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الصبيح: التقرير ربع السنوي ملتابعة خطة التنمية يشير إلى تقدم ملحوظ في مستوى إجناز املشاريع

26 مشروعًا لدعم وتأهيل ورعاية الشباب
 ضمن خطة التنمية للعام 2016/2015

وبدورهم احلالي واملستقبلي 
في خدمة الوطن موضحة أن 
من بني التوصيات التي نفذتها 
الشؤون تعزيز دور مؤسسات 
املجتمع املدني من خالل فتح 
ب���اب الترخي���ص جلمعيات 
النفع العام ممن تنطبق عليهم 
الشروط املنظمة دون تأخير 
وتفعيل قانون إنشاء الشركات 
غير الربحية كما هو معمول به 
في الدول املتقدمة وحتديد مزايا 
ألصحاب املشاريع الصغيرة. 
وذكرت أن وزارة الشؤون 
نفذت أيض���ا توصية تتعلق 
باملساهمة في توعية املجتمع 
بأهمية الثقافة والفنون واآلداب 
م���ن خ���الل توعية األس���رة 
بأهمية استثمار مهارات الطفل 
وتكثيف اإلعالنات عن احملافل 
والنشاطات االجتماعية والفنية 
والثقافية بالتعاون مع وزارة 
اإلع���الم ممثلة ف���ي املجلس 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب 
فضال عن تنفيذ توصية تتعلق 
مبساعدة األس���رة والهيئات 
التعليمية لتش���جيع مواهب 
األبناء الثقافية والفنية واألدبية 
من خالل إنشاء مراكز تهدف 
لتعزيز املواهب الثقافية )على 
غرار النادي العلمي( وإقامة 
مس���ابقات مدرس���ية لكشف 
املواهب الفنية واألدبية حيث مت 
عمل بروتوكول تعاون مع مركز 
صباح األحمد لإلبداع الستضافة 
األطف���ال املوهوبني في مركز 
اجلهراء ومت وضع مسابقات 
لدراسة قضايا الشباب )مسابقة 
تنمية املواهب( ومشروع آخر 
لتعزيز الهوية الوطنية والقيم 
الصاحلة ومسابقة ألفضل عمل 
وطني باإلضاف���ة إلى تنفيذ 
توصية بزيادة املرافق الثقافية 
والفنية في جميع احملافظات 
وعدده���ا 19 مركزا في جميع 

احملافظات 
وأكدت الوزيرة الصبيح أن 
من بني التوصيات التي نفذتها 
وزارة الشؤون ضمن توصيات 
الوثيق���ة الوطنية للش���باب 
التركيز على مفهوم املواطنة 
البيئية وإنشاء منظومة تكاملية 
تكافلية بني اجلهات احلكومية 

املعنية وجمعيات النفع العام 
وأفراد املجتمع واجلهات املعنية 
بتعزي���ز املواطن���ة البيئية 
واستثمار نشاطات جمعيات 
النفع العام والفرق التطوعية 
الش���بابية بإجناز مش���اريع 
تستفيد منها الدولة واملجتمع 
وتأس���يس مراك���ز تعليمية 
مبتك���رة لتوصي���ل املفاهيم 
البيئية في شتى مجاالتها وذلك 
بتنظيم حمالت توعية بإعادة 
التدوير بالتعاون مع الهيئة 
العامة للبيئ���ة باإلضافة إلى 
تنفيذ توصية تتعلق بتأسيس 
مبرة للمش���اريع التطوعية، 
تساهم احلكومة بوضع نواة 
التمويل فيه���ا بالتعاون مع 

مجلس الوزراء 
وأكدت الصبيح أن الوزارة 
تضع نصب عينيها محاولة 
حتقيق أحالم الش���باب التي 
تصب في مصلحة الوطن ومد 
يد العون له في حتقيق أهدافه 
خللق مواطن صالح وإنسان 
إيجابي، باإلضافة إلى توفير 
بيئة صحية لهم والسعي نحو 
إيجاد جيل واع يخدم الوطن 
ويكون البذرة الصاحلة في بناء 
ذلك الوطن الفتة إلى أن من بني 
اخلدم���ات التي تقدمها وزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل 
للشباب تبني الوزارة توظيف 
الشباب خالل العطلة الصيفية 
وإش���راكهم بهدف إكس���ابهم 
اخلبرة والتدريب في جميع 
امليادين، كما وقفت الوزارة إلى 
جانب الشباب امللتحقني في 
الدراسة وليس لهم مورد للرزق 
لتس���اهم في بناء مستقبلهم 
وحتقيق م���ا يتطلعون إليه 
من أهداف، ولم تقف الوزارة 
إلى هذا احلد إمنا كانت دائما 
س���باقة في دعم املشروعات 
الصغيرة التي يديرها الشباب 
وتشجيعهم على االستثمار عن 
طريق اجلمعيات التعاونية 
ومراك���ز التنمي���ة واملقاهي 
الش���عبية ملس���اعدتهم على 
تطوير مشاريعهم هذا فضال 
عن تسويق مشروعاتهم وطرح 
أفكار ورؤى لتحقيق النجاح 

في أعمالهم.

