول ثمانية محاور هي: 
الهندسة اإلنشائية والتصميم والنقل والبنية 
التحتية والبيئة والهندسة الصحية وإدارة 
التشييد واملش����اريع والصيانة والتشغيل 
وتطبيقات عامة واملشاريع الكبرى لوزارة 
األشغال واملشاريع الكبرى بالكويت وخارجها. 
وأتى هذا املؤمتر للتعريف باجنازات وزارة 
األشغال في مجاالت خدماتها واستعراض 
ابرز املش����اريع والدراسات الفنية في دول 
اخلليج العربي خصوصا والدول العربية 
عموما. وأقامت أيضا مؤمتر األشغال الثاني 

الذي تناولت محاوره ثالثا من املشكالت التي 
تعانيها املجتمعات وهي: االستفادة من املياه 
املعاجلة وسبل تقليص الدورة املستندية في 
الوزارات والهيئات العامة واخلاصة وسبل 

معاجلة التكدس املروري.
وحترص إدارة العالقات العامة بوزارة 
األشغال على تفاعل ومتابعة وسائل اإلعالم 
لديوانية األشغال األسبوعية وعلى مواصلة 
تلك اللق����اءات مبا يخدم رس����الة الوزارة 
اإلعالمية ويحق����ق توافر جميع املعلومات 

لوسائل اإلعالم دوريا.

لقاءات عامة

وعلى ه����ذا الصعيد نظمت اإلدارة عددا 
من اللقاءات بني مسؤولي الوزارة واملواطنني 
بالتنسيق مع مختاري املناطق على مستوى 
محافظات الكويت بهدف التواصل مع املواطنني 
واملقيمني فيما يتعلق مبشاريعها اجلاري 
تنفيذها في املناطق الس����كنية من جتديد 
لشبكات الصرف الصحي والطرق وغيرها. 
وتولي اإلدارة أهمية خاصة بوسائل اإلعالم 
إلبراز مشاريع الوزارة ومد جسر التواصل 
والتعاون مع اجلمهور ل����ذا حرصت على 
إطالق صفحة خاصة على موقع التواصل 
االجتماعي »فيس بوك« لعرض أهم االخبار 

والتواصل املباشر مع اجلمهور.
وته����دف ه����ذه الصفحة إل����ى تغطية 
ش����رائح املجتمع جميعا وتسجيل األسئلة 
واالستفسارات من قبل اجلمهور والرد عليها 
مباش����رة، إضافة الى أنش����طة أخرى منها 
عرض مقابالت الوكالء املساعدين وغيرها 

من األنشطة املختلفة في الوزارة.

عبر الحمالت اإلعالمية والبرامج المكثفة

خالل تفقدها للممشى الجديد في منطقة مشرف

محمد راتب
ص���رح ام���ني الس���ر 
العمل  ورئي���س جلن���ة 
االجتماع���ي في تعاونية 
مش���رف عمر القناعي ان 
عام 2011 سيشهد انشطة 
وخدم���ات حديثة تتميز 
باالبتكار واالنفراد، وهذا 
ليس بجديد على جمعية 
مش���رف التعاونية التي 
كرس���ت جهوده���ا خالل 
عام 2010 لنيل السبق في 
عدة مستويات ومنها العمل 
االجتماعي في رحلة العمرة 

لهذا العام التي ش���هدت مش���اركة من 300 
مساهم ألول مرة بناء على توصيات مجلس 
اإلدارة ال���ذي وافق ايضا على قبول جميع 
املتقدمني الذين يشاركون ألول مرة والذين 
اش���ادوا باالجماع على جناح رحلة العمرة 
التي نظمتها جمعية مشرف هذه السنة رغم 
الصعوبات التي واجهتنا اثناء نقل املعتمرين 
من جدة الى مكة بسبب االمطار والفيضانات 
في الطرق التي ازدحمت بسبب االمطار وقد 
قامت اللجنة املنظمة بتقدمي كل التسهيالت 
واخلدمات لالخوة املساهمني املعتمرين الذين 
قيموا الرحلة املباركة باالستحسان واالطراء 
وبابتس���امتهم ورضاهم علينا، مشيرا الى 

