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أكد أن معرض الـ 1000 مشروع يعكس حرص صاحب السمو على دعم الشباب في كل املجاالت

العبداهلل: دعم الشباب لالنخراط في العمل اخلاص لتحقيق األهداف الوطنية
وأوض����ح ان م����ن ضم����ن 
املتميزة للمشاركات  األنشطة 
في هذا املع����رض هو ما تقوم 
به املنتفعات من اعادة تصنيع 
املواد املستهلكة وإبراز ما فيها 
من جمال. وفي إجابته عن سؤال 
حول ما قاله البنك الدولي من 
ضرورة رفع الدعم عن األسر 
وجعلها أسرا منتجة قال كاظم 
ان ما أش����ار إليه البنك الدولي 
هو توصية، وهذه التوصية قيد 
الدراسة حتى اآلن، مشيرا الى 
قيام الوزارة بحصر املنتفعات 
وم����دى إمكاني����ة تطبيق هذه 
التوصية »بعد االطمئنان على 
سلوك املنتفعات للطريق السليم 
من خالل انش����اء مصدر رزق 
يوفر لهن دخال اكبر من املعونة 

التي تقدمها الوزارة لهن«.
الى قناعت����ه بأن  وأش����ار 
السليمة  الطريق  من سيسلك 
في مش����روع هو من سيكتفي 
مبشروعه ويقوم تطوعيا بطلب 
إيقاف املعونة وأش����ار الى ان 
الوزارة ستقوم بعمل بروتوكول 
املنتفعات  لالشراف ولتدريب 
من خالل التدريب ورفع قيمة 
املس����اعدة حتى تخرجها من 
ال����دورة وإعطائها محال ملدة 3 
سنوات حتى تس����تقل بذاتها 

ولتنشئ مصدر دخل ثابتا.

مؤكدا ان إعادة الهيكلة لها دور 
والصندوق الوطني للمشروعات 
الصغيرة لها دور أيضا ألنني 
ال أريد التدخل في اختصاصات 
الصن����دوق الذي م����ن ضمنه 
التمويل واالبتعاث، مشيرا إلى أن 
هناك جلنة مشتركة، و»الهيكلة« 
ترحب بالعمل املش����ترك الذي 
يرقى وظه����ر في أداء أصحاب 

املشاريع الصغيرة.
وق����ال املجدلي ان الوظيفة 
احلكومية ليست الطموح وأن 
هناك أعدادا كبيرة من الشباب 
يطلبون العمل بالقطاع اخلاص، 
مبينا ان هناك 80 ألفا يعملون 
في القطاع اخلاص دعم العمالة 
أل����ف مواطن  تصرف ل����� 60 
ومواطن����ة مبعدل أكثر من 35 

مليون دينار شهريا.

رفع الدعم عن األسر قيد 
الدراسة

من جانبه، قال الوكيل املساعد 
لقطاع التنمية االجتماعية في 
وزارة الشؤون حسن كاظم إن 
وزارة الشؤون  شاركت مبا يزيد 
عل����ى 30 محال للمنتفعات من 
خدمات الوزارة وهذه احملالت 
تعتمد على الصناعات اليدوية 
واحلرفية وذات املستوى العالي 

من حيث اجلودة.

الكويتيني للعمل احلر من خالل 
املشاريع الصغيرة واملتوسطة 
القطاع اخلاص  ومؤسس����ات 
عل����ى اخت����الف تخصصاتها 
واهتماماتها االقتصادية. وشدد 
املجدلي على ضرورة حتقيق 
توجيهات صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد في حتويل 
الكويت إلى دول����ة اقتصادية 
متميزة، الفتا الى انه من هنا 
كان لس����موه الرعاية السامية 
ملعرض األلف مش����روع للمرة 
الرابعة هذا العام بحضور وزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء 

الشيخ محمد العبداهلل.
وحول ما إذا كان قد وصل 
املشروع إلى سقف األلف أم ال 
قال املجدلي إن املس����جلني في 
السنوات الس����ابقة واملعرض 
احلالي وصل إلى 800 مشارك، 
الفتا الى ان اخلدمات التي نقدمها 
تختلف عن املعارض األخرى 
ن����دوات تثقيفية  فنحن نقدم 
وتسويقية للمشاركني لتطوير 

مهاراتهم.

