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افتتح مقره االنتخابي في حطني مساء أمس األول

عبد الوهاب األمير: شباب الكويت ال ينالون ما يستحقون من الرعاية واالهتمام
املتزوجة من أجنبي، حيث مينعها 
القانون من املطالبة باجلنس����ية 
ألبنائه����ا إال إذا طلقت طالقا بائنا 
أو مات زوجها، رغم أن الدستور 
الكويتي قد نص في املادة 29 على 
الكرامة  أن: »الناس سواسية في 
اإلنس����انية، وهم متساوون لدى 
القانون ف����ي احلقوق والواجبات 
العامة، إال أن الواقع يعكس غير 
ذلك فقانون اجلنسية رقم 15 لسنة 
1959، فقد ن����ص في املادة 2 على 
أن����ه يكون كويتيا كل من ولد في 
الكويت أو في اخلارج ألب كويتي 
مستبعدا املرأة الكويتية من منح 
جنسيتها ألبنائها«، وهناك أيضا 
مشكلة الكويتية التي لم تتزوج 
أو عادت مطلقة إلى بيت والدها، 
فإذا توفي هذا الوالد وقرر الورثة 
بيع املنزل فأين ستذهب هذه الفتاة 
التي ال ميكنها شراء بيت وال ميكنها 
استئجار شقة وال ميكنها حتى أن 

تكون نزيلة بأحد الفنادق؟
كما تناول عبد الوهاب األمير 
قضية أزمة األمن املجتمعي الفتا 
إلى أن الكوي����ت تعاني من خلل 
كبير في التركيبة السكانية إذ ان 
أعداد الوافدين تصل إلى 3 ماليني 
نس����مة مقابل 1.4 مليون كويتي، 
وهذا يعني أن أعداد الوافدين هي 
ضعف عدد املواطنني واملش����كلة 
األخط����ر أن غالبية هؤالء هم من 
املنازل،  الهامشية وخدم  العمالة 
مما يعني أعباء كبيرة على الدولة 
في اخلدمات املختلفة املقدمة لهم 
وحجم الدعم الذي يستفيدون منه. 
وأضاف أن معظم هؤالء يدخلون 
الكويت دون تأهيل ودون التأكد 
من سالمتهم النفسية واألخالقية 
والثقافية واالجتماعية »ونكتفي 
فقط بالتأكد من لياقتهم الصحية 
وه����ذا أمر خطي����ر، فالطفل الذي 
يترك في عهدة خادمة غير مؤهلة 
أخالقيا أو دينيا أو نفسيا يعتبر 
في خطر وكذلك املريض في عهدة 
املمرضة أو الطبيب أو الطالب في 
عهدة املدرس«، مشيرا إلى ضرورة 
التأكد من سالمة هؤالء األخالقية 
والنفسية واالجتماعية قبل التأكد 

من سالمتهم الصحية.
وفي ختام كلمته، توجه عبد 
الوهاب األمير بالشكر والتقدير من 
جميع احلاضرين، آمال أن يختاروا 
من ميثلهم بالشكل السليم ويكون 
صوتهم الواضح نحو كويت أفضل 

بإذن اهلل.

إال إجراءات شكلية تضمنت
الن����دوات واملؤمترات  بعض 
الترفيهية  املراف����ق  وبناء بعض 
ومراك����ز الش����باب دون الدخول 
إلى العمق في استقطاب الشباب 
وحتويل اهتماماته����م إلى العمل 
واإلجناز وحب املعرفة واالطالع 
والتجربة. الشباب الكويتي يتمتع 
بالوعي واحلس الوطني واإلبداع وال 
ينقصه إال بعض االهتمام والرعاية 
والتوجيه من قبل احلكومة إذا كان 
لديها الني����ة الصادقة في تطوير 
الدولة وإرساء دعائم القوة واإلجناز 
فيها.  وتطرق عبد الوهاب األمير 
إلى واق����ع املرأة في الكويت قائال 
إنه ورغم أن واقع املرأة في الكويت 
يعد أفضل حاال من واقع املرأة في 
اخلليج، إال أن املرأة الكويتية ما 
زالت تعان����ي الكثير من القوانني 
املجحفة، مشيرا إلى أن املرأة املطلقة 
أو التي لم تتزوج يعتبر الس����ن 
التقاعدي لديها أعلى ب� 5 سنوات 
املتزوجات حتى لو  من مثيالتها 

