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مهدي: رؤية الكويت ٢٠٣٥ تستهدف جذب االستثمار
محمد راتب

أكــد األمني العام للمجلس 
األعلــى للتخطيــط والتنمية 
د.خالد مهدي أن رؤية الكويت 
اجلديدة ٢٠٣٥ تقوم على رؤية 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صبــاح األحمــد فــي حتويل 
الكويت إلى مركز مالي وجتاري 
جاذب لالســتثمار يقوم فيه 
القطاع اخلاص بقيادة النشاط 
االقتصادي، وتشجع فيه روح 
املنافسة وترفع كفاءة اإلنتاج 
في ظل جهاز دولة مؤسســي 
داعم، وترسخ القيم وحتافظ 
على الهوية االجتماعية وحتقق 
التنميــة البشــرية والتنمية 
املتوازنة، وتوفر بنية أساسية 
مالئمة وتشــريعات متطورة 

وبيئة أعمال مشجعة.
وأشار خالل ندوة أقامتها 
حركــة مســتقبل وطن حتت 
عنــوان «اخلطــة اإلمنائيــة 
لدولــة الكويت وفقــا لرؤية 
٢٠٣٥» مبشاركة رئيس حركة 
مستقبل وطن سالم عبد الهادي 
العجمي إلى أن مشروع السكة 
احلديدية مرتبط مبشاريع في 
دول مجلس التعاون ومدرج 
فــي اخلطــة اإلمنائيــة، وما 
زال في املرحلة االستشــارية 
آليــات وتصاميــم  لتحديــد 
تنفيذ املشــروع، مؤكــدا أنه 
متعلــق ومتزامن مع حتديث 
الرابع الذي  املخطط الهيكلي 
يحدد املسار للمشروع، مبينا 
ان مشــروع السكة احلديدية 
سيكون مغايرا للمسار الذي 
مت االعالن عنه في بداية وضع 
الدراسات واملقترحات، كما أن 
مشروع «املترو» كذلك مازال في 
نفس الطريق كونهما يعتبران 

من املشاريع املتشابكة.
وفيمــا يتعلق مبشــروع 
احلريــر، أوضــح مهــدي ان 
املشــروع حول الى اسم اكبر 
ليصبــح مشــروع املنطقــة 
الشــمالية، مبينــا أنه ينتظر 
إقــرار ٣ متطلبات أساســية، 
وهي قانون مشــروع املنطقة 
الهيكلي،  الشمالية واملخطط 
فضال عن وضع آلية لتمويل 
املشــروع وهي خطوة الحقة 
بعد القانون واملخطط الهيكلي.

وبسؤاله عن جدية تطبيق 
اخلطة اإلمنائية، ذكر أن اخلطة 
اإلمنائيــة جديــدة وليســت 
متعارفــا عليها أو مطبقة في 
دول، وهي مليئة بالتحديات 

املتعلقــة بتطوير  املشــاريع 
التعليــم ليســت ناجحــة»، 
موضحا أنه شخصيا يعتبرها 
من املؤشرات املؤملة بالرغم من 
كمية اإلنفاق العالي في مشاريع 
تطوير التعليم، متابعا أن أول 
خطة وضعها صاحب السمو 
األمير الشــيخ صباح األحمد 
كانــت بعد انطالق رؤيته في 
٢٠١٠ تلتهــا ٢٠١٥ ثم انتهينا 
مــن إعــداد ٢٠٣٥ ثــم اخلطة 
اخلمســية ٣٠/٢٥ ثــم ٣٥/٣٠ 
فهذه املنهجية واضحة جدا وقد 
امتازت بها الكويت في مجال 
التخطيــط، مبينا أن الكويت 
عرفت بالتخطيط منذ البداية 

بقانون وإشــكاليات التنمية، 
فهناك خلط في هذه املسائل إذ 
كل مرحلة تليها أخرى متعلقة 
بالتنفيذ. وأشار مهدي إلى أن 
اهم جزئية ترتكز عليها رؤية 
الكويت، أنها صادرة من أعلى 
هرم في الدولة صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد، 
حيث أعلنها من خالل رؤيته 
بتحويل الكويت ملركز جاذب 
لالســتثمار، مبينا أن السبب 
فــي اختيار القطــاع اخلاص 
إلدارة النشاط االقتصادي أن 
القطاع اخلاص يشــجع على 
املنافسة ويسهم في رفع كفاءة 
اإلنتاج واإلنتاجية، ويبقى دور 