تسويق المشاريع

وحول تس����ويق املشاريع 
الشبابية في السفارات أجاب 
املجدلي مازح����ا: »ودنا ولكن 
حتت����اج لها طي����ارة جامبو«، 

األكيدة في خلق مش���اريع 
صغيرة.

إستراتيجية واضحة

من جانبه، قال األمني العام 
لبرنامج إع����ادة هيكلة القوى 
العامل����ة واجله����از التنفيذي 
للدول����ة ف����وزي املجدل����ي إن 
البرنام����ج يس����عى من خالل 
تنفيذ اس����تراتيجية واضحة 
الوطنية  لتحقي����ق األه����داف 
لدعم املسيرة التنموية للبالد 
وتغيير مفاهيم وأفكار الشباب 

توفير كل اإلمكانات للشباب 
لالنخراط في العمل اخلاص 
لتحقيق األهداف الوطنية.

وأشار إلى ان الكويت ال 
تألو جهدا في دعم شبابها 
وتوفير كل ما يحتاجون إليه 
لدعم مس���يرتهم التنموية 
ف���ي مختل���ف تخصصات 
القطاع اخلاص وتس���خير 
كل اإلمكانات لدعم إبداعاتهم 
وطاقاتهم ومشاريعهم، الفتا 
إلى ان املس���تقبل سيكون 
للشباب الذين لديهم الرغبة 

أف���كار املبادرين وأصحاب 
املشاريع يؤكد اهتمام الدولة 
على كاف مستوياتها برعاية 
الشباب. وأوضح العبداهلل 
ان ما يق���وم به الصندوق 
الوطني ومكتب وزير الدولة 
لشؤون الشباب وبرنامج 
الهيكل���ة وجمعيات  إعادة 
النفع العام وباقي مؤسسات 
الدولة لدليل على تبني الدولة 
ملثل هذه املشاريع، خاصة 
ان األوض���اع االقتصادية 
اإلقليمية والدولية توجب 

أسامة أبوالسعود

أكد وزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء الشيخ محمد 
العبداهلل أن رعاية س���مو 
األمير ملعرض 1000 مشروع 
الرابع تعكس حرص سموه 
على دعم الشباب الكويتي 
في كل املجاالت االقتصادية 

الوطنية.
العب���داهلل في  وأعرب 
تصريح له مبناسبة افتتاح 
معرض 1000 مشروع الرابع 
الذي يقيمه برنامج إعادة 
هيكلة القوى العاملة للسنة 
الرابعة على التوالي بحضور 
األمني العام لبرنامج إعادة 
هيكل���ة الق���وى العامل���ة 
التنفيذي للدولة  واجلهاز 
فوزي املجدلي عن سعادته 
ملا حتقق خالل الس���نوات 
التطور  املاضي���ة وم���دى 
والتنوع الذي يشهده هذه 

السنة.
وأشار إلى ان ازدياد أعداد 
املشاركني هذا العام وانضمام 
عناصر جديدة من اجلنسني 
يؤكد تغير مفاهيم الشباب 
جتاه العمل بالقطاع اخلاص 
وإقامة املشاريع الصغيرة 
واملتوسطة، مضيفا ان تنوع 

فريق التنظيم في صورة جماعية

)ريليش كومار(الشيخ محمد العبداهلل يقص شريط افتتاح معرض الـ 1000 مشروع بحضور فوزي املجدلي وعدد من املشاركني فوزي املجدلي متحدثا إلى الزميل أسامة أبو السعود   الشيخ محمد العبداهلل متفقدا بعض منتجات الشباب

