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ق��ال املستشار في ال��دي��وان األميري 
الدكتور يوسف اإلبراهيم أمس الثالثاء 
إن املشروع الوطني للشباب )الكويت 
تفخر( يحظى برعاية سامية من سمو 

أمير البالد الشيخ صباح األحمد.
وأضاف الدكتور اإلبراهيم في مؤمتر 
صحفي عقده الديوان األميري لالعالن 
ع��ن اط���الق م��ش��روع )ال��ك��وي��ت تفخر( 
في قصر السيف ان هذه الرعاية تؤكد 
مدى اهتمام سموه بالشباب ومتابعة 
اجنازاتهم وتفعيل مشاركتهم االيجابية 
ومتكينهم من املساهمة في قيادة مسيرة 
التنمية لتحقيق ال��رؤي��ة املستقبلية 

واالهداف التنموية للكويت. 
وأكد أن هذا املشروع يركز على مبدأ 
االب��ت��ك��ار ويسلط ال��ض��وء على الفكر 
االبداعي مشيرا الى ان فعالياته التي 
انطلقت أول أمس االثنني سوف تستمر 
لغاية 13 م��ارس املقبل ال��ذي يصادف 
يوم الشباب العاملي حيث سيقام حفل 
ختامي جلميع الفعاليات برعاية سمو 

أمير البالد.  
 وأوض����ح أن امل��ش��روع ي��ه��دف ال��ى 
اب��راز طاقات الشباب واستكمال رحلة 
اجنازاتهم وتسليط الضوء على مناذج 
جن��اح يحتذى بها وع��رض مخرجات 
الوثيقة الوطنية للشباب وما مت اجنازه 
من توصيات والتعريف برؤية كويت 
جديدة 2035 والتعرف على كفاءات 

شبابية جديدة.   
وذك��ر أن امل��ش��روع يهدف أيضا إلى 
تطوير أساليب امل��ش��ارك��ة االيجابية 
للشباب وتكرمي االجن���ازات الشبابية 
ودع��م الكفاءات من خالل املساهمة في 
اشراكهم في األنشطة والبرامج املتنوعة 
واط���الق اخلطة الشبابية املستقبلية 
ومنها تسليم الوثيقة الوطنية للشباب 
واطالق مجلس الشباب الكويتي وعرض 

الفرص على منصة )كفو(.  
 وأشار إلى أن برامج املشروع تتمثل 
بتوثيق االجنازات عن طريق فيديوهات 
وثائقية واصدار كتيب خاص للمشروع 
وت��ك��رمي الشباب املنجزين واجلهات 
الراعية واش��راك الشباب بالفعاليات 
املقدمة من كل جهة وعرض مناذج جناح 
عن طريق فالشات واعالنات بوسائل 

التواصل االجتماعي فضال عن االعالن 
عن فرص مستقبلية للشباب وادراجها 
مبوقع )كفو(.   وأفاد بأن هذا املشروع 
ت��ش��ارك ف��ي��ه ج��ه��ات حكومية داع��م��ة 
ومهتمة بالشباب ممثلة بوزارة الدولة 
لشؤون الشباب والهيئة العامة للشباب 
ووزارة اإلعالم واالمانة العامة للمجلس 
االعلى للتخطيط والتنمية ومشروع 

)كفو( التابع للديوان األميري.  
 وأوض��ح أن مجال املشاركة مفتوح 
جلميع اجل��ه��ات احلكومية والقطاع 
اخل����اص وم��ؤس��س��ات ال��ن��ف��ع ال��ع��ام 
وامل��ج��ت��م��ع امل��دن��ي وب��إم��ك��ان��ه��م تقدمي 
امل���ب���ادرات ال��ت��ي ت��خ��دم ال��ش��ب��اب ليتم 
ادراجها وتسليط الضوء عليها وتعم 
الفائدة على اكبر عدد ممكن من الشباب 
من خالل التنسيق مع مشروع )كفو( او 

اي جهة مشاركة بتنظيم الفعالية.   
وقال اإلبراهيم إن املشروع الوطني 
للشباب في انطالقته االولى عام 2012 
حت��ت ش��ع��ار )ال��ك��وي��ت ت��س��م��ع( ج��اء 
باشراف الديوان االميري واختتم في 
13 م��ارس 2013 برعاية سمو االمير 

