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القيادة السياسية
هنأت اليمن بعيده
الوطني

• �صاحب ال�سمو م�ستقب ً
ال �سمو ويل العهد

• وخالل ا�ستقباله �سمو رئي�س الوزراء

األمير استقبل ولي العهد ورئيس الوزراء

ا�ستقبل �صاحب ال�سمو �أمری البالد
ال�شیخ �صباح الأحمد ،بق�رص بيان
�أم�س �سمو ويل العهد ال�شيخ نواف
الأحمد .كما ا�ستقبل �سموه� ،سمو
ال�شیخ جابر املبارك رئی�س جمل�س
الوزراء.

بعث �صاحب ال�سمو �أمري
ال��ب�لاد ال�����ش��ي��خ �صباح
الأحمد ،بربقية تهنئة �إلى
الرئي�س اليمني عبد ربه
من�صور هادي ،عرب فيها
�سموه عن خال�ص تهانيه
مبنا�سبة العيد الوطني
لليمن متمنيا له موفور
ال�صحة والعافية و�أن
ي�سود الأم��ن واال�ستقرار
كافة ربوع البلد ال�شقيق.
وبعث �سمو ويل العهد
ال�شيخ ن��واف الأحمد،
بربقية تهنئة �إلى الرئي�س
عبد ربه من�صور هادي،
�ضمنها �سموه خال�ص
تهانيه مبنا�سبة العيد
الوطني لليمن راجيا له
دوام ال�صحة والعافية.
كما بعث �سمو ال�شيخ
جابر امل��ب��ارك ،رئي�س
جمل�س ال���وزراء بربقية
تهنئة مماثلة.

التعاون مع جمعية اإلعالميين لالستفادة من الخبرات وتبادل األفكار

وزير اإلعالم :للنقابات دور محوري
في رؤية الكويت

• �سمو ويل العهد م�ستقب ً
ال �سمو ال�شيخ جابر املبارك

•  ...وخالل لقائه ال�شيخ �صباح اخلالد

سموه استقبل عضو هيئة كبار العلماء باألزهر الشريف

ولي العهد التقى المبارك والخالد والجراح
ا�ستقبل �سمو ويل العهد ال�شيخ نواف الأحمد،
بق�رص بيان �أم�س� ،سمو ال�شيخ جابر املبارك
رئي�س جمل�س الوزراء.
وا�ستقبل �سموه ،نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزير اخلارجية ال�شيخ �صباح اخلالد.
كما ا�ستقبل �سموه ،نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزير الداخلية ال�شيخ خالد اجلراح.
وا�ستقبل �سمو ويل العهد ،ع�ضو هيئة كبار
العلماء ب��الأزه��ر ال�رشيف وجممع البحوث
الإ�سالمية ورئي�س جامعة االزه��ر اال�سبق د.
احمد عمر ها�شم وذلك مبنا�سبة زيارته للبالد.

وقد رحب �سموه بف�ضيلته �ضيفا عزيزا يف بلده
الثاين الكويت م�شيدا بجهوده الإيجابية يف
خدمة الإ�سالم وب�إ�سهاماته الرثية يف املجاالت
الدينية والدعوية والفكرية والتعليمية متمنيا
له دوام التوفيق وال�سداد.
ومن جانبه �أ�شاد د .احمد عمر ها�شم ،مبكانة
الكويت الدولية ومبواقفها امل�رشفة وبجهودها
امل��ب��ارك��ة جت���اه ق�ضايا امتيها العربية
والإ�سالمية وم��ا تبذله من جهود حثيثة يف
حتقيق اال�ستقرار الإقليمي والدويل وتعزيز قيم
ال�سالم بف�ضل القيادة احلكيمة ل�صاحب ال�سمو

