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سّلمنا الهيكل 
التنظيمي للهيئة إلى 

ديوان اخلدمة املدنية 
وفي انتظار إقراره 

72% نسبة الشباب 
في املجتمع 

الكويتي 

نعمل على إعداد 
مركز قادة متخصص 

للشباب

أكد لـ »األنباء« أن الهيئة العامة للشباب هي الجهة المنفذة للمشاريع الشبابية ويجب زيادة ميزانيتها

املطيري: نتعامل مع جميع اجلهات في املجتمع لتحقيق التنمية السليمة للشباب
كشــف مدير الهيئة العامة 
للشــباب عبدالرحمن املطيري 
ان استراتيجية الهيئة انطلقت 
في أغسطس من العام املاضي، 
وذلك بالتزامن مع اليوم العاملي 
للشــباب برعايــة ســامية من 
صاحب الســمو األمير الشيخ 
صبــاح األحمــد، الفتــا الى أن 
الهيئة العامة للشــباب تعتبر 
للمشــاريع  تنفيذيــة  جهــة 

واملبادرات الشبابية.
فــي  املطيــري  وأضــاف 
تصريحات خاصة لـ »األنباء« 
ان القانــون املتعلــق بإنشــاء 
الهيئــة العامــة للشــباب رقم 
٢0١5/١00، ينــص على إنشــاء 
الهيئة العامة للشباب وفصلها 
عــن الهيئة العامــة للرياضة، 
موضحا ان هناك حاجة لزيادة 
ميزانية هيئة الشباب املقدرة 
بـ 5 ماليني دينار، ألن أنشــطة 
الهيئة كثيرة وتدعم شــريحة 
كبيرة من املجتمع، موضحا أن 
الهيئة العامة للشــباب تسعى 
جاهــدة خلدمة أكبــر عدد من 
الشباب الكويتي للوصول إلى 
التنمية الســليمة، مؤكدا أنها 
سلمت الهيكل التنظيمي لديوان 
اخلدمة املدنية وبانتظار إقراره، 
مشيرا إلى أن عدد موظفي هيئة 
الشباب الرسميني هو ١3 موظفا 
والباقي تستعني بهم من خالل 

العقود اخلاصة. 
وذكــر أن الهيئــة خاطبت 
اجلهــات املعنيــة فــي الدولة 
إليجاد مقر لهــا حلني االنتهاء 
الهيئــة اجلديــد،  مــن مبنــى 

مشيرا إلى أن املجتمع الكويتي 
أغلبيته من الشباب وهذه ميزة 
ونعمة يجب اســتغاللها، وأن 
هيئة الشباب مرنة تتعامل مع 
املتغيــرات واالعتبارات وتعي 
اخلصائــص العمرية املتنوعة 
للشــباب مــن خــالل املراكــز 
الشبابية واملساحات التي يتم 
تخصيصها للشــباب وحتقق 
الشــراكات، وبالتالــي فالهيئة 
العامة للشباب هي اجلهة املنفذة 

ملشاريع الشباب.
وبــني ان القانــون الصادر 
بإنشاء الهيئة العامة للشباب 
حدد دور الهيئة في عدة نقاط 
وهي االهتمــام بجميع األمور 
املتعلقة برعاية الشباب والعمل 
على ان يكون الشــباب مصدر 
الثروة احلقيقية للوطن وتعزيز 
التحــرك الشــبابي نحو املزيد 
من االندماج وصــون الوحدة 
الوطنية، ويكون ذلك مبوازنات 
تامة مع االتزان الفكري والقيم 
الوســطية بعيدا عن التطرف 
والتعصب بأشــكاله املختلفة، 
باإلضافــة إلــى احملافظة على 
الكويتيــة  الوطنيــة  الهويــة 
وتعزيــز مقوماتهــا وحتقيق 
التوازن بني احلقوق والواجبات 
بالنهــج  اإلميــان  وترســيخ 
الدميوقراطي واحترام احلريات 
واخلضوع لسيادة القانون لدى 
الشباب، ومن األدوار املنوطة بها 
الهيئة إعداد الشباب وحتصينهم 
وحمايتهــم وتأهيلهــم فكريا 
وعمليــا واجتماعيــا وثقافيــا 
وتوجيه طاقاتهــم ومواهبهم 