وق���دم ت��وص��ي��ات للشباب ف��ي عشرة 
مجاالت وهي تعزيز املواطنة والتعليم 
واملشاريع الصغيرة واالسكان والصحة 
والتطوير القانوني واالداري والتنمية 
البشرية والرياضة والبيئة والثقافة 

والفنون واالداب.   
وأف����اد ب���أن احل��ك��وم��ة وب��ن��اء على 
التوجيهات السامية تابعت تنفيذ تلك 
التوصيات من خالل انشاء املؤسسات 
وت��ط��وي��ر ال��ق��وان��ني وال��ب��رام��ج املنفذة 
للتوصيات وتكرمي االجنازات الشبابية 

وتسليط الضوء عليها.  
 ومن جانبه قال وزير االعالم ووزير 
الدولة لشؤون الشباب محمد اجلبري 
ف��ي كلمته ان الشباب ميثلون القوة 
احملركة لكل شعب وهم األس��اس الذي 
يقوم عليها بناء املجتمعات مؤكدا ان 
ه��ذه الشريحة تشكل تأثيرا سياسيا 
واقتصاديا وهي الفئة االكثر ديناميكية 

وحتركا في املجتمع.  
 وأضاف اجلبري ان استثمار قدرات 

الشباب وإمكاناتهم املتنوعة واملتعددة 
على الوجه االمثل يعد شكال من اشكال 
التنمية املستدامة في حياة الشعوب 
واالمم التي تبحث عن التطور والرقي 
من خالل خلق اجيال شبابية قادرة على 

حتمل املسؤوليات الوطنية.   
وأوضح أنه ومن هذا املنطلق جاءت 
ف��ك��رة إن��ش��اء وزارة ال��دول��ة لشؤون 
الشباب الول مرة في تاريخ احلكومات 
الكويتية مببادرة من سمو امير البالد 
الشيخ صباح األحمد تعبيرا عن عمق 
إميان سموه بأهمية القطاع وحيويته 
وتوفير كافة اشكال الدعم واملساندة 
له في ظل حتديات العصر وتقلباته 
لتعتمد عليهم ال��دول��ة خصوصا وان 
الشباب يشكلون 72 باملئة من تعداد 

السكان الكويتيني. 
  وأشار إلى املؤمتر الوطني )الكويت 
تسمع( الذي خرج بتوصيات عدة اهمها 
تأسيس قطاع معني بخدمة الشباب 
واعقبة ص��دور مرسوم بإنشاء وزارة 

الدولة لشؤون الشباب مبينا ان العمل 
بدأ في اعداد خطة استراتيجية شاملة 
لتحقيق اهداف الدولة مبفهوم عصري 
ومتكامل للرعاية الشبابية.   وأك��د 
ح��رص وزارة )ال��ش��ب��اب( ف��ي رؤيتها 
االستراتيجية على خلق قطاع ثالث من 
الشباب نواته املنجزون الذين يحولون 
املشكالت والتحديات ال��ى ف��رص عمل 
يساهم فيها الشباب بإيجاد احللول 
واالبتكارات ويقف جنبا الى جنب مع 

القطاعني العام واخلاص. 
  وق���ال إن )ال��ش��ب��اب( ت���درك حجم 
وتنوع التحديات التنموية واملسؤوليات 
ال��ت��ي تواجهها وال���ذي يشمل جميع 
القطاعات س��واء احلكومية والقطاع 
اخل��اص الفتا ال��ى ان تبني م��ب��ادرات 
الشباب امل��ب��دع واج��ب وطني تأخذه 
ال���وزارة على عاتقها وال تدخر جهدا 
سبيل رعايتها ضمن االمكانيات املتاحة 

بالتعاون مع جميع اجلهات.  
 وأوض��ح أن ال���وزارة ومنذ نشأتها 

اخ��ذت على عاتقها ح��ث الشباب على 
االجن����از وال��ت��م��ي��ز ف��ي سبيل دعمهم 
وتشجيعهم ومن ابرز االجن��ازات التي 
احتضتنها فعالية )الكويت عاصمة 
الشباب ال��ع��رب��ي( ال��ت��ي تعتبر فخرا 