•  ...وم�ستقب ً
ال ال�شيخ خالد اجلراح

اإلبراهيم :مشروع «كفو»
هام لتطوير قدرات
الشباب

�أكد امل�ست�شار بالديوان
الأم���ي��ري د .يو�سف
االب���راه���ي���م� ،أه��م��ي��ة
ودور م����شروع «كفو»
التابع للديوان الأمريي
باعتباره من�صة وطنية
ت�ساهم يف تطوير قدرات
ال�����ش��ب��اب ،مبينا �أن
امل�رشوع �سيعقد لقاءه
ال�سنوي يف �شهر اكتوبر
املقبل.
جاء ذلك يف ت�رصيح على
هام�ش غبقة رم�ضانية
�أقامها «كفو» يف ق�رص
ال�سيف �أم�����س الأول،
• يو�سف الإبراهيم
بح�ضور �سفري الواليات
املتحدة الأمريكية لدى الكويت لوران�س �سيلفرمان وممثلني من البنك
الدويل و�صندوق النقد الدويل والربنامج االمنائي للأمم املتحدة
وح�شد من ال�شباب.
ور�أى االبراهيم ان هذا اللقاء «فر�صة لتبادل الأفكار والآراء والتعارف
والتعريف مب�رشوع «كفو» ومب�شاريعه القادمة» م�شريا الى ان «اللقاء
ال�سنوي املقبل مللتقى «كفو» �سوف ي�ستعر�ض الن�شاطات والتطورات
التي �شهدها امل�رشوع».
واعترب «انها فر�صة �سعيدة ب�أن نلتقي بال�شباب الذين عملوا معنا يف
م�رشوع «كفو» و�أي�ضا مع اجلهات التي عملت معنا كالهيئة العامة
لل�شباب وعدة جهات �أخرى وكل من �ساهم يف امل�رشوع».

امري البالد ال�شيخ �صباح الأحمد ،حفظه الله
ورعاه ذخرا للبالد وقائدا للعمل الإن�ساين.
كما �أثنى على دور الكويت الريادي وبعطائها
املتميز يف جماالت العمل الإن�ساين واخلريي
والتنموي يف خمتلف ا�صقاع الأر���ض داعيا
املولى العلي القدير ان يعيد ه��ذا ال�شهر
الكرمي على �سموه مبوفور ال�صحة والعافية
وعلى الكويت قيادة وحكومة و�شعبا باطراد
التقدم والرخاء واال�ستقرار.
ح�رض املقابلة رئي�س ديوان �سمو ويل العهد
ال�شيخ مبارك الفي�صل.

• تكرمي حممد اجلربي من قبل الوفد النقابي

�أك����د وزي����ر االع��ل��ام وزي���ر
ال���دول���ة ل�����ش���ؤون ال�شباب
حممد اجل�بري� ،أهمية الدور
املحوري للنقابات الكويتية
يف امل�ساهمة بالر�ؤية ال�سامية
ل�سمو �أم�ي�ر ال��ب�لاد ال�شيخ
�صباح الأحمد ،لكويت جديدة
 2035والكويت مركز مايل
وجتاري.
و�أفادت وزارة االعالم يف بيان،
ب�أن الوزير اجلربي قال خالل
لقائه وفدا نقابيا ان «االعالم»
م�ستمرة يف دعم �أن�شطة احتاد
النقابات من خالل التغطيات
والتقارير االعالمية والربامج
املتخ�ص�صة لإب����راز الوجه
احل�ضاري للكويت «ت�شجيعا
لأبنائنا العاملني يف جميع
اجلهات واملجاالت».
و�أ�ضاف �أن احلكومة برئا�سة
�سمو ال�شيخ جابر املبارك
رئي�س جمل�س الوزراء حري�صة
وم��ن منطلق وطني على دعم
العمل النقابي ع�بر تهيئة

كافة الظروف لإجناح �أهدافه
التي «تعود بالنفع على بالدنا
ال��ع��زي��زة وك��اف��ة العاملني
يف اجل��ه��ات احلكومية ويف
الوقت نف�سه تعرب عن الوجه
احل�ضاري وامل�رشق للكويت».
وتقدم الوفد النقابي خالل
اللقاء بخال�ص التهاين للوزير
على جتديد الثقة متمنني له
التوفيق وال�سداد ومثنني على
دعمه الدائم للعمل النقابي.
و�ضم الوفد رئي�س نقابة بلدية
الكويت حممد العرادة ،ورئي�س
نقابة وزارة املوا�صالت نا�رص
العازمي ،ورئي�س نقابة وزارة
الرتبية �صالح حليلة ،ورئي�س
نقابة االدارة العامة للجمارك
احمد العنزي ،ونائب رئي�س
نقابة وزارة اال�شغال حممد
ال��ع��ازم��ي ،ون��ائ��ب رئي�س
نقابة البرتول الوطنية حممد
ال�شمري ،وامني �صندوق نقابة
وزارة االعالم �أحمد العو�ض،
وم�ست�شار احت��اد النقابات