لم يكن لديهن أوالد.
وأضاف »إذا عرفنا حقيقة ان 
نحو نصف الكويتي����ات اللواتي 
يتزوجن سنويا ال يكملن حياتهن 
الزوجية ويحصلن على الطالق، 
حيث بينت األرقام أن نسبة الطالق 
بني الكويتيات تصل إلى أكثر من 
43% وأن أكثر م����ن 128 ألف فتاة 
كويتية وصلت س����ن الزواج ولم 
الواقع  الظلم  تتزوج ندرك حجم 

على املرأة وبالقانون«.
الكويتية  إلى أن أوالد  وأشار 

تراجعت معدالت أبنائه وبناته.
وف����ي املل����ف الصح����ي، قال 
عبدالوه����اب األمي����ر إن ميزانية 
الصحة لدينا وصلت إلى 2 مليار 
دينار لكن تستهلك معظمها الرواتب 
واألجور واإلصالح����ات والعالج 
باخلارج فال يتبقى جلوهر العملية 
إال الفتات، متسائال: كيف أن مرافق 
مهيأة لعالج مليون شخص ميكن 
أن تعالج 4 ماليني؟ وكيف نتوقع 
من طبيب أن يؤدي دوره في مركز 
صحي ومطلوب منه أن يعالج 80 

مريضا يوميا؟
وأكد أن املشكلة لدينا ليست 
البشري وال  الكادر  باألجهزة وال 
امليزانية بل هي املشكلة في النظام 
ال����ذي يدير هذه املقوم����ات إدارة 
خاطئة فينت����ج خدمات ال حتقق 

رضا من يحتاجون إليها.
أما فيم����ا يتعلق بالش����باب 
وصناعة املستقبل، فقد ركز على 
أن صناعة املستقبل علم قائم بذاته 
وله مفكروه واختصاصيوه الذين 
تعتم����د عليهم ال����دول في وضع 
االس����تراتيجيات العام����ة للدولة 
لتسير وفق خطط مدروسة بأطر 
زمنية واضحة ومقومات أساسية 
من أهمه����ا التركيز عل����ى الكادر 
البشري بشكل عام والشباب بشكل 
خاص، مبينا أن الشباب الكويتي 
ال ينال ما يس����تحقه من الرعاية 
واالهتمام ليتم تأهيله بالش����كل 
الصحيح ويك����ون قادرا ومتمكنا 
من القيادة واإلجن����از »فما تقوم 
وقامت به احلكومات املتعاقبة ما هو 