للكويت.
وأكد اجلبري أن )الشباب( عملت على 
مدار السنوات األخيرة لتأسيس مشروع 
)منجز( الذي يحتضن شريحة الشباب 
مشيرا الى ان ال��وزارة رعت ايضا اكثر 

من 1000 مبادرة في مختلف املجاالت.  
 وب��دوره أشار األمني العام للمجلس 
االعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد 
مهدي الى ان الرأسمال الوطني احلقيقي 
يكمن في فئة الشباب مبينا ان هناك 
استراتيجية خاصة مبجالس شبابية 
تترجم م��دى اعتزاز الدولة في الكتلة 

األكبر وهي فئة الشباب.  
وأكد مهدي أن فخر الكويت في شبابها 
ليس أمرا وليد اليوم بل هو رعاية سامية 
وملف حكومي تهتم به احلكومة وتأخذه 

على محمل اجل��د واالجتهاد فضال عن 
خطة امنائية معززة باهداف التنمية 

املستدامة.
وأش���ار إل��ى أن السياسة الوطنية 
للشباب والتي “نعتز في االمانة العامة 
للتخطيط بالعضوية في اللجنة التي 
اعدتها” عكست ملف الشباب في جميع 
ركائز اخلطة االمنائية واهداف التنمية 
املستدامة 2030 االمم��ي��ة.   وذك��ر ان 
املجلس رصد متوسط اعمار في مجلس 
الوزراء ومجلس االمة واملجالس العليا 
حيث بدأ متوسط االعمار يقل ما يؤكد 
ان التواجد الشبابي اصبح واضحا في 

البالد.  
 وم��ن جهته ق��ال مدير ع��ام الهيئة 
العامة للشباب عبدالرحمن املطيري في 
كلمته ان الهيئة استمعت الكثر من 55 
حلقة نقاشية ألكثر م��ن 1500 شاب 
وش��اب��ة وذل��ك تطبيقا حلكمة ورؤي��ة 
القيادة السياسية في مبادرة )الكويت 

تسمع(. 
  وأوض��ح املطيري ان��ه انطالقا من 
سياسة االستماع واالنصات مت توفير 
مساحات ابداعية للشباب جلمع هذه 
القدرات واالمكانيات من خالل برامج 
م��ت��واج��دة بصفة مستمرة بالتعاون 
مع مختلف اجلهات بوجود الشباب.
وعلى صعيد متصل ق��ال وكيل وزارة 
)الشباب( بالندب شفيق السيد عمر 
ان الوزارة ومنذ نشأتها تسعى جاهدة 
لدعم شباب الكويت امل��ب��دع واملتميز 
ملسايرة العصر ومواكبة ركب العالم 

احلديث.  
 واض��اف السيد عمر ان )الشباب( 
اطلقت )جائزة الكويت للتميز واالبداع 
الشبابي( في اطار استراتيجية الوزارة 
العداد جيل من شباب متمسك في قيمه 
الوطنية وشريك في التنمية املستدامة.   

وأك��د أن ال���وزارة عكفت في الفترة 
املاضية على ترجمة توجيهات سمو 
ام��ي��ر ال��ب��الد ال��ش��ي��خ ص��ب��اح األح��م��د 
ب��ض��رورة االه��ت��م��ام ب��ال��ش��ب��اب وف��ي 
اط��ار اخلطة املوضوعة لتحقيق رؤية 

)الكويت 2035(.

خالل مؤمتر صحفي عقده الديوان األميري

اإلبراهيم: »الكويت تفخر« مشروع وطني شبابي يحظى برعاية سامية

د. يوسف اإلبراهيمجانب من املؤمتر الصحفي اخلاص باملشروع الوطني للشباب حتت عنوان الكويت تفخر

»نظافة الفروانية« تواصل حمالتها على األسواق العشوائية

10 سيارات من اخلضروات  اخلرينج: رفع حمولة 
والفواكه  واألجهزة الكهربائية املستعملة