١4-34 عاما والتي حددتها وزارة 
الدولة لشؤون الشباب، ونحن 
ننعم في الكويت بأن املجتمع 
الكويتــي مجتمــع فتي، حيث 
ان نســبة الشباب في املجتمع 
الكويتــي ٧٢% ونحن نتعامل 
مع املجتمع الكويتي ككل ومع 
جميع اجلهات لتحقيق التنمية 
السليمة للشباب الكويتي، الفتا 
الى ان املراكز الشــبابية تتبع 
الهيئة العامة للشــباب بحكم 
القانون واإلشراف عليها ماليا 
وإداريا وفنيا من اختصاصات 
الهيئــة لكن الى اآلن هي حتت 
مظلة هيئة الرياضة إلى أن يتم 
إصدار قرار بنقل جميع املراكز 
الشــبابية إلى هيئة الشــباب، 
مضيفا ان اجلوالة تتبع هيئة 
الشباب، مبينا ان املرافق التي 
تتبع هيئة الشباب تتمثل أيضا 
فــي بيوت الشــباب ومســرح 
الشــباب ونحن في طور إعداد 
مركز قادة متخصص للشباب.
واوضــح أوجــه الفرق بني 
الهيئة العامة للشباب ومكتب 
وزير الدولة لشئون الشباب، 
الفتا الى ان ذلــك محدد بقرار 
الشــباب ووزارة  إنشاء هيئة 
الدولة لشؤون الشباب واألخيرة 
هي جهة تخطيطية وتنسيقية 
وإشرافية تشرف على مشاريع 
الدولــة التي تخص الشــباب 
معنية بالتنســيق والتخطيط 
االستراتيجي واألبحاث ورسم 
سياســة الدولــة فيمــا يخص 
العمل الشبابي وأيضا االستعانة 
بالعالقــات الدولية عن طريق 

وهناك تعاون مع جهات كثيرة 
منها النادي البحري واملجلس 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب 
الســياحي ووزارة  والقطــاع 
اإلعــالم ووزارة األوقاف، كما 
أجنزنا الهيكل التنظيمي للهيئة 
خالل 6 أشــهر وســلمناه الى 
ديوان اخلدمة املدنية وننتظر 
إقراره وهو هيــكل مرن يضم 
إدارات وقطاعات باإلضافة إلى 
نواب للمدير، وانتهينا كذلك من 
الالئحة الداخلية واالستراتيجية 
وفــي الوقت نفســه نعمل في 
اجلانب التنفيذي بشكل مباشر 
ومن خالل تنسيقنا مع اجلهات 
املختلفة نفذنا ١9١ نشاطا، مما 
يؤكد ان الهيئة غير منطية وإمنا 
هي شبابية تفاعلية مبتكرة من 
خــالل األهداف التي من املمكن 
ان تتحقق خالل السنوات الـ 5 
املقبلة ونسعى ألن تكون أقوالنا 
مطابقة ألفعالنا ونشاهد أعماال 
مميزة من خالل املراكز الشبابية 
في مختلف احملافظات واملناطق.
الــى تشــكيل جلنة  ولفت 
عليا تضــم اجلهــات جميعها 
بالتوازي مع أي مشــروع بأي 
جهة حكومية تتعامل مع الهيئة 
العامة للشباب لتحقيق برنامج 
مهيئ للشــباب سوف نتواجد 
بــه وفــق األنظمــة واللوائــح 
املتاحة، وأبوابنا  واإلمكانيات 
مفتوحة للجميع سواء القطاع 
احلكومي أو القطاع اخلاص أو 
منظمات املجتمــع املدني وكل 
البرامج النافعة نتبناها بالدعم 
املادي أو الدعم اللوجســتي او 

نحو املساهمة في بناء الكويت 
ودعم االجتاه نحو االنفتاح على 
العالــم والتعامل اإليجابي مع 
احلضارات والثقافات املتنوعة 
وتشجيع ودعم وتبني برامج 
ومشاريع وخدمات وطنية تهدف 
الى بناء قدرات الشباب وتعزز 
مــن مســاهمتهم االقتصاديــة 

واالجتماعية في الكويت.
وقال: ان للهيئة اختصاصات 
حددهــا القانــون وهــي تبني 
األفــكار واملقترحــات اخلاصة 
بفئة الشباب وتنظيم األنشطة 
التربويــة والثقافية والعلمية 
مبختلف التخصصات واملجاالت 
وتســهيل مشاركة الشباب في 
الفعاليات والدورات واملهرجانات 
واملؤمتــرات احمللية والعربية 
والدولية، وذلك بالتنسيق مع 
اجلهــات املختصة واإلشــراف 
على املراكز الشبابية ورعايتها 
وتقدمي الدعــم املالي واإلداري 
واخلدمي لها واإلعداد مللتقيات 
حواريــة منظمــة ومســتمرة 
مع الشــباب وتسليط الضوء 
عليها بوسائل اإلعالم واإلعالم 
املتنوعة إلبرازها وبناء قاعدة 
مركزيــة للبيانات واملعلومات 
املتعلقة بالشباب الكويتي ذات 
الصلــة بالقانون والعمل على 