نح����و 42.960 مليار دوالر خالل 
ع����ام 2011 )وفقا لبيانات توافرت 
ع����ن 21 دولة عربية(، مقارنة مبا 
قيمت����ه 68.577 ملي����ار دوالر مت 
اس����تقطابها في عام 2010 )وفقا 
الدول نفسها(، ما يعني  لبيانات 
أن تدفق����ات االس����تثمار األجنبي 
املباشر الواردة قد انخفضت بنحو 
-25.617 مليار دوالر، أي مبا نسبته 
-37.4% ومقارن����ة بنحو 76.295 
مليار دوالر مت استقطابها خالل عام 
2009 )وفقا لبيانات توافرت عن 21 
دولة عربية( »فيما طردت الكويت 
في العام 2011 وحده 10.7 مليارات 
دوالر«. وفي امللف التربوي، قال 
عبدالوهاب األمير إن كلفة الطالب 
في مدارسنا احلكومية أكثر من 10 
آالف دوالر مع أن الواقع التعليمي 
لدينا ال يس����ر محبا، »فمناهجنا 
تعاني خلال كبيرا ونظامنا التعليمي 
يركز على الشكليات«، متسائال عن 
املعلم وراتبه ال يكفيه الستئجار 
شقة وميضي ساعات يومه متنقال 
الدروس اخلصوصية هل  يعطي 
سيساهم بدوره املأمول في العملية 
التعليمية. وشدد على أن التعليم 
الغاية األساس����ية للمدارس  كان 
واملؤسسات التعليمية لكن اليوم 
أصبح دورها تنظيميا فقط وانحسر 
التعليم داخل البيوت فالوالدان هما 
من يقومان بالتعليم واملتابعة أو 
من يوكالنه، باإلضافة إلى أن البيئة 
اليوم مملة واألنشطة  التعليمية 
املدرسية أصبحت وسيلة لالبتزاز 
املادي ألولياء األمور فإن لم يدفع 

مليار دوالر(، بحسب احصاء لوكالة 
فرانس برس. وقد س����اهمت هذه 
الفوائض في رفع االصول السيادية 
للكوي����ت الى 500 ملي����ار دوالر، 
متسائال عن مصير هذه املليارات 
وعن خطط استغاللها في املستقبل، 
كما أش����ار عبد الوهاب األمير إلى 
حتذير صندوق النقد الدولي نهاية 
العام 2014 من ان انخفاض اسعار 
النفط قد يعيد مالية الكويت الى 
العجز اذا ما اخفقت احلكومة في 
وضع حد لالنفاق املتعاظم، حيث 
قال الصندوق في تقريره االخير 
حول الكويت: »ان انخفاضا مبقدار 
20 دوالرا في سعر برميل النفط 
قد يؤدي إل����ى قلب الوضع املالي 
م����ن الفائض إلى العجز في املدى 
النقد  املتوس����ط، وذكر صندوق 
أن سعر النفط املطلوب لتحقيق 
التوازن بني العائدات واإلنفاق قد 
ارتفع في السنوات األخيرة وبات 
يقدر بحوالي 75 دوالرا في السنة 

املالية 2015/2014«.
وش����دد عبدالوه����اب على أن 
األخطر من انخفاض أسعار النفط 
والعجز استمرار احلكومة بنفس 
التفكير واتباع سياس����ة  طريقة 
الترقيعي����ة والقوالب  احلل����ول 
اجلاهزة »فكما يبدو أن احلكومة 
تعتبر املواطنني شركاء في اخلسارة 
الربح«.  لكنهم ليسوا شركاء في 
وبني أن الكويت متأخرة عربيا في 
حجم االستثمارات األجنبية ب� 399 
مليون دوالر بنسبة 0.9%، حيث إن 
مجموعة الدول العربية استقطبت 

االقتصادي الكبير الذي يجب أن 
تش����هده الكويت بعد أن انكشفت 
كل األم����ور وأصبحت واضحة ال 
لبس فيها. وبني أن معهد الثروات 
الس����يادية أعلن أن دول مجلس 
التعاون اخلليجي استحوذت على 
أكثر من 2.3 تريليون أو 35% من 
الثروات السيادية بحلول منتصف 
2014. كم����ا أن الكويت واإلمارات 
وقطر لديها أعل����ى الفوائض من 
الس����نوي  الناجت احمللي  إجمالي 
لكل منها، وبنس����ب 24.1% و%9.8 
و6.6% على التوالي. كما كش����ف 
عبدالوهاب األمي����ر عن كثير من 
اإلحصائيات والبيانات الصادرة عن 
جهات حكومية وعاملية تبني حجم 
الكويت  الفوائض، حيث سجلت 
خالل السنة املالية 2014/2013 ثاني 
اكبر فائض في الس����نوات ال� 15 
املاضية بلغ 12.9 مليار دينار )45.1 
مليار دوالر(، بحسب ارقام نشرت 
املوق����ع االلكتروني لوزارة  على 
املالية، فيما بلغ����ت العائدات في 
ميزانية 2014/2013 ما قيمته 31.8 
مليار دينار بينها 29.3 مليار دينار 
من النفط، فيما بلغ االنفاق 18.9 