د.املسباح: أطلقنا مشروع
 »كن داعياً.. في اليورو 2016«

»جميع أبناء هذه األمة مطالبون بنشر دعوة اإلسالم 
كل مبا يستطيع وعليهم البذل والتضحية في سبيل 
نشر اإلس���الم إلى جميع أرجاء املعمورة، السيما في 
هذا العصر الذي تعددت فيه وس���ائل شرعية كثيرة 
للدعوة«، بهذه الكلمات أوضح الداعية اإلسالمي د.ناظم 
املسباح أن دعوة غير 
املسلمني إلى اإلسالم 
بالتي هي أحسن من 
أعظم شعائر هذا الدين 
وينبغي على عموم 
املس���لمني القيام بها 
استطاعتهم،  حسب 
معلنا إطالق جمعية 
إحياء التراث اإلسالمي 
فرع بيان ومش���رف 
الدعوي  مش���روعها 
العامل���ي الثالث »كن 
اليورو  ف���ي  داعي���ا 
2016«، الذي يهدف إلى 
التعريف باإلسالم في بطولة كأس أمم أوروبا بفرنسا 
2016 عبر توزيع اإلصدارات الدعوية املختلفة باللغات 
العاملية على جمهور 24 دولة أوروبية مش���اركة في 
البطولة، داعيا عموم املسلمني للمساهمة في الدعوة 

إلى اهلل عز وجل من خالل هذا املشروع الكبير.
وتابع: إن إطالق املش���روع الدعوي العاملي الثالث 
»ك���ن داعيا في اليورو 2016« جاء بعد النجاح الكبير 
الذي حققه املشروع الدعوي العاملي األول »كن داعيا في 
املونديال بالبرازيل 2014« والذي مت فيه توزيع 650000 
نسخة من ترجمة معاني القرآن الكرمي باإلضافة إلى 21 
عنوانا مختلفا من اإلصدارات الدعوية باللغات العاملية، 
واملشروع الدعوي العاملي الثاني »كن داعيا.. في آسيا 
2015«، حيث مت التعريف باإلسالم في بطولة كأس أمم 
آس���يا 2015 في أستراليا وش���ارك شبابنا الكويتيون 
في توزي���ع املطبوعات الدعوية باللغات »اإلجنليزية 
والصينية والكورية« بالتع���اون مع الندوة العاملية 
للشباب اإلسالمي في أستراليا، وذلك كله بفضل اهلل 

ثم جهود احملسنني من رجاالت وأبناء الكويت.
وبني د.املس���باح أنه مت توقيع عدد من اتفاقيات 
التعاون مع املراكز واملؤسس���ات اإلسالمية الرسمية 
العاملة في مجال الدعوة إلى اهلل في فرنسا حتى تتولى 
زمام تنفيذ املش���روع بدءا من استخراج التراخيص 
املطلوبة وانتهاء بتوزيع املطبوعات الدعوية من خالل 
كوادرها املدربة واملؤهلة، موضحا ان أماكن التوزيع 
س���تكون في مطارات فرنس���ا الرئيسية واحلافالت 
الناقلة للجماهير ومحطات املترو الرئيسية والفنادق 
الكبرى واألس���واق واملطاعم واحملالت والصيدليات 
واملتاجر وغير ذلك، الفتا إلى ان اإلصدارات التي سيتم 
توزيعها على اجلماهير األوروبية ستش���مل ترجمة 
معاني القرآن الكرمي والدليل املصور لفهم اإلس���الم 
والدليل التعريفي بشخصية نبينا محمد ژ وكتيب 
»حبي للمسيح قادني لإلسالم« وكتيب نظرة اإلسالم 
للمرأة ومطوية لبيان سماحة اإلسالم ونبذه اإلرهاب 
والتطرف باإلضافة لقرص مرئي مترجم إلى 64 لغة 