باعتباره الركيزة األساس���ية 
لعملي���ات التنمية والتطوير 

في كافة املجاالت.
ولفت���ت الى ان من اهداف 
وسياس���ات اخلطة اإلمنائية 
رعاية ومتكني الشباب الكويتي 
في املجتمع وتوس���يع دوره 
االجتماعي وتشجيع مبادراته 
وحتفيزه وحماية الشباب من 
مخاطر املخدرات واملنشطات 
واالنحرافات السلوكية وتطوير 
دور الرياضة في املجتمع من 
خالل تطوير املنشآت الرياضية 
وانتق���اء املوهوبني وتعزيز 
برامج الرياضة للجميع ودعم 
النشاط الرياضي في املؤسسات 
التعليمية والعمل على االستفادة 
من طاقات الشباب واالستثمار 
الفعال ألوقات فراغهم وتطوير 
دور مراكز الشباب للجنسني 
وحتديثه���ا وانفتاحها على 
املجتمع من خالل حتويلها الى 

مراكز مجتمعية عائلية.
وذكرت الصبيح أن من بني 
املش���اريع املتعلقة بالشباب 
ضمن خطة التنمية السنوية 
مشاريع تتعلق بحفز النبوغ 
والتفوق الرياضي للش���باب 
الكويتي بدعم من خبرات عاملية 
ودعم برامج تعزيز املشاركة 
املجتمعية للشباب الكويتي، 
باإلضافة إلى مشاريع تعزيز 
دور الق���رآن الكرمي في خدمة 
قضايا املجتمع وإنشاء صاالت 
رياضية وحمامات س���باحة 
ودراسة بعض قضايا الشباب 
وإيجاد احلل���ول لها في إطار 
سياسة توعية الشباب مبهارات 
احلياة التي تساهم في تهيئتهم 
بأدوارهم التنموية االقتصادية 
واألس���رية  واالجتماعي���ة 

والوظيفية املستقبلية.
من جه���ة أخ���رى، أكدت 
الصبيح أن وزارة الشؤون تعد 
من أوائل اجلهات التي نفذت 
توصي���ات الوثيقة الوطنية 
للشباب واملنبثقة عن املؤمتر 
الوطني للش���باب »الكويت 
تسمع« والبالغ عددها ثماني 
توصيات مت تنفيذها تدريجيا 
إميانا من وزارة الشؤون بأهمية 
شريحة الشباب في املجتمع 

رندى مرعي 

كش���فت وزير الش���ؤون 
االجتماعي���ة والعمل ووزير 
الدول���ة لش���ؤون التخطيط 
والتنمية هن���د الصبيح عن 
صدور التقرير الربع سنوي 
خلطة التنمية احلالية والذي 
يش���ير الى حتقيق إجنازات 
ممتازة بشأن املشاريع املدرجة 
بها بنسب كبيرة، مشيرة الى 
ان مش���اريع الشباب الواردة 
في خطة التنمية للعام احلالي 
2015/2016 تبلغ 26 مشروعا 
رئيسيا تنبثق عنها مشاريع 
فرعية تتعلق بدعم النشاط 
الرياض���ي في املؤسس���ات 
التعليمية وبتطوير املنشآت 
الرياضي���ة، الفتة ان نس���ب 
اإلجناز في مشاريع الشباب 
تس���ير بخطى منتظمة وفق 

املخطط لها.
جاء ذل���ك ف���ي تصريح 
صحاف���ي ادلت ب���ه الوزيرة 
الصبي���ح مبناس���بة اليوم 
العاملي للش���باب وفي اعقاب 
مشاركتها في اجتماع مع وزير 
االعالم ووزير الدولة لشؤون 
الشباب الشيخ سلمان احلمود 
ملناقش���ة توصيات الوثيقة 
الوطنية للشباب حتت شعار 
»الكويت تسمع«. وأوضحت 
انه وبحسب النتائج الواردة في 
تقرير املتابعة فان هناك تقدما 
ملحوظا في نسب اجناز عدد 
من مشروعات خطة التنمية 
والتي تركز على قضايا التنمية 
البشرية واملجتمعية مبا فيها 
قضايا الشباب والذي يعتبر هو 
الركيزة االساسية للتنمية في 
مختلف املجتمعات، مشيرة الى 
أن قطاع الشباب مبا ميثله من 
فئة عمرية واسعة في املجتمع 
الكويتي يحظى باالهتمام الكبير 
ضمن اخلطة اإلمنائية اخلمسية 
الثاني���ة للدول���ة 2015/2016 
- 2019/2020 ، مؤك���دة ان 
فئة الش���باب تلقى كل الدعم 
واملساندة املالية واملعنوية من 
قبل الدولة استشرافا من القيادة 
احلكيمة ألهمية دور الشباب 
في املرحلة احلالية واملستقبلية 

هند الصبيح

»الشؤون« من أوائل 
اجلهات املنفذة 

للتوصيات الكاملة 
للوثيقة الوطنية 

للشباب

إنشاء املنشآت 
الرياضية واألندية 
والصاالت وتنفيذ 
البرامج التوعوية 

والدراسات الهادفة 
من أهم مشاريع 

الشباب

حتديد مزايا 
ألصحاب املشاريع 

الصغيرة من الشباب 
وتشجيع املواهب 

الفنية والثقافية 
واألدبية

العوضي بحث التعاون اإلعالمي مع كوبا
التقى السفير بدر العوضي مع رئيس وكالة 
األنباء الكوبية )برنسا التينا( لويس إنريكي 
غزنزاليز وحض���ر اللقاء من اجلانب الكوبي 
ايض���ا إدواردو رودريغيز باس رئيس إدارة 

العالقات الدولية في الوكالة.
وقد مت خالل اللقاء بحث التعاون اإلعالمي 
املشترك بني الكويت وجمهورية كوبا، السيما 

ما يتعلق باتفاقية التعاون بني وكالة األنباء 
الكوبية )برنسا التينا( ووكالة األنباء الكويتية 
)كونا( والتي وقعت العام املاضي، وقد عبر 
العوضي للوكالة الكوبية عن الشكر حلرص 
الوكالة على نشر كل أخبار األحداث واملؤمترات 
السياس���ية والدولية املهمة التي احتضنتها 

الكويت وإبراز دورها املهم إقليميا ودوليا.