حممد اليا�سني.
على �صعيد مت�صل �أكد اجلربي
خالل لقائه وف��دا من جمعية
االعالميني الكويتية �أن وزارة
االع��ل�ام حري�صة ع��ل��ى فتح
�آفاق تعاون مع اجلمعية عرب
اال�ستفادة من اخلربات وتبادل
االفكار والر�ؤى خدمة للإعالم
الكويتي.
وذكر البيان �أن الوزير التقى
اي�ضا رئي�س جمل�س ادارة
جمعية االعالميني د .يو�سف
اخلليفة ،و�أع�����ض��اء جمل�س
االدارة حيث مت بحث العديد
م��ن امل��و���ض��وع��ات ال��ت��ي تهم
امل��ج��االت االع�لام��ي��ة و�سبل
تطويرها.
و�أو���ض��ح �أن رئي�س و�أع�ضاء
اجلمعية ت��ق��دم��وا ب��اق�تراح
يت�ضمن ايجاد جائزة ترعاها
وزارة االعالم تخت�ص بالبحوث
االعالمية مبينا ان الوزير
اجلربي ثمن هذا االقرتاح و�أكد
لهم �أنه �سيتم النظر ب�ش�أنه.

• �سموه �أثناء ا�ستقباله �أحمد عمر ها�شم

خالل ورشة عمل األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط

مهدي :رأس المال البشري أساس الخطط التنموية في شتى أنحاء العالم
كتب �أحمد احلربي:
اك��د الأم�ين العام للمجل�س الأع��ل��ى للتخطيط
والتنمية د .خالد مهدي ان ر�أ�س املال الب�رشي
هو �أ�سا�س �أي خطة تنموية يف العامل م�شريا الى
ان ر�ؤية �صاحب ال�سمو امري البالد وا�ضحة وت�ؤكد
على �رضورة الرتكيز على ر�أ�س املال الب�رشي
املحرك لكل عوامل حتقيق التنمية االخرى من
خالل التوجه نحو ر�أ�س املال الب�رشي االبداعي.
جاء ذلك يف ت�رصيح له على هام�ش ور�شة العمل
التي نظمتها االمانة العامة للمجل�س االعلى
للتخطيط والتنمية بح�ضور ممثلني عن بع�ض
اجلهات املعنية وامل�شاركة يف خطة التنمية.
و�أكد مهدي �أن الأمانة العامة للتخطيط وهي يف
طور اع��داد اخلطة االمنائية الثالثة تركز على
الآليات احلقيقية الفعلية لدخول القطاع اخلا�ص
وا�رشاكه ب�شكل وا�ضح يف تنفيذ خطة التنمية
م�شريا الى ان اخلطة االمنائية اخلم�سية االولى
ارتكزت على و�ضع االطار الت�رشيعي كما ارتكزت
اخلطة اخلم�سية الثانية على بناء البنية التحتية
بينما تركز اخلطة االمنائية الثالثة على كيفية
دخول القطاع اخلا�ص وقيادته للتنمية حتقيقا
لر�ؤية الكويت ب ��أن تتحول احلكومة من دور
امل�شغل الى املراقب واملنظم واملحا�سب.
و�أ���ض��اف مهدي ان االم��ان��ة العامة للمجل�س
االعلى للتخطيط والتنمية اعتمدت احدى طرق
عملية اع��داد اخلطة االمنائية وهي الت�شاركية
والت�شاورية بناء على ركائز خطة التنمية،
م�شريا الى انه متت اقامة عدة ور�ش تعريفية
يف وقت �سابق �شملت جهات حكومية ومنظمات
جمتمع مدين والقطاع اخلا�ص واليوم جاء دور

