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مؤتمر صناعة المستقبل تقيمه لجنة الشروق بالهيئة الخيرية اإلسالمية العالمية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي وتحت رعاية الشباب والرياضة

اع مستقبلنا ودعمهم مستمر رسمياً وشعبياً المعتوق: شباب الكويت صنَّ

والوظيفي بعد الثانوية، ولذلك 
قامت اللجنة مبساهمات مجتمعية 
كثيرة من خالل برنامج التوظيف 
الذي اس���تفاد منه ما  الصيفي 
يقارب ال� 900 ش���اب وش���ابة 
وبرنامج تدريب املدربني وبرنامج 
املج���ددون التدريبي، وبرنامج 
صحتي بيدي، وبرنامج اكادميية 
التدريب املؤسسي وغيرها من 
املساهمات من محاضرات املدارس 
وورش العمل، ويأتي اليوم لنقدم 
اضافة مميزة لنساهم ببناء وطن 

طاملا أعطانا الكثير.
ووجه العسق حديثه للشباب 
قائال: اعلموا ان من بني كل فئة 
يتخرجون ف���ي اجلامعات 80 
ينتقلون من وظيفة ألخرى ومن 
قس���م آلخر ألنهم لم يختاروا 
التخصص املناسب ومنهم من 
يبقى في وظيفت���ه رغم عدم 
شعوره بالرضا عنها فقط، ألنه 
ال يحب عناء البحث، واليوم بني 
ايديكم مبادرة مميزة تقدم لكم 
من جلنة الشروق لتريحكم من 
رحلة العناء التي تواجه كثيرا 
من اخلريج���ني واخلريجات، 
فاستفيدوا من مبادرة اخوانكم 
وندعوكم للمش���اركة في هذا 

البرنامج.

التوصيات القابلة للتطبيق.

تحديد المستقبل

من جهته، قال رئيس جلنة 
الشروق للشباب د.وائل العسق: 
الش���روق للشباب  باسم جلنة 
نرحب بكم في برنامجنا الرائع 
في هيئتكم اخليرية االسالمية 
العاملية حتت ش���عار »صناعة 
املستقبل« فلقد قيل »ان املستقبل 
نتيجة ملا نصنع اليوم« فما نقوم 
به اليوم يحدد الى حد كبير شكل 
مستقبلنا، وألن التعرف على شكل 
املستقبل والتنبؤ به يحتاج الى 
مهارات وخبرات يصعب على كثير 
من الطلبة ادراكها دون مساعدة 
ارتأت جلنة الشروق ان تساهم 
في مساعدة الشباب على التعرف 
العلمية وأساليب  على األسس 
اختيار التخصص مساهمة منا 
في التنمية املجتمعية التي نؤمن 
بأهميتها وما يعود منها بالنفع 
على الش���اب والشابة بالدرجة 
االولى وعلى البل���د على املدى 

البعيد.
واكد العس���ق ان الهدف من 
هذا املعرض هو مساعدة طلبة 
الثانوي���ة في الس���نتني 11 و12 
على حتديد التخصص الدراسي 

العس�ق: لجنة الش�روق تس�اعد الش�باب في اختيار التخصص 
الدراس�ي والوظيف�ي و80% م�ن الخريجي�ن ال يحس�نون االختيار

التربي���ة وبرنامج اعادة هيكلة 
القوى العاملة وجلميع اجلهات 
التي شاركت للخروج مبجموعة 

ووجه املعتوق شكره وتقديره 
للهيئة العامة للشباب والرياضة 
على رعايتها للمؤمتر ولوزارة 

واالهم جلميع الشباب انطالقا من 
قوله تعالى: )ولقد كان لكم في 

رسول اهلل أسوة حسنة(.

انتاجهم  ينعكس على مستوى 
ول���ذا البد من وج���ود القدوات 
احلسنة باعتبارها املرجع االول 

وزاد املعتوق ال يخفى عليكم 
ما تقوم به الكويت على املستويني 
الرسمي والشعبي من رعاية فائقة 
للنشء والشباب والدعم املستمر 
لتطوير جميع اجلهود التي تسهم 
بشكل مباشر في صياغة حاضر 
الشباب ومستقبلهم النهم صناع 

مستقبلنا وحضارتنا.
وقال: في خطوة عملية على 
هذا الدرب يأتي هذا املؤمتر الذي 
تنظمه جلنة الش���روق التابعة 
للهيئة اخليرية االسالمية العاملية 
ملساندة ودعم الشباب من خالل 
جهودها في املؤمترات والندوات 
وامللتقي���ات وورش التدري���ب 
لتنمية قطاع الش���باب الواعد، 
وحت���دث املعتوق ع���ن احلياة 
التي يحياها االنس���ان فأوضح 
ان االنس���ان يقضي جزءا كبيرا 
من حياته ف���ي العمل باعتباره 
حاج���ة اساس���ية مما يكس���به 
العديد من املمي���زات االيجابية 
مث���ل الثقة بالنف���س والنجاح 
واملردودي���ن امل���ادي واملعنوي 
واالهتم���ام بالدورات التدريبية 
وتعيني املسؤولني ذوي اخلبرة 
والكف���اءة والتخصص وتعزيز 
ثقة الش���باب بأنفسهم حتى ال 
يبحثوا عن اكثر من وظيفة مما 

ليلى الشافعي
اكد رئي���س الهيئة اخليرية 
االس���المية العاملي���ة د.عبداهلل 
املعتوق ان الهيئة تضع الشباب 
في صل���ب اهتمامها عبر جلنة 
الشروق ومركز الرواد ومدرسة 
اللغ���ة وفق  الرؤي���ة ثنائي���ة 
قيمنا االس���المية حلماية الفرد 

واملجتمع.
وقال انه في هذا االطار تنظم 
الهيئ���ة العدي���د من االنش���طة 
الش���باب  اوقات  في اس���تثمار 
وتوجيهه���م وبنائه���م روحيا 

وجسديا واخالقيا.
واضاف في كلمته التي القاها 
نيابة عنه مدير عام الهيئة ابراهيم 
حسب اهلل، في املؤمتر الذي اقامته 
جلنة الشروق بالهيئة اخليرية 
بالتع���اون م���ع وزارة التربية 
والتعليم العالي وبرنامج اعادة 
هيكل���ة القوى العاملة وبرعاية 
هيئة الشباب والرياضة، اتشرف 
بنق���ل حتيات اخوان���ي اعضاء 
مجل���س االدارة الى هذا املؤمتر 
الذي ينعقد حتت شعار »صناعة 
املستقبل« واذا ذكرنا املستقبل 
فإننا نحدد بوضوح قطاع الشباب 
النهم امل االمة وس���ر نهضتها 

وعدتنا الى املستقبل.

لوحة قرآنية مقدمة للمشاركني في مؤمتر صناعة املستقبل
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