بعنوان اإلسالم دين السالم.
وأوضح أن كأس أمم أوروبا من امللتقيات األوروبية 
التي يحضرها جماهير غفيرة بفئات ولغات مختلفة من 
جميع أنحاء األرض، مشيرا إلى أن الرسول ژ استخدم 
كل الوس���ائل املتاحة في عصره فصدع بالدعوة على 
الصفا، وغشى الناس في منتدياتهم وأسواقهم ليسمعوا 
كالم اهلل، وطاف مبشاعر احلج والتقى القبائل ودعاهم 
لإلسالم، حتى قال بعض خبراء االتصال ان النبي محمد 
ژ استخدم كل وسائل االتصال في زمانه كاخلطابة 

واحلوار والرسائل واللقاءات وإيفاد السفراء.

د.ناظم املسباح

»األبحاث« يقدم االستشارات والدراسات الفنية واحللول للتنمية إلى كل جهات الدولة

13 مليون غالون مياه جوفية إنتاج حقول »جنوب سعد العبداهلل«
املياه د.خالد البراك ومن مكتب 
العالقات العامة عايشة الفارس 
الظفي����ري. ومت خالل  وعواد 
اللقاء مناقشة دور املعهد الفني 
واالستشاري لتقييم األراضي 
الهيدرولوجية  النواح����ي  من 
ومدى صالحيته����ا لألغراض 
السكنية وبشكل خاص األراضي 
املخصصة في منطقة جنوب 

سعد العبداهلل.
من جانب����ه، ق����ال د.خالد 
الب����راك إن املعه����د وبطل����ب 
العام����ة للرعاية  الهيئ����ة  من 
السكنية قدم مقترحا لدراسة 
األرض املخصص����ة لألغراض 
الس����كنية في منطقة جنوب 
س����عد العبداهلل والتي حتوي 

بيت« التطوعية باتل املطيري 
وجاسم الشطي بحضور مدير 
إدارة العمليات في مركز أبحاث 

مبسيرة التنمية واالزدهار في 
الكويت. جاء ذلك خالل استقبال 
د.سميرة أعضاء حملة »ناطر 

عادل الشنان

قال����ت املدير الع����ام ملعهد 
السيد عمر  األبحاث د.سميرة 
إن دور معهد الكويت لألبحاث 
العلمية هو تقدمي االستشارات 
الفنية واحللول  والدراس����ات 
للتنمية جلمي����ع اجلهات في 
النهوض  الدولة، وذلك بهدف 
باملستوى املعيشي واملساهمة 
في احلفاظ على املوارد الطبيعية 
والبيئة وحسن استغاللها، وذلك 
للمصلحة العام����ة، مؤكدة ان 
املعهد على أمت االستعداد لتقدمي 
جميع االستشارات والدراسات 
للدول����ة في جمي����ع املجاالت 
املتخصصة من أجل النهوض 

 د.سميرة السيد عمر خالل االجتماع مع أعضاء حملة »ناطر بيت« 

حق����وال إس����تراتيجية إلنتاج 
املياه اجلوفي����ة تابعة لوزارة 
الكهرباء وامل����اء، ومن املتوقع 
الدراسة  أن تصب نتائج هذه 
في مصلحة حماية هذه املوارد 
املياه اجلوفية.  الطبيعية من 
وأوضح البراك أن تلك الدراسة 
تستغرق عامني إلجنازها، وذلك 
من أجل حتديد االش����تراطات 
والتدابير الفنية الالزمة من أجل 
احملافظة على سالمة واستمرار 
إنت����اج املياه اجلوفية من هذه 
احلقول اجلوفية والتي يقدر 
إنتاجها اليوم����ي ب� 13 مليون 
غالون امبراطوري وهي كمية 
كبيرة وث����روة طبيعية يجب 

احملافظة عليها.

املجدلي: 80 ألف 
كويتي يعملون في 

»اخلاص« ونصرف دعم 
العمالة لـ 60 ألف مبا 

يزيد على 35 مليون 
دينار شهريًا


