
 11  محليات  االحد ١٢ ديسمبر ٢٠١٠ 

 تركيز مع فعاليات املؤمتر مجموعة من املشاركني واملشاركات في املؤمتر

 أول مؤتمر يقام فيها نظمته مجموعة ٢٠/٥٠ بالتعاون مع جمعية المهندسين برعاية أحمد الفهد 

 مؤتمر الشباب في مدينة الحرير.. كشتة كويتية 

 أسامة دياب
  برعاية نائب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون االقتصادية 
ووزير الدولة لشؤون التنمية 
ووزير الدولة لشؤون اإلسكان 
افتتح  الفهـــد  الشـــيخ أحمد 
صباح أمس مؤمتر الشـــباب 
في مدينة احلرير الذي أقامته 
مجموعـــة ٢٠/٥٠ للتنميـــة 
املجتمعية باالشتراك مع جمعية 

املهندسني.
  وحث املشاركون في املؤمتر 
الشباب على املشاركة الفاعلة 
التنمية واالبتعاد عن كل  في 
التي تعطل  السلبية  العوامل 
طاقاتهم وأن يحلوا مشاكلهم 
بطريقـــة حضارية بعيدا عن 
الصراعـــات واالنعكاســـات 
السياسية املشحونة، معربني 
الذي  عن تفاؤلهم باملستقبل 
سيكون أفضل بتنمية املوارد 
البشرية ودفع عجلة التنمية 
في البـــالد، معولني على دور 
الشباب الذي يشكل ٦٠٪ من 

نسبة السكان.
  أما الشـــباب الذي شـــارك 
بفاعلية في املؤمتر فتفاوتت 
مداخالته بني التفاؤل باملستقبل 
واإلحبـــاط بســـبب الوضع 
السياسي غير املستقر والذي 

سيؤثر على التنمية.
  في البداية قالت مستشارة 
املدني لنائب  شؤون املجتمع 
رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
االقتصادية نورية السداني انه 
ألول مرة فـــي تاريخ الكويت 
ينعقد مؤمتر في مدينة احلرير، 
ودعونا نطوي صفحة اإلحباط 
ونفتح صفحة األمل فنحن منلك 

العزمية واإلصرار.
  وأضافت، موجهة كالمها إلى 
الشباب، أوصيكم بأن التنمية 
الكويت هي  املقبلـــة عليهـــا 
فرصة تاريخية ونقلة لبلدكم 
إلـــى األفضل، فموقـــع مدينة 
احلرير هو موقع املســـتقبل 
لكم وألبنائكم فمن يولد اليوم 
مـــن األطفال ســـيكون عمره 

بعد عقدين من الزمن ٢٠ عاما 
وفي هذه الفترة ستكون املدن 
السكانية في احلرير قد اكتملت 
واملستشفيات باشرت عملها 
وكل املشاريع قد مت تشغيلها 
وستكون هناك ٤٥٠ ألف فرصة 

عمل للشباب الكويتي.
  وأشـــارت إلـــى أن منطقة 
القرين أنشئت في ثمانينيات 
القرن املاضي ووزعت بيوتها 
وقســـائمها على الشـــباب آن 
ذاك الذيـــن أصبحـــوا اليوم 
أجدادا يسكنون هم وأوالدهم 
وأحفادهم هذه البيوت، وهكذا 
هي دورة الزمن وهكذا ستكون 

مدينة احلرير بعد ٢٠ عاما.
  وأضافت ان الوحدة والتالحم 
الوطني مطلوبان اليوم وهدية 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد مدينة احلرير 
فحافظوا على وطنكم الكويت 
والتفوا كالسوار حول املعصم 

وحفظ اهللا الوطن.

  أهم مشروع

  وبدوره أكد رئيس جمعية 
املهندسني والعضو املؤسس 
ملجموعـــة ٢٠/٥٠ للتنميـــة 
القحطاني  املجتمعية م.طالل 
أن انطالقة هذا املؤمتر من موقع 
مدينة املســـتقبل ومبشاركة 
الشباب مؤشر فعلي على إطالق 
التشييد والبناء لهذا  مرحلة 
املشروع العمالق، مشيرا إلى 
أن التنمية البشـــرية هي أهم 
وأكبر مشروع تتضمنه خطة 

التنمية.
  وأضاف: اننا نريد من شباب 
اليوم أن يكونوا مســـاهمني 
رئيسيني في بناء هذه املدينة 
التي نشـــهد انطالقتها اليوم 
وســـتكون جاهـــزة لألجيال 
القادمـــة رغم ما نشـــهده من 
جتاذبات سياسية نرى ونكرر 
القول انها تعيق التنمية التي 
اليوم  نريدها جميعا وعلينا 
كمجتمع مدني أن نساهم في 
وقف هذه التجاذبات والتشنج 

الـــذي نشـــهده في الشـــارع 
السياسي.