أعلنت إدارة العالقات العامة في بلدية 
الكويت ع��ن قيام إدارة النظافة العامة 
وإش��غ��االت ال��ط��رق بفرع بلدية محافظة 
الفروانية ممثلة في مركز نظافة اجلليب 
النوبه )ج( بتنفيذ جولة ميدانية شاملةعلى 
عدد من األسواق العشوائية ورفع السيارات 
املهملة مبنطقة جليب الشيوخ ف��ي إط��ار 
احلملة التي أطلقتها إدارة العالقات العامة 
#تواصل_معنا  إلزال��ة كل ما يشوه املنظر 
العام واالرتقاء مبستوى النظافة  باحملافظة 

.
وأوض���ح م��دي��ر إدارة النظافة العامة 
وإش��غ��االت الطرق بفرع بلدية احملافظة 
سعد اخلرينج بأن جميع املراكز التابعة 
ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة ت���واص���ل ت��ك��ث��ي��ف اجل���والت  
امليدانية إلزال��ة كل ما يشوه املنظر العام 
باحملافظة مشيرا في هذا اخلصوص  إلى 
أن اجلولة امليدانية  التي نفذها مركز نظافة 
جليب الشيوخ مبنطقة جليب الشيوخ 
مبساندة أمنية من وزارة الداخلية على 

عدد من األسواق العشوائية فضال عن رفع 
السيارات املهملة باملنطقة بعد إنتهاء املهلة 

القانونية لوضع امللصق .
وأش���ار اخل��ري��ن��ج إل��ى أن اجل��ول��ة  قد 
أسفرت عن  رفع ومصادرة حمولة 8  هاف 
ل��وري م��ن اخل��ض��روات وال��ف��واك��ه وامل��واد 
الغذائية والتموينية ، 2 ه��اف  ل��وري من 
املالبس واألجهزة الكهربائية املستعملة 
وبضائع متنوعة  وقد مت إحالة البضائع 
التي مت رفعها ومصادرتها إلى مردم البلدية 
إلى جانب  حترير 6   مخالفات بائع متجول 
وقد مت إحالة املخالفني إلى اجلهات املختصة 
إلتخاذ اإلج��راءات القانونية بحقهم فضال 
ع��ن حترير 10 مخالفات نظافة لالئحة 
النظافة العامة ونقل النفايات قانون رقم 
190 لسنة 2008 باإلضافة إلى تنظيف 
املوقع من املخلفات  ورفع حمولة 161م3 
من املخلفات والنفايات الناجتة عن األسواق  
إل��ى جانب رف��ع  10  مركبات مهملة بعد 

إنتهاء الفترة القانونية مللصق اإلنذار .

وأكد اخلرينج على أن الهدف من اجلوالت 
تنظيف مختلف املناطق من املظاهر السلبية 
التي تشكل تعدياً صريحاً على املمتلكات 
العامة للدولة أو املتمثلة مبخالفات قانون 
النظافة العامة وإشغاالت الطرق ، مؤكداً 
على أن اجلوالت مستمرة للقضاء على تلك 
الظواهر السلبية التى باتت تؤرق اجلميع 
فضال عن رصد املخالفني وإتخاذ االجراءات 

القانونية بحقهم.
وق��د ش��ارك في اجلولة مسئول النوبه 
)ج( عبدالعزيز الوهيده ومفتش النظافة 
يوسف دوخي ومن وزارة الداخلية العقيد 
إبراهيم عبد الرزاق الدعي وعدد من رجال 

الداخلية .
ودعت إدارة العالقات العامة اجلمهور 
التعاون مع األج��ه��زة الرقابية من خالل 
تصوير أي ش��يء سلبي يتعلق بالبلدية  
وإرس���ال���ه ع��ب��ر ح��س��اب ال��ب��ل��دي��ة مب��واق��ع 
التواصل االجتماعي @kuwmun وسيتم 

التعامل معه على الفور.

