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    الموقر                                 السيد / وكيل وزارة الداخلية

تحية طيبة وبعد :     

 الموضوع / مدينة الشامية الصحية 
 

التنمية المجتمعية لمدينة الشامية الصحية   باإلشارة إلى الموضوع أعاله وبناء على قرارات اجتماع لجنة  

لتنمية المجتمعية المستدامة وجعل منطقة الشامية مجتمع نظيف  وانطالقا من العمل على تحقيق اهداف لجنة ا

وقادر على التنمية المجتمعية ألفراده وعليه فقد قمنا بتنفيذ بعض الفعاليات واألنشطة التي من شأنها تطبيق  

تم طرحها كالتالي :   االستراتيجية التي  

  1- عمل شعار لمدينة الشامية الصحية . 

تم تصميم واعتماد شعار لمدينة الشامية الصحية يقدم رسالة المدينة الصحية للجمهور ويميزها وبدل عن   

 األنشطة والمجاالت التي تستهدفها . 

  2-  تم تصميم موقع الكتروني لمدينة الشامية الصحية . 

دينة الشامية الصحية لتيسيير عملية التواصل مع الجمهور وتقديم االيضاحات  صممنا موقع الكتروني لم 

 واالستفسارات الالزمة . 

  3- عمل دراسة لتحويل الشامية لمدينة خضراء . 

البدء في دراسة الخطوات الواجب اتخاذها لتحويل منطقة الشامية لمدينة خضراء بالتعاون مع اصحاب   

ت . االختصاص والخبرات في تلك المجاال  

  4. عمل ملتقى لتشجيع البيوت والحدائق على الزراعات المثمرة لتحقيق االكتفاء الذاتي . 

التقينا مع بعض من سكان المنطقة من خالل ملتقى عملي لتوضيح الطرق الصحيحة لألستفادة من زراعة   

مثمرة والتي يمكن من خاللها تحقيق قدر من االكتفاء الذاتي . االشجار وخصوصا ال  

  5- التعريف بقانون حماية البيئة الكويتية رقم 42 لسنة 2014  . 

خالل الفعاليات التي نقوم بتنظيمها نحرص على أن تتضمن بعض الشروحات والتوضيحات لقانون حماية   

والذي يمثل قانون متكامل لحماية البيئة .   2014لسنة   42البية الكويتية رقم   

 6- اعالن عن مسابقة بيوت وحدائق صديقة للبيئة في منطقة الشامية . 

شجيعا لالهالي على العناية بالبيئة المحيطة بهم مما ينعكس بالضرورة على كل جوانب حياتهم فقد قمنا  ت 

   االعالن عن مسابقة الجمل البيوت والحدائق صديقة البيئة بالمنطقة وتوزيع جوائز على الفائزين . 

 

 

 



 7-  عمل زيارات لدواوين منطقة الشامية لتوضيح المعايير الخاصة بالمدينة الصحية . 

الزيارات للدواوين بمنطقة الشامية لشرح وتوضيح المعايير الالزم تحقيقها لتحويل الشامية   ض قمنا بعمل بع 

 لمدينة صحية . 

 8 االستعداد لعمل يوم ترفيهي بالتعاون مع وزارة الشئون االجتماعية لكبار السن بحديقة الشامية ولكن  

 تأخر التنفيذ يسبب جائحة كورونا . 

قمنا بالتحضير لتنظيم يوم ترفيهي لكبار السن من اهالي المنطقة وتم التنسيق والتعاون مع وزارة الشئون   

اعية في ذلك ولكن انتشار فيروس كورونا أدى الى تأجيل كل تلك التحضيرات .  االجتم  

 9. عمل ماراثون ويوم رياضي ألهالي الشامية بالتعاون مع جمعية الشامية والشويخ التعاونية  . 

تم تنظيم يوم رياضي ألهالي منطقة الشامية وعمل ماراثون شارك فيه جمع من أبناء وبنات الشامية وتم   

 ذلك بالتعاون مع جمعية الشامية والشويخ التعاونية والتي قامت بتقديم جوائز للفائزين بالمسابقات . 

  10. تنظيم معرض تجاري ترفيهي لسكان المنطقة بالتعاون مع جمعية الشامية والشويخ التعاونية . 

قمنا ببتنظيم معرض تجاري ترفيهي الهالي المنطقة بمدرسة الجزائر وتضمن العديد من البوثات التابعة   

الصحاب المشروعات الصغيرة لعرض المنتجات والسلع الخاصـة بهـم وكـان ذلك بالتعاون مع جمعية  

ونية . الشامية والشويخ التعا   

 

 

 

عاونكم شاكرين لكم حسن ت                     

وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام ؛؛؛               

رئيس لجنة التنمية المجتمعية     

 عادل عبد اللطيف الدوخي 

 