  الصراعات ال طائل من ورائها

  وزاد القحطاني ان الشفافية 
حتتم علينا أن نكون مدافعني 
عن الكويت ضد هذا اخلطر الذي 
يهدد وحدتنا وأمننا املجتمعي 
فزج الشـــباب فـــي صراعات 
سياســـية ال طائل من ورائها 
سيعيق بالتأكيد أداءهم لدورهم 
املنشود كما أنه يزيد من حاالت 
أبناء  السياسي لدى  التطرف 
الوطن الذي جنهد جميعا إلى 
الدفع به إلى طرق الوســـطية 
واالعتدال ولهذا علينا كمجتمع 
مدني أن ندافع وبقوة عما يريده 
أبنـــاء الكويت من تنمية وأن 
نوقف هذه املسرحية والهزل 
السياســـي وأن نكون فاعلني 
في بناء وطننا بعزمية تفوق 
عزمية املتعاطني واملتشنجني 

في العمل السياسي.
  ولفت إلى أن الشـــباب هم 
محـــور خطـــط التنمية التي 
بادرت بها احلكومة ومجلس 
األمة في مرحلـــة من مراحل 
التفاهم والوئام بينهما فلهذا 
فهم املعنيون بعودة هذا التفاهم 
إلى الســـلطتني التشـــريعية 
إطـــار  وفـــي  والتنفيذيـــة 
الدستور والقانون، موضحا 
أن هـــذا التفاهم ســـيزيد من 
مستوى معدالت تنفيذ خطط 

التنمية.
  وخلص القحطاني إلى القول: 
إننا كمجتمع مدني لن ننتظر 
أن مينح لنا حق املشاركة بل 
سنبادر لوضع احللول وحث 
السياسيني على وقف مهازلهم 
التي تهدد أمننا االجتماعي في 
الكويت، فمدينة املستقبل التي 
نحن في أرضها بحاجة ماسة 
إلى تكاتـــف اجلهود وتوحيد 

الرؤى.

  مخطط المدينة

  من جانبه استعرض رئيس 

احتاد املكاتب الهندسية والدور 
االستشـــارية م.بدر السلمان 
مكونات مشروع مدينة احلرير 
«مدينة املســـتقبل»، الفتا الى 
انها مبادرة من صاحب السمو 
األمير الشراك القطاع اخلاص، 
مشـــيرا الى انها تشتمل على 
البادية على  منتجع ومحمية 
مساحة ٢٠٠ هكتار وستكون 
حرما وطنيا بريا يشمل واحدة 
اكبر احمليطـــات واملراكز  من 
لدراســـة االبحـــاث في جميع 
انحاء اخلليج، وجسر الشيخ 
جابـــر الذي ســـيربط مدينة 
احلرير مبدينة الكويت وربط 
اجلسر بجزيرتني حتتويان على 

منشآت عصرية.
  وأضـــاف أن هنـــاك أيضا 
طريق احلريرـ  املنطقة احلرة، 
وســـتكون منطقة مؤسسات 
جتارية مصممة كمنطقة حرة 
للتجارة واالستثمار وتطوير 
األعمال وتقع بالقرب من املطار 
الدولي اجلديد وربطها بخط 
سكة حديدية وبشبكة طرقات 
وطيران موسعة متتد حتى آسيا 
الوسطى، الفتا الى انها ستشتمل 
ايضا على مدينة االعمال املالية 
الدولية  والتجارية واالدارية 
حيث ستؤمن أفضل التسهيالت 
لشركات االعمال االقليمية لفتح 
مراكز رئيسية لها في الكويت، 
مشيرا الي انه متاشيا مع تراث 
الكبرى  العامليـــة  املعـــارض 
ستستضيف منطقة منتديات 
املعارض ملدينة احلرير أرقى 
وأفضل املستثمرين والزائرين 
ورجال األعمال، باالضافة الى 
املدينة واألكادميية الرياضية 
الثقافيـــة، واملراكز  واملدينة 
السياحية والفنادق واملنتجعات 
واملدينة البيئة واخرى اعالمية 
ومدينة األفالم واملدن الصناعية 
والتعليمية والصحية واحلدائق 
العامة واملناطق السكنية وبرج 
مبارك الكبير الذي يعد صرحا 
معماريا بارتفاع يزيد على ٢٠٠ 
دور ليكون أحد أعلى األبراج 