مليار دينار.
وكانت الكويت سجلت فائضا 
قياس����يا بلغ 13.2 مليار دينار في 

السنة املالية    2011 � 2012.
وحققت الكويت خالل السنوات 
املالي����ة الث����الث املاضية فوائض 
تراكمية بلغت 38.8 مليار دينار، 
فيما بلغ اجمالي الفوائض للسنوات 
ال� 15 املاضية 92.5 مليار دينار )323 

ناصر الوقيت

تناول مرشح الدائرة الثالثة في 
االنتخابات التكميلية عبدالوهاب 
فهد األمير عددا من امللفات املهمة 
على املس����توى احملل����ي مبا فيها 
امللفات السياس����ية واالقتصادية 
واخلدمي����ة، مسترش����دا بأرق����ام 

وإحصائيات موثقة.
حديث األمير جاء خالل افتتاح 
مقره االنتخابي في منطقة حطني 
بجانب صالة اجليعان مساء امس 
األول حيث اس����تعرض برنامجه 
االنتخابي بحضور الناخبني الذين 
ناقشوه في خططه االنتخابية حال 
فوزه. عل����ى اجلانب االقتصادي، 
أوضح عب����د الوه����اب األمير أن 
الكويت حققت على مدى 13 عاما 
فوائض مالية ساهمت فيها األسعار 
املرتفعة عامليا للنفط حتى وصلت 
هذه الفوائض حس����ب التقديرات 
إلى 500 مليار دوالر، لكن األسعار 
العاملي����ة للنفط ب����دأت بالتراجع 
حتى وصلت امليزانية إلى العجز، 
متسائال عن استراتيجية احلكومة 
ملواجهته، وهل تقوم استراتيجية 
التقشف على حتميل املواطنني أعباء 
الفشل التراكمي للحكومات املتعاقبة 
وتقليص مكتسباتهم الدستورية؟ 
الكويت وأين  وأين اس����تثمارات 
الفوائض؟ وكيف أن 10 س����نوات 
من الفوائض لم متكنا من حتمل 
عام فيه عجز؟!  وأشار عبدالوهاب 
األمير إلى أن العائدات النفطية لدول 
التعاون اخلليجي تشكل  مجلس 
الناجت احمللي اإلجمالي،  46% من 
لكنها متثل لدين����ا نحو 94% من 
اجمالي العائدات العامة، وهو اخلطأ 
الكبير الذي وقعت فيه احلكومات 
واملجال����س املتعاقبة. وأضاف أن 
إحصائيات صندوق النقد الدولي 
تشير إلى أن دول مجلس التعاون 
اخلليجي جمعت احتياطيات مالية 
تقدر ب����� 2.45 تريلي����ون دوالر، 
راكمتها خالل الس����نوات األخيرة 
بفضل ارتفاع أسعار النفط، ووفق 
معهد »املالية الدولية«، فإن دول 
اخلليج تدير نحو 2.28 تريليون 
دوالر عبر صناديقها الس����يادية، 
ولذلك فهي ق����ادرة على الصمود 
عدة سنوات قادمة في حال استمرار 
تراجع أسعار النفط دون أن تتأثر 
اقتصاداتها، مشددا على ضرورة 
العمل بكل جدية لالس����تفادة من 
هذه املخزونات في فترة التحول 

)شانافاس قاسم(املرشح عبدالوهاب فهد األمير متحدثا للحضور جانب من احلضور في افتتاح مقر املرشح عبدالوهاب األمير 