حتديثها بشكل دائم.
وأشار املطيري الى انه في 
استراتيجية الهيئة املوضوعة 
نعمل علــى البنــاء التراكمي، 
حيث نبدأ من حيث انتهى من 
قبلنا حيث حتديد الفئة العمرية 
للشــباب في الكويت من ســن 

املنظمات لالســتفادة من هذه 
التجــارب، أما الهيئــة فتعنى 
باجلانب التنفيذي بشكل مباشر 
مــن خالل مشــاريع شــبابية، 
فنحن هيئــة مرنة تتعامل مع 
املتغيــرات واالعتبارات وتعي 
اخلصائــص العمرية املتنوعة 
للشــباب مــن خــالل املراكــز 
الشبابية واملساحات التي يتم 
تخصيصها للشــباب وحتقق 
الهيئــة  الشــراكات وبالتالــي 
العامة للشباب هي اجلهة املنفذة 

ملشاريع الشباب.
وزاد: قمنا بعقد 9 اجتماعات 
إدارة هيئة الشــباب  ملجلــس 
وهذه ســابقة خالل سنة، كما 
وضعنــا خطــة اســتراتيجية 
متكاملة الفاعل الرئيسي فيها 
الشباب، واضعني نصب أعيننا 
التخطيط التشاركي، كما قمنا 
بتدريب 45 شابا وشابة إلدارة 
احللقات النقاشية واحلوارية في 
احملافظات الست، حيث عقدنا 
تقريبا 55 حلقة نقاشية وقمنا 
مبقابلة ١454 شابا وشابة من 
جميع التخصصات واملؤهالت 
الدراسية واملوظفني بالقطاعني 
العام واخلاص والعاطلني عن 
العمــل وذوي اإلعاقــة ودونا 
جميــع املالحظات واملشــاكل، 
وحظينــا برعاية ســامية من 
صاحب الســمو األمير إلطالق 
اســتراتيجية الهيئــة العامــة 
للشباب يوم ١٢ أغسطس املاضي 
وهي معبرة عن الشباب بشكل 
مباشر، كما نفذنا ١95 برنامجا 
وفعاليــة خالل فتــرة الصيف 

اإلعالمي او املشاركة.
وعن حل مشــكلة الظواهر 
الســلبية، أكــد انــه ال يحقــق 
التنمية بشكل كامل بل مع ذلك 
يجــب التركيز علــى اجلوانب 
اإليجابية وكل ما هو مفيد ألن 
التركيز على اجلانب الســلبي 
يزيــد مــن املشــكلة ونحــن 
نصب اهتمامنا على اجلوانب 
اإليجابية بشــكل مكثف، ومن 
ضمن البرامــج التي فكرنا في 
حتويلها من عمل تطوعي الى 
عمل مؤسســي حقيقي يحقق 
التنمية من خــالل العمل على 
التنظيمــي برنامــج  الهيــكل 
»واثق« برئاستي وسوف نطلقه 
بصورة جديدة في ١ أبريل املقبل 
وهو يعزز لدينا جميع النواحي 
مثل الثقة وتغيير سلوك األطفال 
في التعامل وكثرة غياب األطفال 
فــي املدارس، وبهــذا البرنامج 
نقوم بتنمية قدرات الطفل وهلل 

احلمد نسبة املشاكل تقل.
الــى ان مؤشــر  وأشــار 
الكومنولــث يشــير الــى ان 
الكويت صعدت من املركز ١١0 
الى 56 في 3 سنوات من حيث 
العمل الشبابي، وهذا يعتبر 
مفخــرة لنا برؤيــة صاحب 
السمو األمير بعد إطالق مؤمتر 
»الكويت تسمع«، الفتا الى ان 
لدينا في هيئة الشباب اآلن ١3 
موظفا رسميا أما الباقي فمن 
خالل االستعانة بفرق وجلان 
وبعض العقود املوجودة في 
هيئة الرياضة القدمية وقطاع 

الشباب.