في العالم.
التحديــــات  الــــى    وأشــــار 
االقتصادية واالجتماعية التي 
تواجه املشروع وتشمل النمو 
االقتصادي بشقيه عجلة النمو 
االقتصادي حيث سيبلغ حجم 
االستثمار ٢٥ مليار دينار وهو ما 
سيترتب عليه اضافة حوالي ٤٥ 
مليار دينار الى الدخل القومي 
خالل عمر املشروع متوقعا ان 
تبلغ حصة مساهمة املشروع 
في الناجت احمللي نحو ٤ مليارات 
دينار في العام ٢٠٣٠، اضافة 
الى شق احلد من االعتماد على 

قطاع النفط.
الى ما ســــيوفره    واشــــار 
املشروع من فرص عمل تصل 
الــــى ٤٣٠ الــــف فرصــــة عمل 
للشباب الكويتي، وخلق فرص 
اســــتثمارية للقطاع اخلاص 
وجذب املستثمرين الكويتيني 
واالجانــــب،  واخلليجيــــني 
وخلق شراكة اســــتراتيجية 
بني القطاعني العام واخلاص، 
الفتا الى انها ستكون مجتمعا 
عمرانيا متطورا يستوعب ما 

يقارب من ٧٠٠ الف نسمة.

  دراسة ميدانية

  ومــــن جهته اســــتعرض 
عميد كلية العلوم االجتماعية 
بجامعة الكويت د.علي الطراح 
التي توصل  املقترحــــات  أهم 
إليها من خالل دراسة ميدانية 
بعنوان «املشكالت االجتماعية 
والشخصية للشباب الكويتي»، 
الفتا الى أنها تتطلب صياغة 
السياســــات املقترحة ومنها 
تفعيل برامج وأنشطة رعاية 
الشــــباب الســــتثمار أوقــــات 
الفراغ، تفعيل مكاتب اخلدمة 
االجتماعية والنفسية، تأهيل 
الطالب للمشــــاركة في العمل 
التطوعــــي، تأطير املشــــاركة 
االجتماعية والسياسية للطالب، 
الوعي بالدميوقراطية  تنمية 
وإعالء قيم االنتمــــاء للدولة 

والوالء للنظام.

  وأشار الطراح إلى أن الدراسة 
اشتملت على عدد من اإلجراءات 
النظريــــة واملنهجيــــة منهــــا 
البحوث والدراسات السابقة 
التي تناولت مشكالت الشباب 
الكويتي وبعض  في املجتمع 
املجتمعــــات اخلليجية والتي 
كان مــــن أبرز نتائجها ضعف 
املشــــاركة السياسية للشباب 
الوطنية وارتفاع  التنمية  في 
تكاليف املعيشــــة وانتشــــار 
تعاطــــي املخدرات وتفشــــي 
اجلرمية واالنحراف، موضحا 
أن املشكالت التي تواجه الشباب 
تتمثل في عدم الشعور باهتمام 
أفراد األسرة وعدم تفهم األسرة 
ملشكالت الشباب وعدم رضاها 
عن أصدقائهــــم باإلضافة إلى 
زواج األب من امــــرأة أخرى، 
وعدم قدرة الشباب على التعبير 

عن رأيه في وجود الوالد.
   وقــــال د.علــــي الطراح ان 
الدراسة ســــعت لتحقيق عدد 
الكشف عن  من األهداف منها 
املشكالت االجتماعية والنفسية 
الشــــباب  التي يعانــــي منها 
والتعــــرف علــــى املشــــكالت 
املجتمعية التي تواجه البنية 
االجتماعية وحتديد مدى وجود 
فروق ذات داللة إحصائية بني 
اجلنسني إزاء كل من املشكالت 
االجتماعية والنفسية الشخصية 
التي يعانــــون منها، الفتا إلى 
أن حتقيق تلك األهداف تطلب 
إثارة مجموعة من التساؤالت 
وســــعت الدراســــة لإلجابــــة 
عنها ومنها ماهية املشــــكالت 
االجتماعية والنفسية واملشكالت 

املجتمعية.
  واستعرض املناهج البحثية 
واملفاهيم واملجاالت واألدوات 
املستخدمة في الدراسة باإلضافة 
إلى العينات املستهدفة وكيفية 
اختيارها، علما بأن عدد الطالب 
املشمولني بالدراسة بلغ ١٧٩٤ 
طالبا وطالبة، ٦٠٥ من الذكور 
و١١٨٩ من اإلنـــاث وتراوحت 

أعمارهم بني ١٧ و٢٤ عاما. 