على احلكومة فقط والتي تقوم 
بدور املنفــذ وحتويل دورها 
من املشغل لالقتصاد إلى دور 
املمكــن واملشــغل لالقتصــاد 
الوطني. وفيما يتعلق بالدوافع 
للرؤيــة بني أنها تقــوم على 
اســتدامة التفوق االقتصادي 
والتــي لن تتحقــق إال بقيادة 
للقطاع اخلــاص ذي الكفاءة 
العاليــة في اإلنتاج ودعم من 
القطــاع احلكومي مع شــرط 
الرقابة والتنظيم، مشيرا إلى 
أن املجلس األعلى للتخطيط 
قــدم مجموعــة أوراق حتــت 
مســمى رؤيــة الكويت ٢٠٣٥ 
وأشــهرها الورقة األساســية 
والبرنامج واألســس العامة، 
حيث تضمنت ٣ أمور أساسية 
هي اإلدارة واالقتصاد ورأس 
املال البشــري، والســؤال: ما 
شكل اإلدارة احلكومية؟ أجابت 
الورقة بأنها املراقب واملنظم 
والصانع للسياسات فهي تدير 

في اخلمســينيات واشتهرت 
بــأول مخطط هيكلي يرســم 
شــكل الدولــة، وهــو لم يكن 
متوافرا في جميع دول املنطقة.
البعــض يســأل  أن  وزاد 
مــا الفرق بني خطــة التنمية 
واملخطط الهيكلي؟ مجيبا بأن 
الرسمة  الهيكلي هو  املخطط 
املكانيــة واملعماريــة لشــكل 
الدولة مبنية على سياســات 
اخلطــة اإلمنائيــة التــي يتم 
إصدارها بقانون، وهو يجعل 
الكويت ذات قواعد تشريعية 
ثابتة فيما يتعلق بالتخطيط، 
كما علينا التفريق بني وضع 
اخلطط والسياسات وإصدارها 

احلكومة فــي أن تظل اجلهاز 
املؤسســي الدائــم واملتابــع، 
وترســخ القيم وحتافظ على 
الهوية الوطنية وتســهم في 
حتقيق التنمية البشــرية مع 

توفير البنية التشريعية.
وأوضح أن أحــد اخلبراء 
ذكــر أن رؤيتنا واقعية قابلة 
للتنفيــذ، مبينــا أن كالمــه 
صحيــح ولكنها حتتــاج الى 
جهــد مــن شــركاء التنميــة 
وليس من القطاعني احلكومي 
واخلاص فقط واملجتمع املدني 
ومؤسســات املجتمــع ولكن 
شراكة حقيقية تنموية بني هذه 
األطراف، فاملسؤولية ليست 

٩٠٪ من االنشطة االقتصادية 
ولكنها غير ممكنة االستدامة.

وتساءل مهدي: كيف كان 
يــدار االقتصاد قبــل النفط؟ 
وأجاب بــأن اإلنتاجية كانت 
عاليــة للفــرد في ظــل قطاع 
خــاص نشــط، قدميــا كان 
اجلميــع جتــارا، واحلكومــة 
تقوم على األمن واألمان وإدارة 
البالد فكان االقتصاد  شؤون 
مستداما، متابعا أن اإلشكالية 
في أن حجم االقتصاد قدميا لم 
يكن كبيرا، أما بعد اكتشــاف 
النفط فدخلنا في السياسات 
الريعية التي قلصت اخلاص 
ووســعت احلكومي، فجاءت 
الرؤية لتعزيز وعودة الريادة 
بقيادة اخلاص مع رقابة ودعم 
حكومــي، وتنشــيط اخلاص 
إلدارة االقتصــاد وتوســيع 
حجم السوق وتعزيز االقتصاد 
املعرفي والرقابي. وأضاف أن 
االستدامة محكومة بالتوسع في 
االقتصاد الرقمي واملعرفي وفقا 
للثورة الصناعية الرابعة ولكن 
على احلكومة تأسيس أنظمة 
ممكنة لالقتصاد ليتحرك في 
رفع اإلنتاجية وهذا ال يتحقق 
إال برأسمال بشري وهو األهم 
مســتوعب لهذا الفكر واللغة 
في اإلدارة احلكومية والقطاع 
اخلــاص وقادر علــى اإلبداع 
واالبتكار. ثم انطلق للحديث 
عن األســس العامة فذكر أنها 
تقوم علــى اإلدارة احلكومية 
ثم االقتصاد عبر التحول الى 
االقتصاد املتنوع مع التركيز 
على االقتصاد املعرفي والرقمي 
على أن يقوم القطاع اخلاص 
بتشغيل األنشطة االقتصادية، 
وثالثا الرأسمال البشري عبر 
التحول إلــى منظومة تعليم 
إبداعيــة متكاملة متوافقة مع 
مخرجات ســوق العمل متكن 
جميع مكونات املجتمع وتعزز 