عبدالرحمن املطيري

خالل ندوة »األعلى للتخطيط« حول التحديات التنموية

  4 مليارات دوالر استثمارات خارجية بالكويت خالل العامني املاضيني

تطبيق قانون اإلجازة التجارية
للموظفني في القطاع العام قريباً

فرج ناصر

 قال األمني العام للمجلس األعلى للتخطيط 
والتنمية د.خالد مهدي ان هناك خلطا في التعريف 
ما بني املخطط الهيكلي للدولة وخطة التنمية.

 وأوضح مهدي خالل ندوة »حتديات تنموية.. 
كويت جديدة« التي أقيمت مساء أمس األول في 
ديوان النائب الســابق عبداهلل التميمي مببارك 
الكبير أن انطالق احلملة اخلاصة بخطة الدولة 
التنموية والتي برزت بصورة إعالمية واضحة 
وبحضور سمو رئيس الوزراء والوزراء املعنيني 
امنا متثل رســالة واضحــة بجدية احلكومة في 
اجنــاز اخلطــة التنموية وكســب ثقــة املواطن 
والتعهد مباشرة للمواطنني بااللتزام بخطة ٢035 
وتنفيذها بأســرع وقت وأفضل صورة وهو ما 
أراد ان يوصله سمو رئيس الوزراء للمواطنني 
اننا نريد ان نحقق وننجز، مع وجود مشــاريع 
كثيــرة مدرجة ضمن خطة التنمية وجار العمل 

بها وهي سابقة جديدة من نوعها.
واضاف: ان الدولة لديها وثيقتان رئيسيتان في 
التخطيط املركزي، األولى لبرنامج عمل احلكومة 
وتقدم في بداية الفصل التشريعي، والثانية هي 
وثائق خطة التنمية وهي نوعان االولى للخطة 
اخلمســية االمنائية وتصــدر بقانون واملجلس 
الســابق قد صدر فيه اخلطــة االمنائية الثانية، 
وتكتب فيها السياسات العامة التي يجب تنفيذها 
وتعتمد على حتقيق رؤية معينة، وهناك خطة 
بعيدة املدى وهي ما تســمى رؤية الكويت مثل 
رؤية خطة التنميــة ٢035، والتي تهدف جلعل 
الكويــت مركــزا ماليا وجتاريا وبيئة مشــجعة 
لالستثمار ويكون القطاع اخلاص شريكا اساسيا 
بها وقائدا للتنمية، مشــيرا الى بعض املعوقات 
التــي تقف حجر عثرة أمام خطة التنمية والتي 
متــت معاجلة جــزء منها تدريجيــا مثل الدورة 

املستندية وصعوبة استخراج التراخيص.
 وتابع: للخطة االمنائية مؤشرات تقاس من 
خاللها نســبة جناحها ومدى الوصول لالهداف 
املرجوة منها وهناك على سبيل املثال مؤشرات 
كثيرة نعمل على جتاوزها وحلها لنقضي على 
املعوقات، الفتا إلى أن احلكومة تركز حاليا على 
عدة مؤشرات رئيسية منها وهي أن تكون هناك 
إدارة حكومية فاعلة تنجز اعمالها في اقل وقت 
ممكن، ادارة حكومية صغيرة حتى ال تطول الدورة 
املستندية وتكون املدة اطول وللمساهمة في اجناز 
ذلك مت العمل على »ميكنة« بعض املعامالت كما 
هو احلال في عملية استخراج الرخص في وزارة 
التجارة من خالل املوقع االلكتروني في 30 دقيقة.
 وتطــرق مهدي الى املخطط الهيكلي للدولة 
كأحد العوائق التي تعطل اإلجناز وتسبب البطء 
في اخلطة التنموية، موضحا ان املجلس البلدي 
قام بتغيير الكثيــر في املخطط الهيكلي الثالث 

للدولــة من خالل تخصيــص االراضي، وهو ما 
تعــارض مع كثير من مشــاريع خطــة التنمية 
وســبب ربكة في املشاريع وتأخير تنفيذها، اما 
بالنسبة للمخطط الهيكلي الرابع فقد مت تصحيح 
ذلك األمر متاشيا مع خطة التنمية، وهو مخطط 
متيز بوجود توأمة بني اجلهات املشاركة باخلطة 