توزيع مياه زمزم على كل 
املعتمرين مجانا في مدخل 
مبنى اإلدارة العامة يوميا 
وعلى فترت���ني صباحية 

ومسائية.
وق���ال: كل التوفي���ق 
لالخوة ش���ركة املشاعر 
التي شاركتنا هذه السنة 
وكان له���ا االثر االيجابي 
البالغ على املعتمرين ومما 
ملسناه من تعاون وخدمات 

مميزة.
وق���د حرصت جمعية 
مشرف التعاونية اثناء اداء 
مناسك العمرة على تطبيق اخلدمات الرائدة 
وتوضيح االمور الش���رعية واحكامها من 
خالل املشايخ املرافقني للمعتمرين الى جانب 
زيارة املناسك األخرى واملشاعر مثل عرفة 
وجبل الرحمة ومنى واملساجد التاريخية كما 
تخلل الرحلة العديد من البرامج واالنشطة 
والفعاليات وتوزيع اجلوائز والهدايا وستبقى 
دائما جلنة العمل االجتماعي على تواصل 
ولقاء مستمر مع أبناء املنطقة واملساهمني 
لالطالع واملش���اركة في املقترحات البناءة 
والهادفة ونس���أل اهلل تعالى ان يقبلها منا 
ومن كل املعتمرين ويرزقنا واياكم العمرة 

مرات عديدة.

لتلبية احتياجات المساهمين وأبناء المنطقة

القناعي: أنشطة متنوعة لتعاونية مشرف في 2011 

عمر القناعي

فرج ناصر
تفقدت رئيس���ة مركز العمل 
التطوعي الشيخة أمثال األحمد 
املوقع اجلديد ملمش���ى ومنتزه 
منطقة مشرف كما اطلعت على 
االعمال اجلارية للموقع من قبل 
اجلهات املعنية وذات الصلة بهذا 
املش���روع وذلك بحضور وكيل 
وزارة االشغال عبدالعزيز الكليب، 
والنائب مخلد العازمي ومختار 
املنير  منطقة مش���رف محم���د 
ورئيس مجل���س إدارة جمعية 
مش���رف مؤيد الس���ريع ومدير 

صيانة حولي.
وأشارت الشيخة أمثال خالل 
زيارته���ا الى موقع املش���ي في 
منطقة مشرف الى ان املشروع 
يأتي رغبة من وزارة األش���غال 
العامة في تعويض أهالي منطقة 
مشرف عن الفترة التي قضوها 
في معايشة االضرار السلبية التي 
نتجت عن تعطل محطة مشرف، 
مشددة على ضرورة التنسيق بني 
جميع اجلهات املشاركة في انشاء 
املمشى للحفاظ عليه من خالل 
االس���تمرار في تطوير االلعاب 
واخلدمات وخلق فريق تطوعي 
مهمته اإلش���راف على املمش���ى 
واحلفاظ عليه من األضرار التي 

قد يتعرض لها.
وقالت الشيخة أمثال االحمد ان 
الروتني احلكومي القاتل  في عملية 
التنسيق بني اجلهات احلكومية 
ميثل نوعا من املشاكل في إطالة 
املدة التي تتطلبها وعملية انشاء 
واجناز هذه النوعية من املشاريع 
التنموية واخلدمية في مختلف 
مناطق الدول���ة. كما أكدت على 
اقامة مثل هذه املشاريع  أهمية 
التي تس���اهم في توفير اجواء 
مثالية للمواطنني لقضاء أوقات 
فراغهم في ممارس���ة الرياضة، 
معتبرة ما قامت به وزارة االشغال 
واجلهات األخرى املش���اركة في 
تنفيذ ممشى منطقة مشرف في 
موقع تنكر صهاريج مياه املجاري 