الرأسمال االجتماعي.
واســتطرد بأنــه ال بد من 
برنامــج للتخصيــص العام، 
فالتخصيــص للمؤسســات 
اخلدمية واالقتصادية العامة 
هو احملور األساسي لإلصالح 
والتنميــة االقتصادية، ففيه 
تطويــر األداء ورفــع كفاءته 
وحتسني مســتوى اخلدمات 
العامة وســيكون لتنفيذ هذا 
املشروع آثار إيجابية واسعة 
وعميقة على تنمية االقتصاد 
الوطنــي واملجتمــع الكويتي 

بشكل عام.

أكد في ندوة «مستقبل وطن» أن السكة احلديدية واملترو في املرحلة االستشارية

(زين عالم)د. خالد مهدي متحدثا خالل الندوة  د.خالد مهدي وسالم العجمي وعدد من حضور ندوة مستقبل وطن 

وتعتمد على املؤشرات الدولية 
التنافسية، وقد شكل مجلس 
الوزراء جلنة لتحســني بيئة 
األعمــال وتعزيز التنافســية 
املؤشــرات  هــذه  لتصبــح 
حتتضنها الدولة وتبني عليها.

وأضاف مهدي أن أهم مؤشر 
دولي يتم التركيز عليه مؤشر 
بيئة األعمال كونه يندرج حتته 
٢٧ مؤشرا تنافسيا مرتبطا به، 
قائال إن من املؤشرات الثابتة 
للكويــت والتــي تتميــز بــه 
مؤشر االقتصاد الكلي وكذلك 
األمن والســالمة واملساعدات 
اإلنسانية، وإن هناك مؤشرات 
تقدم مركز الكويــت بها مثل 
مؤشــر البيئــة وتكنولوجيا 
املعلومات بحيث إنها من الدول 
الرائدة في تقنية ٥G، ومرتفعة 

جدا في استخدام املوبايل.
وذكر أن «هناك مؤشــرات 
ليست جيدة أو مرضية منها 
مؤشر التعليم مما ينبئ بأن 

العجمي: علينا إزالة املعوقات إلجناح خطة التنمية
أكد رئيس حركة مستقبل وطن سالم العجمي أن خطة 
التنمية قد أخفقت بالرغم من أنها حلم أهل الكويت ورؤية 
صاحب السمو األمير لتحقيق طفرة للبالد على كل املستويات، 
الفتا إلى أن الواحب االنطالق إلى األمام دون إلقاء اللوم على 
شخص أو جهة، مشــيرا إلى كلمات صاحب السمو عندما 
قال «إن الكويت أمانة غالية في أعناقنا واعلم أن التاريخ ال 
يجامل ولن يغفر ملن يقصر في أداء هذه األمانة املقدسة».