وبلدية الكويت. 
 واكــد انه مع حلول عام ٢035 سيســتطيع 
التجاريــة  املواطــن إجنــاز جميــع معامالتــه 
والشــخصية من خالل الهاتف النقال وبنســبة 
كبيرة تصل الى 60% تقريبا، مشيرا إلى ركيزة 
اخرى مهمــة ضمن خطة التنمية اجلديدة وهي 
»اقتصاد متنوع مستدام«، حيث ان الكويت تعتمد 
على مورد طبيعي واحد وهو النفط وهو أمر خطر 
تنبهت له الدولة منذ اخلمسينيات عند تأسيس 
صنــدوق الســيادي للدولة وهــو أول صندوق 
سيادي في العالم لالدخار لالجيال القادمة بحيث 
تستقطع ١0% من ميزانية الدولة وال تصرف اال 
في احلاالت الطارئة واالزمات القصوى، موضحا 
ان هذا الصندوق السيادي مازال يحفظ للكويت 
مكانتها االقتصادية ورأينا ذلك من خالل اصدار 
السندات املالية األخيرة بأقل نسبة فائدة، واملورد 
اآلخر في اخلطة التنموية هو املوقع االستراتيجي 
للدولة والذي يعول عليه كثيرا في جعل الكويت 
مركــزا ماليا وجتاريا وهمــزة وصل اقتصادية 
في الشــرق األوسط والعالم باملضافة الى رأس 

املال البشري.
 واشار الى دور القطاع اخلاص كونه عامال 
مهما وشــريكا فــي العمليــة التنموية ودفع 
عجلة االقتصــاد، مبينا ان التخصيص عامل 
مهم في تسريع عجلة النمو االقتصادي وهو 
مــا يختلف عــن اخلصخصة فــي مضمونها، 
فالتخصيص هو متليك املواطن للمؤسسات 
فقانون التخصيــص ٢0١0 يقول بأن تتحول 
املؤسســة التابعة للحكومة مبلكية للمواطن 
مبا ال يقل عن 40% وهذا هو معيار التخصيص 
وبذلك يكون املواطن شــريكا من خالل متلكه 
لألسهم، ومن تلك املشاريع الكبيرة التي بدأت 
بطرح الشــراكة للمواطنني بنســبة 50% هي 

شركة شمال الزور، الفتا الى تطبيق 
 قانون اإلجازة التجارية للموظفني بالقطاع 
العــام قريبــا اذا مت تفعيلــه، ويكــون بإمكانهم 
استخراج رخص جتارية والعمل بها واخلوض 
في جتربة القطاع اخلاص واملشاريع الصغيرة. 
وزاد: هنــاك أيضا عامل مهم وهو تشــجيع 
االستثمار املباشر في الدولة فخالل فترة السنتني 
املاضيتني وبعد اقرار اخلطة التنموية استقبلت 
الكويت اســتثمارات خارجية مباشرة بقيمة 4 
مليارات دوالر، موضحا ان الكويت شهدت بناء ١٧ 
مستشفى متخصصة وبقدرة استيعابية مضاعفة 

للقدرة احلالية تصل الى ١6 ألف سرير.

مهدي: نهدف إلى تحسين أداء القياديين لدفع عجلة التنمية في الدولة

»الشباب« نظمت خطة اإلخالء واإليواء في حاالت األزمات العادية والطارئة

50 مسؤوالً من مختلف اجلهات شاركوا في »مبادرة القياديني«

خطة إلعادة تأهيل مراكز الشباب في جميع احملافظات

بشرى شعبان 

أكد األمني العام للمجلس 
األعلى للتخطيط والتنمية 
د.خالــد مهــدي ان املجلس 
يهــدف مــن تنظيــم ورش 
العمل والدورات التدريبية 
الدولــة  فــي  للقياديــني 
الــى تنميــة مهاراتهــم في 
مختلــف اجلهــات العاملني 
فيها، موضحا ان البرنامج 
التدريبي ينظم بالتعاون بني 
املجلس األعلــى للتخطيط 
والبرنامــج اإلمنائي لألمم 
املتحدة وهو برنامج نوعي 
لتطوير املعرفة وحتسني أداء 
القياديــني وتصويب األداء 

عبداهلل الراكان

أكد مدير الهيئة العامة 
عبدالـــرحمن  للشبـــاب 
املطيــري ان الهيئة لديها 
خطة إلعادة تأهيل مراكز 
الشــباب فــي احملافظــات 
الســت بطريقــة شــبابية 
حتقق التطلعات املطلوبة، 
الفتا إلى ان املراكز متاحة 
جلميــع اجلهــات املعنية 

بالعمل الشبابي.
واضاف املطيري، خالل 
حضــوره خطــة االخالء 
وااليواء في حالة األزمات 
التي  العاديــة والطارئــة 
الدولــة  وزارة  تنظمهــا 
لشــؤون الشــباب وهيئة 
الشباب بالتعاون مع معهد 
القادة األمني للدراســات 
والتدريــب األهلي مســاء 
امــس فــي مركز شــباب 
العارضيــة، ان مثــل هذه 
البرامــج تتيح لشــبابنا 
التعامل مع وحسن اإلدارة، 
الفتــا إلى أن هذه البرامج 
حتتاجهــا الكويت لصنع 
شباب يتمتع باملعلومات 
ويتعامــل مــع األخطــار 

مبهارة عالية.