جانب من احلملة على األسواق العشوائية

»الرحمة العاملية« تنظم حفاًل 
2015 حلصولها على األيزو 

تقيم جمعية الرحمة العاملية حفالً 
مبناسبة حصولها على الرحمة العاملية 
حت��ص��ل ع��ل��ى ش��ه��ادة األي����زو 2015: 
9001 م��ن خ��الل شركة إس ج��ي إس 
SGS السويسرية واملتخصصة في 
خدمات التدقيق باإلضافة إلى حصولها 
على ج��ائ��زة وف��وزه��ا بجائزة الشيخ 
سالم العلي للمعلوماتية عن مشروع 
“حسابي اخليري” كأفضل املشاريع 
التقنية على مستوى الوطن العربي، 
وإشهار  جمعية الرحمة العاملية وذلك 
حت��ت رع��اي��ة وح��ض��ور ن��ائ��ب رئيس 
مجلس ال��وزراء ووزير الدولة لشؤون 

مجلس الوزراء أنس الصالح.
وق�����ال األم�����ني امل���س���اع���د ل��ش��ؤون 
ال��ق��ط��اع��ات ف��ي ال��رح��م��ة العاملية فهد 
الشامري استطاعت الكويت ان تتقلد 
مكانة مرموقة في مجال العمل اخليري 
على مستوى العالم، حتى استحقت 
تكرميا دوليا خاصا من قبل هيئة االمم 
املتحدة بتسميتها مركزا للعمل االنساني 
وإطالق لقب قائد العمل االنساني على 
سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد 
مبيناً أن سمو األم��ي��ر يحرص بصفة 
شخصية على أعمال اخلير التي امتدت 
ال��ى معظم أرج��اء األرض، اضافة إلى 
اجلهود اإلنسانية التي تنظمها حكومة 
الكويت، فضال عن مشاريع اجلمعيات 
اخليرية األهلية التي تستهدف أنحاء 
مختلفة م��ن ال��ع��ال��م ب��ه��دف مساعدة 

احملتاجني واملنكوبني.
وأض��اف الشامري أن متيز الكويت 
ف��ي العمل اخل��ي��ري واإلن��س��ان��ي جعل 
اجلمعيات اخليرية الكويتية تساير هذا 
التميز فحصلت جمعية الرحمة العاملية 
على شهادة اإليزو من خالل شركة إس 
جي إس SGS السويسرية واملتخصصة 
في خدمات التدقيق، ومت منحها شهادات 
املطابقة للمعايير الدولية وق��د جاء 
ذل��ك كجزء من ال��ت��زام جمعية الرحمة 
العاملية بالتحسني املستمر في اإلدارة 
وأم��ن معلومات املتبرعني كما حصلت 
أيضا على جائزة الشيخ سالم العلي 

للمعلوماتية ع��ن م��ش��روع “حسابي 
اخليري” كأفضل املشاريع التقنية على 

مستوى الوطن العربي.
وأوض����ح ال��ش��ام��ري أن »حسابي 
اخليري« خدمة إلكترونية تعد األولى 
م��ن نوعها ف��ي م��ج��ال العمل اخليري 
واإلنساني، تهدف إلى إحاطة متبرعي 
الرحمة العاملية بتفاصيل م��ا أثمره 
ع��ط��اؤه��م ف��ي م��ي��ادي��ن اخل��ي��ر، لتكون 
مبثابة سجل ج��ام��ع ي��وث��ق م��ا قدموه 
باألرقام والصور، ويتيح نظام حسابي 
اخليري للمتبرع الكرمي اإلدارة الكاملة 
لتبرعاته م��ن م��ش��روع��ات وك��ف��االت، 
ووق��ف��ي��ات وغ��ي��ره��ا م��ن امل��ش��روع��ات 
اخل��ي��ري��ة، فهو أش��ب��ه بكشف حساب 
البنك ال��ذي يتعرف ب��ه اإلن��س��ان على 
حسابه، فمن خالله يعرف املتبرع ماذا 
أنفق؟ ومتى أنفق؟ وعلى أي املشروعات 
كان إنفاقه؟، فهي خدمة عامة وشاملة 
جلميع متبرعي الرحمة العاملية، سواء 
عبر التبرعات اإللكترونية أو أي نوع 
آخ��ر م��ن أن���واع ال��ت��ب��رع��ات، وبالتالي 
فهي تشمل التبرع ع��ن طريق املوقع 
اإللكتروني أو املقرات املختلفة أو بأي 
طريقة كانت، شريطة أن تكون البيانات 
التي مت التبرع بها واح���دة، ومطابقة 

لبيانات حساب املتبرع في اخلدمة.