وبني العجمي خالل الندوة أن هذه الكلمات هي الشكل 
واإلطار ملضمونات عميقة يجب أن يعيها ويدركها املواطن 
ويســعى إلى حتقيقها بكل ما لديه من قوة، مشيرا إلى أن 
خطة التنمية جاءت برؤية سامية لتحويل الكويت إلى مركز 

مالي وجتاري جاذب لالســتثمار ويقوم به القطاع اخلاص 
لقيادة النشــاط االقتصادي وتشجيع روح املنافسة ورفع 
كفاءة االنتاج في ظل جهاز دولة مؤسسي داعم مرسخ للقيم 
ومحافظ على الهوية االجتماعية ومحقق  التنمية البشرية 
وموفر البيئة االساســية املالئمة باإلضافة إلى تشريعات 

متطورة.
وزاد أن هذه الرؤية ينقصها التنفيذ الصحيح واستغالل 
اإلمكانات املتوافرة واإلرادة السياسية احلاضرة وإزالة املعوقات 
التي تواجه تنفيذها، مبينا أن حركة مستقبل وطن مستعدة 
لتقدمي كل ما يطلب منها في سبيل تنفيذ خطة التنمية حتى 

سالم العجمي متحدثا خالل الندوة ترى الكويت وطنا يستحقه الكويتيون وتستحقهم.

«احلرير» ضمن مشروع املنطقة الشمالية وينتظر إقرار ٣ متطلبات أساسية
قبل النفط كانت اإلنتاجية في الكويت عالية للفرد في ظل قطاع خاص نشط

تخصيص املؤسسات العامة هو احملور األساسي لإلصالح والتنمية االقتصادية

ملشاهدة الڤيديو

السنافي: مشاركة الضباط املتقاعدين
في رفع العلم باالحتفاالت الوطنية مستحقة

دعــا رئيــس جمعيــة 
الضباط املتقاعدين العقيد 
ركن متقاعد حامد السنافي 
إلى احلرص على مشــاركة 
قدامى أبطال اجليش الكويتي 
فــي االحتفــاالت الوطنية. 
وأكد السنافي أن االحتفال 
بيومي االستقالل والتحرير 
ال يكتمل إال بحضور هؤالء 
العسكريني الكويتيني الذين 
دخلــوا الكويــت يــوم ٢٥ 
فبراير ١٩٩١ واستطاعوا رفع 
العلم وشرفوا بهذا في اليوم 

التالي ٢٦ فبراير. وأضاف أن هؤالء األبطال 
ســطروا مالحم في حب الكويــت والدفاع 

أعدائهــا  عنهــا ومواجهــة 
الغالــي والنفيــس  وبــذل 
فــي ســبيل حتريرهــا من 
االحتالل الصدامي الغاشم، 
الفتا إلى أن هذه املشــاركة 
في االحتفاالت ورفع العلم 
حتمل رمزية مهمة لهم كونها 
تشــير إلى أن وطنهم الذي 
ضحوا من أجله يتذكرهم.

وختم السنافي تصريحه 
بتهنئة القيادة السياســية 
والشــعب الكويتــي بهــذه 
املناســبة الوطنية بامتياز 
التي تدعو إلى الفخر وتدخل السرور والبهجة 

على كل الكويتيني.

أكد أنها حتمل رمزية مهمة عرفاناً بدورهم

حامد السنافي

«أمنية» يضع حاوية بيئية بتعاونية اليرموك
أعلن مشروع «أمنية» البيئي عن وضع 
حاوية لتجميع البالســتيك بهــدف إعادة 
تدويــره في جمعية اليرمــوك التعاونية، 
وذلك برعاية البنك األهلي املتحد وبالتعاون 
مع مدينة اليرموك الصحية ممثلة مبختار 

املنطقة عبدالعزيز املشاري.
وفي هذا اإلطار، قالت ســناء الغمالس 
الرئيــس التنفيــذي ملشــروع «أمنية» في 
تصريــح صحافــي إننا فــي إطــار عملنا 
املتواصل في احملافظة على البيئة، وإعادة 
تدوير مخلفات البالستيك، قمنا بوضع أول 
حاوية لعام ٢٠٢٠ برعاية البنك األهلي املتحد 
بشــكل جديد قمنــا بتنفيذها مع مجموعة 
من الشباب الكويتي املتميز من مواد معاد 
تدويرهــا، وهذه هي االنطالقة، فنحن بعد 
مرور ٥ ســنوات أحببنا أن نتطور بشكل 
وطبيعة احلاوية لتكون مرحلة جديدة لهذا 