الرئيسي لإلدارة للمساهمة 
في دفع عجلة التنمية.

جاء ذلك خالل كلمة القاها 
نيابة عن وزيرة الشــؤون 

مــن جهته، قال الوكيل 
التنمية  املســاعد لقطــاع 
في وزارة الدولة لشــؤون 
الشــباب مشعل السبيعي 
ان برنامج ادارة األزمات من 
ضمن خطة قطاع التنمية 
لعام ٢0١٧/٢0١6 وهو ايجاد 
برنامــج وطنــي لتأهيــل 
وتدريب الشباب على العمل 
التطوعي وادارة األزمات، 
جلعله اكثر قدرة على ادارة 
االزمات بكل مهارة كما رأينا 

في مسرح الواقعة.
بدورها، قالت مدير ادارة 
العمل التطوعي في وزارة 
الدولة لشــؤون الشــباب 
ان  الصبيحــي  العنــود 

ووزيــرة الدولة للشــؤون 
االقتصادية هنــد الصبيح 
الورشــة  افتتــاح  خــالل 
التدريبية »مبادرة القياديني« 
شــارك فيهــا 50 قياديا من 
مختلف اجلهات احلكومية 
مــن وكالء وزارات ووكالء 
مســاعدين، حيــث نظمــت 
بالتعاون مع جامعة هارفاد 
إلدارة األعمــال وبرنامــج 
األمم املتحــدة اإلمنائي ملدة 
يومني في بيت األمم املتحدة 
وتســتمر بعدها ملدة ثالثة 

شهور »اون الين«.
كاشفا ان هذا البرنامج 
العــام  انطلــق  التدريبــي 
املدرســة  مــع  املاضــي 

برنامج ادارة األزمات فريد 
من نوعه وألول مرة يفعل 
على هذا املستوى موضحة 
ان البرنامج يهدف لتدريب 
الشباب املتطوعني على 3 
مهارات اساسية هي االخالء 
وااليــواء وإطفاء احلرائق 
االوليــة،  واالســعافات 
مشيرة إلى  القيام بعملية 
وهمية يطبق الشــباب ما 
تدرب عليه خالل اسبوع 
وكيفية التعامل مع احلرائق 
واملصابني وتطويق مكان 

احلدث.
واضافت الصبيحي ان 
البرنامــج يســتهدف فئة 
الشباب العمرية من ١4الى 

الفرنســية الدارة األعمال 
والسنة احلالية مع جامعة 
هارفــاد والعــام املقبل مع 
الســنغافورية  املدرســة 
اإلدارية بهدف رفع الكفاءة 
اإلدارية للموظفني في البالد. 
وكانــت ممثلة البرنامج 
اإلمنائــي زينة بــن جلوت 
قد أكدت ان اخلطوة األولى 
التدريبــي  البرنامــج  مــن 
الشامل تركز على مجموعة 
عامة من احتياجات اإلدارة 
السيما في مسألة احملاسبة 
والتواصل الفعال واستخدام 
التكنولوجيا، موضحة وجود 
اربع وحدات تدريبية 3 منها 

تتم عن طريق اإلنترنت.

34 عاما، مؤكدة ان وزارة 
الدولة لشؤون الشباب دائما 
تستهدف هذه الفئة العمرية 
ونرحب بالشباب في جميع 
البرامــج التــي ننظمهــا، 
الفتة إلى ان دورة اإلخالء 
واإليــواء اســتمرت ملــدة 
أسبوع تدرب فيها الشباب 
علــى املهارات األساســية 
بشــكل يومي، مضيفة ان 
البرنامــج نظمتــه وزارة 
الدولة لشــؤون الشــباب 
بالتعاون مع معهد القادة 
األمني ومت اإلعالن عنه على 
موقع وزارة الدولة لشؤون 
الشباب ومواقع التواصل 

االجتماعي.

د. خالد مهدي وزينب بن جلون خالل الورشة التدريبية         )احمد علي(
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