اجنازا كبيرا يشكرون عليه.
وثمنت الش���يخة أمثال دور 
الذين  الش���ركات واملواطن���ني 
قدموا التبرعات املادية والعينية 
لالسهام في انشاء وتنفيذ ممشى 
مشرف بصورة جميلة ومتطورة 
يحاكي متطلبات مختلف الفئات 
والش���رائع العمرية عن طريق 
توفي���ر عدد كبير م���ن االلعاب 
واملالع���ب الرياضية متمنية ان 
يتم االنتهاء من اجناز  املمشى 
مع االحتفاالت باالعياد الوطنية 
وتعويضهم في الوقت نفسه عن 
التي قضوها  الطويل���ة  الفترة 
التي  الس���لبية  اآلثار  متحملني 
خلفتها محطة مشرف وطالبت 
اعضاء املجلس البلدي بتسهيل 
عملية اعطاء االراضي وتوفيرها 
للجهات الراغبة في توفير هذه 
النوعي���ة م���ن اخلدم���ات التي 
متثل متنفسا لالهالي يقضون 
فيها اوقاتا مفيدة في ممارس���ة 

جميع املواطنني من هذه اخلدمات 
القيمة ذات الطابع الترفيهي الى 
جانب ما تقوم ب���ه الوزارة من 

تنفيذ املشاريع التنموية.
من جانبه قال رئيس مجلس 
ادارة جمعية مشرف مؤيد السريع: 
نحن نعمل بالتنسيق مع وزارة 
االشغال لتوفير جميع اخلدمات 
الهالي املنطقة من خالل مخاطبة 
الش���ركات واالف���راد املتبرعني 
لتوفير الدعم املناس���ب الجناز 
املشروع بصورته الكاملة، مشيرا 
الى ان اجلمعية لن تدخر شيئا في 
مساندة ودعم املشروع الجناحه 

واخراجه بالصورة املرضية.
ولفت الس���ريع الى ان دور 
اجلمعية لن يقتصر على توفير 
الدعم فقط ولكن يستمر من خالل 
االشراف على املشروع بعد اجنازه 
بهدف احملافظة عليه من االضرار 

والتلف التي قد يتعرض لها.
من جانبه قال مدير صيانة 
حولي الشيخ عبدالعزيز لصباح 
انش���اء ممش���ى  الهدف من  ان 
»الواحة« في منطقة مشرف في 
نفس املوقع الذي كانت تتجمع 
فيه التناكر اخلاصة بنقل مياه 
املجاري من محطة مشرف هو نزع 
تلك الذكرى من ذاكرة املواطنني، 
مبينا ان طول املمشى سيقارب 
ال� 2 كيلو متر وحتيط به اشجار 
النخي���ل والزراعات التجميلية 

واملسطحات اخلضراء.
واش���ار ال���ى ان املش���روع 
س���يتضمن ملعبني لكرة القدم 
وملعب���ا لكرة الطائ���رة وعددا 
من املالعب االخ���رى بالتعاون 
والتنس���يق مع الهيئ���ة العامة 
للش���باب والرياضة، متمنيا ان 
تتم احملافظة على املشروع مبا 
يكفل استفادة جميع املواطنني 

من اخلدمات التي يوفرها.

وطاقة االفراد وبالتالي تنعكس 
على عطاءاتهم.

ومتنى املنير ان يتم انش���اء 
مثل ه���ذه اخلدمات في مختلف 
مناطق الدولة وأال تقتصر على 
منطقة بعينها حتى يس���تفيد 

اعم���ال تطوير خدم���ات البنية 
التحتي���ة للمناطق او اخلدمات 
االخرى كإنشاء مضمار للمشاة في 
بعض املناطق، مبينا ان مثل هذه 
الرياضية والترفيهية  املشاريع 
تنعكس بشكل ايجابي على صحة 

الرياضات في جو عائلي ممتع.
من جانبه اعرب مختار منطقة 
مشرف محمد س���الم املنير عن 
شكره وتقديره ملا تقوم به وزارة 
االشغال العامة من توفير مختلف 
اخلدمات للمواطن سواء أكانت 

من أعمال الطلبة السابقة

الس�ريع: تنسيق بين جمعية مشرف ووزارة األشغال لتوفير الخدمات الالزمة ألهالي المنطقة
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أمثال األحمد: الروتين الحكومي القاتل في التنسيق بين الجهات 
الحكومية يعوق إنجاز المشروعات الخدمية والتنموية