العقد اجلديد.
وثمنت الغمالس التعاون املثمر والبناء 
مع البنك األهلي املتحد منذ عام ٢٠١٨ ممثال 
في سحر دشــتي وفريقها املتميز والداعم 
كل عام لتحقيق أمنية األهلي املتحد، والذي 
يحــرص باســتمرار على دعم وتشــجيع 
املشاريع صديقة البيئة، مثمنة في الوقت 
نفسه دور مختار منطقة اليرموك الصحية 
عبدالعزيز املشاري، وأعضاء مجلس إدارة 

جمعية اليرموك التعاونية. من جهتها، قالت 
فرح شعبان الرئيس التنفيذي للعمليات لدى 
أمنية إن ســواعد الشباب الكويتي متكنت 
بصنع الفارق فيما يتعلق بتصميم وتطوير 
وتنفيذ حاوية أمنية من مواد معاد تدويرها 
ممثلني بشــركة «يوتيلكو»، وهو مشروع 
صغير كويتي وحرفي والقائمون عليه أياد 
كويتية شبابية استطاعت العمل والتصنيع، 
وهذا هو التعاون احلقيقي واملثال احلي بني 
القطاع اخلاص واملشاريع الصغيرة واملجتمع 
لتحقيق التنمية املستدامة، وبذل اجلهود في 
رفع الوعي البيئي وتعميق الثقافة البيئية 

لتحقيق رؤية كويت جديدة.

قام بتصنيعها من مواد معاد تدويرها بأياد كويتية شبابية

مشروع أمنية وضع حاويات بيئية في جمعية اليرموك التعاونية

«التربية»: فتح باب النقل ملديري مدارس التعليم اخلاص
عبدالعزيز الفضلي

أصــدر الوكيــل املســاعد 
للتعليــم اخلــاص والنوعي 
د.عبداحملســن احلويلة قرارا 
بتنظيــم آليــة طلبــات النقل 
ملديــري ومديــرات املــدارس 
العربية األهلية والنموذجية 
واملديرين واملديرات املساعدين.
وحدد القــرار انه في حال 
من يرغب فــي النقل بالفترة 
مــن أول يناير ٢٠٢٠ حتى ٣١ 
مــارس ٢٠٢٠ لتلقــي طلبات 

النقل الداخلي واخلارجي، ولن 
يعتــد بأي طلــب يتم تقدميه 
بعد هذا التاريخ، على أن يتم 
تسجيل طلبات النقل عن طريق 
نظام سجل الطالب (فئة مدير 
مدرسة ومدير مدرسة مساعد) 
خالل الفترة احملددة ويتم طلب 
النقل ليتأكد صاحب العالقة 
شــخصيا من صحة البيانات 
والرغبات املسجلة مع حتديد 
املنطقة التعليمية وبعد حتديد 
طالب النقل لرغباته في النظام 
يتم طباعة نسختني من الطلب 

الداخلي يتعني على طالب النقل 
احلضور شخصيا إلى اإلدارة 
العامة للتعليم اخلاص إدارة 
الشــؤون التعليميــة لتعبئة 
النموذج اخلاص بإلغاء طلب 
النقــل من ١أبريــل٢٠٢٠ حتى 
نهاية شهر مايو ٢٠٢٠ وعلى 
مدير املدرسة االلتزام بتعميم 
هذه النشرة على املدير املساعد 
املنتــدب مــن وزارة التربيــة 
واحلصول على توقيعه بالعلم 
على اآللية واملواعيد احملددة 

لطلبات النقل.

يحتفظ بإحداها، على أن يسلم 
النســخة الثانية ملكتب مدير 
إدارة الشــؤون التعليمية في 
اإلدارة العامة للتعليم اخلاص 
بعد تأكيد طلبه في نظام سجل 
الطالب. وأوضح القرار أنه فيما 
يتعلق بطلبات النقل اخلارجي 
إلى مدارس التعليم العام يتعني 
على صاحب العالقة املتابعة مع 
إدارة التنسيق ومتابعة التعليم 
العام للحصول على تفاصيل 
تنفيذ طلــب النقل وفي حالة 
الرغبة في إلغــاء طلب النقل 