فهد الشامري
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7 فبراير التسجيل بجائزة الكويت الدولية للمرأة املتميزة مستمر حتى 
أعلن األمني العام للمجلس األعلى للتخطيط 
والتنمية الدكتور خالد مهدي أن التسجيل الزال 
مستمرا للمشاركات في جائزة الكويت الدولية 

للمرأة املتميزة حتى تاريخ 7 فبراير املقبل.
وأوضح الدكتور مهدي في تصريح صحفي 
أن استقبال الطلبات يتم ع��ن طريق املوقع 

اإللكتروني للجائزة
 http://kdwa-kw.org/reg_ar.html 
مشيرا إلى أن املوقع يستقبل طلبات املشاركة 
في اجلائزة من شتى أنحاء العالم. الفتا إلى 
أن اجلائزة تشتمل على ثالث قطاعات للمرأة 
املتميزة في القطاع احلكومي والقطاع اخلاص 

ومنظمات املجتمع املدني .
واك��د الدكتور مهدي أن الرعاية السامية 
لصاحب السمو أمير البالد لهذه اجلائزة  تؤكد 

مدى اهتمام القيادة الكويتية باملراة وبدورها 
احملوري في املجتمع .

مشيرا إلى أن جائزة الكويت للمرأة املتميزة 
تأتي مرتبطة مع ركائز خطة التنمية الوطنية 
ل��دول��ة الكويت وال��ه��دف اخل��ام��س م��ن أه��داف 
التنمية املستدامة لألمم املتحدة، تكرميا لدور 
امل���رأة ف��ي تنمية املجتمع وازده����اره وتثمني 
عطائها في مجاالت مختلفة في القطاعني العام 
واخل��اص ومنظمات املجتمع املدني وتسليط 
ال��ض��وء على إجن��ازات��ه��ا وتشجيع املتميزات 
منهن في جميع القطاعات. حيث تعزز اجلائزة 
املكانة العاملية لدولة الكويت في مجال متكني 
املرأة ويتم تنظيمها بالتعاون مع األمانة العامة 
للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية ومركز 
دراسات وأبحاث املراة بكلية العلوم االجتماعية 

– جامعة الكويت. والقطاع اخلاص وبرنامج 
األمم املتحدة االمن��ائ��ي وهيئة االمم املتحدة 

للمرأة .
وذكر أن اجلائزة تهدف إلى بث قيم القدوة 
احلسنة في املجتمع من خ��الل امل��راة املتميزة 
وتعزيز صورة ذهنية لدى املجتمع الدولى عن 
دور دولة الكويت في متكني امل��راة في املجتمع 
بشكل عام وامل��رأة الكويتية خاصة فضال عن 
ب��ن��اء  تنافس ايجابي ف��ي قطاعات مختلفة 
تتواجد فيها املرأة ، وبث قيم التميز لدى املرأة 
العاملة األم��ر ال��ذى ينتج عنه زي��ادة إنتاجية 
املرأة وحتسني مخرجات املؤسسات التي تنتمي 

اليها. 
وأك����د  أن مت��ك��ني امل����رأة ي��دف��ع املجتمعات 
املزدهرة، نحو اإلنتاجية والنمو. مؤكدة حرص 

دولة الكويت على السعي الدائم من أجل حتقيق 
اه��داف التنمية املستدامة وبخاصة مايتعلق 
بالهدف اخلاص بتعزيز املساواة بني اجلنسني 
في املجتمع، وحماية النساء من مواجهة أي 
عنف أو متييز، فضاًل عن توفير الفرص لهن 
للوصول إل��ى حتقيق طموحاتهن ف��ي خدمة 
املجتمع من اي موقع واملشاركة في صنع القرار 

السياسي واالقتصادي، 
وأشاد مهدي بجهود مركز الدراسات وأبحاث 
املرأة في جامعة الكويت وبرنامج األمم املتحدة 
اإلمن��ائ��ي لتعاونهما ف��ي مجال دع��م ومتكني 
املرأة مؤكدا أن األمانة العامة للمجلس األعلى 
للتخطيط والتنمية تأخذ على عاتقها من خالل 
اخلطة اإلمنائية سياسة متكني امل��رأة وتعزيز 

دورها في صنع القرار في الكويت.

رفع حمولة اخلضروات والفواكه

مصادرة األسماك