• خالد مهدي �أثناء الور�شة

الور�ش التخ�ص�صية التي حتدد كل ركيزة من
ركائز اخلطة على حدة.
واك��د ان ركيزة ر�أ���س امل��ال الب�رشي االبداعي
ركيزة مهمة حيث ان االعتماد اال�سا�سي يف حتقيق
ر�ؤي��ة �صاحب ال�سمو ام�ير البالد تعتمد على
بناء القدرات امل�ؤ�س�سية والفردية لر�أ�س املال
الب�رشي م�شريا ال��ى ان الهدف من اقامة هذه
الور�ش هو تو�ضيح الآليات التي �سيتم اتباعها
والتي ت�ؤكد �أن اخلطة االمنائية الثالثة لي�ست
فقط م�شاريع وامنا تعتمد على بناء القدرات من
خالل الرتكيز على الفجوات ال�سابقة والعمل على
احلد منها .واعرب مهدي عن امله يف اخلروج من
هذه الور�ش بالعديد من التحديات اال�سا�سية

التي ميكننا العمل على جتاوزها وان تكون
ال�سيا�سات املعنية يف احلد من هذه التحديات
واقعية مع ر�أ�س ال�سقف امل�ستهدف ،م�شريا الى
ان الور�شة �سوف تناق�ش اليوم مع ال�رشكاء بناء
ر�أ�س املال الب�رشي ومواءمته مع �سوق العمل
وكذلك دمج ذوي االعاقة ومتكني املر�أة يف �صنع
القرار ف�ضال عن مناق�شة امللف االكرب هو ملف
ال�شباب باعتبارهم جزء ًا ا�سا�سي ًا من ركيزة ر�أ�س
املال الب�رشي.
ومن جانبه القى مدير مكتب ادارة م�شاريع خطة
التنمية يو�سف الغامن كلمة رحب فيها بح�ضور
ممثلي اجلهات احلكومية ور�شة ر�أ���س املال
الب�رشي االبداعي �ضمن اطار الور�ش التي يتم

اقامتها لت�سليط ال�ضوء على منهجية �صياغة خطط
التنمية ،م�شريا الى ان اخلطة االمنائية الثالثة
التي نحن ب�صدد اعدادها تركز على م�شاركة
القطاع اخلا�ص يف الدور الت�شغيلي وو�ضع ا�س�س
اخلطة املقبلة من خالل بناء االقت�صاد املعريف
والرتكيز على برامج توحد اجلهود.
وا�شار الى ان الرتكيز �سيكون اي�ضا على تعزيز
الدور الرقابي للحكومة والتن�سيق بني اجلهات
حلكومية املختلفة والتي يبلغ عدد امل�شاركني
منها يف خطة التنمية مايقارب  70جهة حكومية
والعمل على ادراج ق�ضايا اجتماعية مهمة ومنها
متكني املراة واالهتمام بال�شباب وذوي االعاقة
وال��ت��أك��ي��د على حم���اور مهمة اب��رزه��ا �ضمان
الرفاهية امل�ستدامة وحت�سني اجلهاز احلكومي
والرتكيز على املواطنني وتعزيز االقت�صاد
املعريف واالهتمام مب�رشوع املنطقة االقت�صادية
اخلا�صة «اقليم احلرير».
وب��دوره��ا قالت مدير ادارة العالقات العامة
واالعالم يف الهيئة العامة للقوى العاملة ا�سيل
املزيد ان الهيئة حتر�ص على امل�شاركة يف ور�ش
العمل التي تنظمها االمانة العامة للمجل�س
الأعلى للتخطيط والتنمية والتي تاتي يف اطار
منهجية و�ضع اخلطط االمنائية يف الكويت
وا�رشاك اجلهات احلكومية فيها.
وا�شادت املزيد بحر�ص االمانة العامة للمجل�س
االعلى للتخطيط والتنمية على دعوة وا�رشاك
اجل��ه��ات احلكومية يف و���ض��ع خطط التنمية
والرتكيز على امل�شاريع املدرجة بها وو�ضع �آلية
الختيار امل�شاريع التي حتقق ال�سيا�سات العامة
للخطة وتراعي امل�ؤ�رشات الدولية واملعايري
املعمول بها.