تلقي الطلبات مستمر حتى نهاية مارس املقبل

د.عبداحملسن احلويلة

ع العرب في وقت االنقسام الرجوب: الكويت جتمِّ
عبدالعزيز الفضلي

بدأت صبــاح أمس أعمال 
ملتقى الصداقة الكشفي العربي 
٢٠٢٠ الذي حتتضنه الكويت 
متمثلة في جمعية الكشــافة 
الكويتية، ويتضمن اجتماعات 
لرؤســاء اجلمعيات الكشفية 
العربيــة واجتمــاع للجنــة 

الكشفية العربية. 
ورحب رئيس مجلس إدارة 
جمعيــة الكشــافة الكويتيــة 
ورئيــس املنظمــة الكشــفية 
العربيــة د.عبداهللا الطريجي 
باملشــاركني فــي االجتمــاع 
العربــي، متمنيــا لهــم طيب 
اإلقامــة فــي بلدهــم الثانــي 
الكويت واخلروج بتوصيات 
تخدم احلركة الكشفية العربية 
والشباب العربي بشكل عام.

مــن جانبــه، هنــأ وزيــر 
الفلسطيني ورئيس  الشباب 
الكشــفية اإلرشادية  احلركة 
الفلسطينية جبريل الرجوب 
الكشــافة  الكويــت وجمعية 
الكويتية ورئيسها د.عبداهللا 
الطريجــي وأســرة احلركــة 

لهــا عالقة بالوحــدة العربية 
واملصيــر املشــترك للعــرب 
والقيم اإلسالمية، مشيرا إلى 
أن االجتماع ناقش األنشــطة 
العربية الكشــفية لعام ٢٠٢٠ 
القوانــني  ومراجعــة بعــض 

واألنظمة واللوائح.
من جانبه، قال نائب رئيس 
الكشــافة السعودية  جمعية 
د.عبــداهللا الفهد ان مشــاركة 
جميــع الدول العربية في هذا 

املثمر والذي مت خالله مناقشة 
العديــد مــن االمــور املتعلقة 
بتطويــر احلركــة الكشــفية 
العربية، مشيرا الى ان اغلب 
القيــادات العربية بــدأت من 

الكشافة.
بــدوره، أكد القائــد العام 
للكشــافة التونســية وحيــد 
العبيــدي ان االجتماع فرصة 
لتبــــادل اآلراء ومناقشــــــة 
التعديالت الدستورية الكشفية 
إضافــة الــى بحث األنشــطة 
الســنة  والفعاليــات خــالل 

القادمة.
مــن جهته، قــال أمني عام 
جمعيــة الكشــافة الكويتيــة 
امللتقــى  علــي محــراب: إن 
يشهد عدة اجتماعات لتبادل 
األفكار ومناقشــة التوصيات 
التــي نعمل مــن خاللها على 
االرتقــاء باحلركة الكشــفية، 
الفتــا الــى أن لــكل جمعيــة 
خصوصيتها وتطرح أفكارها 
حسب بيئتها، لكن يبقى املنهج 
متكامال ويناسب هذه املنظمات 
الكشــفية والتي تندرج حتت 
مظلة املنظمة الكشفية العربية.

االجتمــاع تعد اجنازا تشــكر 
عليه الكويت وجمعية الكشافة 
الكويتية متمثلة في رئيسها 
د.عبداهللا الطريجي، مشــيرا 
إلى أن ذلك يعتبر دعما للحركة 
الكشــفية وتطويــر برامجها 

املختلفة.
من جهته، ثمن رئيس احتاد 
الكشافة اللبناني يوسف خداج 
دور الكويت في جميع العالم 
العربي من خالل هذا االجتماع 

بدء أعمال ملتقى الصداقة الكشفي العربي

الكويتيــة في هذا  الكشــفية 
الصعــب  العربــي  الظــرف 
والذي يشــهد حالة انقســام، 
على التقاء العرب جميعا على 
أرض الكويت، مشيرا إلى أن 
ذلك برهان ودليل واضح على 
متيز وصدق سياسة الكويت 

كعنصر جامع للعرب.
وأضــاف الرجــوب: نأمل 
من خالل هذا اللقاء ان يشكل 
انطالقــة باجتاه بنــاء عقيدة 

املشاركون باالجتماع في لقطة جماعية