 الشباب وخالف حول األولويات 
 شهد املؤمتر مداخالت شكرت املنظمني وأخرى طلبت أن 
نتأنى بالتفاؤل، فقد وجهت املشاركة رنا ابوغيث الشكر 
للمنظمني، ومثل هذا الشـــكر قدم أحمد العازمي الشكر 
وشـــكك في امكانية انهاء املدينة خالل الفترة احملددة، 
واستنكر الطالب علي اشكناني الدعوة إلى ابعاد الشباب 
عن السياسة، بل ينبغي ان تكون لهم مشاركة فاعلة في 

العملية السياسية. 
  أما نهى املنصور من اجلمعية االقتصادية فدعت إلى 
تقبل اآلخر وعدم التشـــكيك في نوايا الذين يحاولون 
تقدمي كل ما لديهم معربة عن األمل في أن تقوم اجلهات 
بحملة توعوية حلث الشباب على تقبل اآلخر واالرتقاء 
باألخالق املجتمعية، مشيرة إلى أن الشباب يعيش أزمة 

أخالقيات .
  الطالبة سارة الرفاعي من اجلامعة األميركية قالت ان 
الوضع السياسي غير املستقر يؤثر على التنمية ويخلق 
نوعا من االحباط واملشـــاحنات وبدال من التركيز على 
التنمية يتم التركيز على املشاريع القائمة بالفعل واملطلوب 

بدال من املشاحنات التركيز على خطط التنمية. 
  علي املسري من جامعة الكويت قائل أنا متفائل إلتاحة 
الفرصة أمام الشـــباب من خالل هذا املؤمتر، مشيرا إلى 
تقدميهم مقترحات لهذا املؤمتر من خالل مجموعة ٢٠/٥٠ 
فالتفاؤل موجود، والشـــباب يطلب ويريد املشاركة في 

اتخاذ القرار واخلطط وهذا املؤمتر اتاح هذه الفرصة. 

للمواطنيـن السـمو  صاحـب  هديـة  المسـتقبل  مدينـة  «الحريـر»  السـداني:     
  وبعد ٢٠ عامًا ستكون مدنها السـكنية قد اكتملت وهناك ٤٥٠ ألف فرصة عمل للشباب

   القحطاني: عقد أول مؤتمر في موقع مدينة المسـتقبل مؤشـر فعلي على انطالق مرحلة 
التشييد و البناء  ومؤسسات المجتمع المدني يجب أن يكون لها دور في وقف التشنج السياسي 

 مشاركة فاعلة  من المهندسين الشباب 
  

  شــــارك في املؤمتر وفد من املهندسني الشباب العاملني 
في القطاعني العام واخلاص تقدمهم م.حمود الزعبي ومدير 
عام جمعية املهندسني صالح باني املطيري ورئيسة جلنة 
املهندسني للشباب م.زينب الري ورئيس العالقات العامة 
عبداهللا احلشاش ونائبته م.زينب الري، حيث قاموا مبناقشة 
التفاصيل الفنية للمشــــروع والدور املناط واملطلوب من 

املهندسني لتفعيل االنطالقة الفعلية للمشروع. 

 اعتذار الفهد والعبدالهادي 
  

  اعتذر عن احلضور نائب رئيس الوزراء للشـــؤون 
االقتصادية ووزير الدولة لشــــؤون التنمية ووزير الدولة 

لشؤون االسكان الشيخ أحمد الفهـــد لظرف طـــارئ.
  واعتذر النائب ناجي العبــد الهادي عـــن املشــــاركـــة 
لتواجـــده مـــــــع الوفــد البرملاني الزائــــــر للجمهوريــة 

التركيــة. 

 الطراح يدعو إلى االقتداء 
  بجمعية المهندسين 

  
  دعا د.علي الطراح في بدايـــة كلمته إلى االقتداء 
بالنهج الـــذي خطته جمعية املهندســـني الكويتية 
فـــي عمل املجتمع املدني من خالل جهود مهندســـها 
الشباب طالل القحطاني، مضيفا أن الشباب هم أمل 
املستقبل ويقودون احلراك السياسي في كل املنتديات 

العاملية. 
  وقال: إن كل السياسات العاملية اليوم تتوجه إلى 
الشباب ونسبتهم في املجتمع نحو ٦٠٪ وهي نسبة 
في جميع املجتمعات العاملية، فلذلك يجب أن تتوجه 
خطط التنمية إلى هذه الشريحة الكبيرة في املجتمع 

وتعبر عن هذه الشريحة وطموحاتها. 

 (محمد ماهر)  نورية السداني وم.طالل القحطاني وم.بدر السلمان ود.علي الطراح خالل املؤمتر 