الكندري: ضرورة تعديل املادة 10 من قانون التحقيقات

الضويحي: ارتفاع البطالة يثير القلق وينذر بعواقب اجتماعية

»البلدية«: ترخيص 12 مقراً انتخابياً للمرشحني

عبداهلل الكندري

طالب مرشح الدائرة الثالثة 
الكندري،  احملامي عب���داهلل 
بض���رورة تعدي���ل املادة 10 
من قان���ون التحقيقات رقم 
النيابة  2001/35، مبين���ا ان 
العامة في جميع دول العالم 
هي اجلهة الوحيدة التي تتولى 
التحقيق في اجلنح واجلنايات، 
الكوي���ت، حيث  باس���تثناء 
تتول���ى النيابة التحقيق في 
اجلنايات، بينما تتولى اإلدارة 
التحقيق  العامة للتحقيقات 
والتصرف واالدعاء في اجلنح. 
وقد أكد الكندري في تصريح 
صحافي، انه استقر في األذهان 
منذ فت���رة طويل���ة وجود 
ممارسات تقع من قبل وزارة 
الداخلية على احملققني مثل 
عدم توفير اإلمكانات الالزمة 
العام���ة للتحقيقات  لإلدارة 

وأعضائه���ا، واالنتقاص من 
حقوقه���ا وحقوقهم، واتخاذ 
قرارات مجحفة بحقهم وجتاوز 
القانوني واإلداري  التنظيم 
له���ا، وكان آخرها إحالة 156 
مدعيا عاما للتقاعد، ما يدعو 
إلى القل���ق البالغ، مؤكدا أن 
نتائ���ج مثل ذلك مأس���اوية 
الوظيفية  املعايي���ر  بجميع 
الكندري  واإلنسانية، وذكر 
أنه يجب أن يؤخذ في االعتبار 
أن اإلدارة العامة للتحقيقات 
هي اجلهاز القانوني الوحيد 
في الكويت الذي يتصف بأنه 
»وطني 100%«، كما ان أعضاء 
العام���ة للتحقيقات  اإلدارة 
حريصون كل احلرص على 
القيام بواجبه���م في متثيل 
املجتمع في الدعوى العمومية 
وعلى حقوق وحريات الشعب 

الكويتي. وتابع: »لقد أصبح 
من الواجب تعديل نص املادة 
10 من القانون رقم 53 لسنة 
2001 مبا يكفل ألعضاء اإلدارة 
الضمان���ات الكافي���ة للقيام 
بعملهم القانوني احلس���اس 
على أكمل وجه وبكل احليدة 
الت���ي نص  واالس���تقاللية 
الكويتي  الدس���تور  علي���ه 
فيم���ا يخ���ص القائمني على 
الدعوى العمومية«، وضرورة 
العامة  اإلدارة  بقاء أعض���اء 
للتحقيق���ات في بيئة خالية 
من أي مؤثرات تعوق مجرى 

العدالة«.
وأكد الكندري ان التعديل 
املقترح هو يصب في املصلحة 
العام���ة مب���ا يتس���اوى مع 
نظرائهم وف���ق القانون رقم 

1990/23 بتنظيم القضاء.

عبداهلل الضويحي

أشار مرشح الدائرة الثالثة 
عبداهلل مطلق الضويحي إلى 
أن هناك مش����كلة يجب على 
السلطتني أن تضعا احللول 
الواجبة والسريعة حللها وهي 

مشكلة البطالة.
وأوض����ح الضويحي في 
تصري����ح أن االحصائي����ات 
األخيرة لع����دد العاطلني عن 
العم����ل بلغ رقما مخيفا جدا، 
حيث بلغ ما يقارب 33 ألف عاطل 
وبينت وأوضحت اإلحصائيات 
أن ارتف����اع أعداد البطالة بني 
الكويتيني والكويتيات، يثير 
القلق وخاص����ة إذا عرفنا أن 
معظمهم من الشباب والشابات 
اخلريجني حديثا، وال يجدون 
الوظائف في س����وق العمل، 
س����واء في القطاع احلكومي 

أو القطاع اخلاص.
وأضاف »الكويت هلل احلمد 
بل����د غني إال أنه من الواضح 

العالقات  إدارة  أعلن���ت 
العامة في البلدية ان اجمالي 
تراخيص املقرات االنتخابية 
الت���ي أصدرته���ا مراقبات 
أفرع  الطرق في  إش���غاالت 
بلديات محافظ���ات حولى 
والعاصمة والفروانية بلغ 

عددها 12 ترخيصا بنس���بة 
29% من أجمالي املرش���حني 

البالغ عددهم 41 مرشحا.
وأوضحت العالقات العامة 
أن عدد املق���رات االنتخابية 
املرخص���ة ف���ي محافظ���ة 
العاصمة بلغ���ت 5 مقرات 

انتخابية فيم���ا بلغ عددها 
في محافظة حولى 6 مقرات 
انتخابية، أم���ا في محافظة 
الفروانية فبلغ مقرا واحدا، 
مؤك���دة أن منح التراخيص 
للمقر االنتخاب���ي يتم بعد 
احلصول على موافقة اإلدارة 

العام لإلطفاء ومديرية األمن 
التابع لها املوقع ومن ثم دفع 
التأمني وقدرها 500  رسوم 
دينار يتم استرجاعها بعد 
التأكد م���ن تنظيف املوقع 
بالكامل وإزالة كل متعلقات 

املقر االنتخابي.

أنه ال يوجد تخطيط حكومي، 
وموازنة بني مخرجات التعليم 
وسوق العمل واملشكلة مؤهلة 
للتفاقم، والتسبب في مشكالت 
أخ����رى بعضه����ا اجتماع����ي 
وبعضها نفس����ي، مثل عدم 
ال����زواج وإعالة  القدرة على 
العوائل وش����عور باإلحباط 
وتكس����ر اآلمال على صخرة 
الواق����ع املؤل����م، واالضطرار 
لالستعانة بالواسطة ونواب 
اخلدمات، فمن لديه واسطة 
يكون حظه ف����ي العمل أكثر 

حتى من املتفوق دراسيا«.
وزاد »يج����ب أن يتكاتف 
أعضاء السلطتني لوضع حل 
لهذه األزمة، وستكون إن شاء 
اهلل على رأس أولوياتي في 
حال وفقني اهلل أن أتش����رف 
بتمثيل األمة فمشكلة البطالة 
قنبلة موقوت����ة وخاصة إن 
الش����باب، وهي  ب����ني  كانت 

عام����ل من عوامل االس����تياء 
الش����عبي وهي سبب رئيس 
لعدم األمان االجتماعي وعدم 
استقرار املجتمع«، مشددا على 
أن استمرار خلق عاطلني عن 
العمل من فئة الشباب له نتائج 
كارثية وسيجر خلفه أعماال 
سياسية وجنائية وغيرها مما 
يؤثر على اس����تقرار املجتمع 

وسالمته.
الش����باب  وأكد أن معظم 
يعولون على احلكومة لتوفير 
العم����ل، وال يثقون  ف����رص 
بالقط����اع اخل����اص الذي من 
السهل أن يسرحهم كما حدث 
ويحدث منذ األزمة االقتصادية 
الرأسمالية عام 2008، كما أن 
العاطل����ني ال يجدون  هؤالء 
احللول املناسبة واجلهات التي 
تتبنى قضيتهم، وعليه نطالب 
السلطتني بتضافر اجلهود حلل 

القضية.

وبني الطاحوس أن تبيان 
التي يعان���ي منها  املش���اكل 
الش���باب هي نصف الطريق 
نحو احلص���ول، موضحا ان 
اهم املشاكل التي يعاني منها 
الشباب في الكويت تتمثل في 
مشاكل اجتماعية واقتصادية 
وتعليمية ونفسية، مبينا ان 
املشاكل االجتماعية تتصدرها 
الواسطة وقلق الشباب على 
مستقبلهم الوظيفي والرعاية 
السكنية وعدم وجود هيئات 
متخصص���ة حلل املش���كالت 
باإلضافة الى الفراغ ومشاكل 

اخرى متفرقة.
وأك���د الطاحوس ضرورة 
اتخ���اذ اج���راءات ملموس���ة 
وفعالة لالستفادة من طاقات 
الش���باب وذلك بالتوسع في 
انش���اء املؤسس���ات واملرافق 
الش���بابية في كل احملافظات 
وتطوير دور مراكز الش���باب 
للجنسني وحتديثها وانفتاحها 
على املجتمع، واشراك القطاع 
اخلاص في ادارتها للحصول 
على خدمات تنافسية افضل.

كما شدد الطاحوس على 
تش���جيع الشباب على انشاء 
املنظم���ات املدنية الش���بابية 

يشكلون 60% من املجتمع الكويتي

الطاحوس: فئة الشباب مغيبة
  وممنوعة من القيام بدورها التنموي

املتعددة االغراض واالهتمامات 
وتوفير املظلة ألنشطتها وزيادة 
مساهمة الشباب بسوق العمل 
الوطن���ي، خصوصا بالقطاع 
اخلاص من خالل رفع مستوى 
امله���ارات املكتس���بة، وزيادة 
االنتاجية والتوعية واالرشاد 
بفرص العمل والتوجيه لفرص 

عمل غير تقليدية.
وأشار الطاحوس الى اهمية 
الرياضة في حياة الش���باب، 
داعيا الى تطوير دور الرياضة 
في املجتمع وانتقاء املوهوبني 
رياضيا ورعايتهم باالستعانة 
بخبرات عاملية لتحقيق املنافسة 
عل���ى املس���تويات االقليمية 
والدولية، وذلك من خالل انشاء 
مراكز متخصصة تساهم في 
اختيار املواهب الرياضية في 
مختلف االلعاب مع تش���جيع 
القطاع اخلاص على االستثمار 
في املجال الرياضي، من خالل 

وضع حوافز تشجيعية له.
وختم الطاحوس، مشددا 
على ضرورة استقطاب الشباب 
العامة واالستفادة  للمصلحة 
من زخم الشباب الذي ميكن ان 
يقدم للكويت اكثر مما نتوقع 

اذا اعطيناه الفرصة لذلك.

ق���ال مرش���ح االنتخابات 
اس���امة   2016 التكميلي���ة 
االنطالق���ة  ان  الطاح���وس 
احلقيقي���ة والصحيحة نحو 
التنمية املس���تدامة تكمن في 
متكني الش���باب في  املجتمع 
ال���ذي  ال���دور  وإعطائه���م 
يس���تحقونه ويصلحون له 
وينجحون فيه���م مع توفير 
التسهيالت واإلجراءات  كامل 
التنفيذية والتشريعية واملادية 
واملعنوية ليتمكن هؤالء الشباب 
من أداء ما يناط بهم من مهمات 
وما يتحملونه من مسؤوليات 
في املجتمع والدولة، مبينا اننا 
اليوم نستنزف طاقة الشباب 
بالبطالة املقنعة والقلق على 
املستقبل بدل ان يكونوا طاقة 

بناء وتطوير.
وأض���اف الطاح���وس في 
تصريح صحافي ان النس���بة 
التي تش���كلها فئة  العالي���ة 
الش���باب في الكوي���ت والتي 
تقارب 60% من املجتمع الكويتي 
تستوجب وتفرض االستفادة 
من هذا العدد الكبير مبا لديه 
من مواهب وقدرات وإمكانيات 
بعد تأهيلهم وتدريبهم بالشكل 

املناسب واملدروس.

أسامة الطاحوس


