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استقبل نائب رئيس الحرس الوطني الفريق اول متقاعد الشيخ أحمد النواف في ديوانه بالرئاسة العامة للحرس الوطني ،سفير جمهورية السنغال لدى الكويت ابراهيم
خليل سيك.
ورحب النواف بالسفير السنغالي وبحث معه الموضوعات ذات االهتمام المشترك ،والتأكيد على أهمية تعزيز العالقات بين البلدين.
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زار «راهنلا» والتقى السيد جواد بوخمسني ورئيس التحرير ونائبه

املطيري 3 :ركائز لنهضة اإلعالم..
إعادة الهيكلة ..ميكنة الخدمات وحوكمة اإلجراءات
الثقافة حق للجميع..
والقطاع الخاص
شريك فاعل
في عملية التطوير
أتطلع إلسهام
الصحف املحلية
اليومية في التنمية
والتطوير
علينا الثقة بالشباب
ومنحهم املساحات
الواسعة إلبراز
قدراتهم

وزير اإلعالم وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري والسيد جواد بوخمسين ورئيس التحرير عماد بوخمسين ونائب رئيس التحرير سامي النصف ووكيل وزارة االعالم المساعد للصحافة والنشر عادل العازمي

كتب عبداهلل جاسم

ق � ��ام وزي � � ��ر اإلع� � � ��ام وزي � � ��ر ال � ��دول � ��ة ل � �ش� ��ؤون ال �ش �ب��اب
عبدالرحمن المطيري ب��زي��ارة ل��«ال�ن�ه��ار» أم��س ضمن
ج��ول��ة ع�ل��ى ع ��دد م��ن ال�ص�ح��ف ال�ي��وم�ي��ة ي��راف�ق��ه وكيل
وزارة االع� � ��ام ال �م �س��اع��د ل �ل �ص �ح��اف��ة وال �ن �ش��ر ع ��ادل
العازمي ،وك��ان في استقباله السيد ج��واد بوخمسين
ورئيس تحرير «النهار» عماد بوخمسين والسيد أنور
بوخمسين ونائب رئيس التحرير سامي النصف.
وأك � ��د زي� ��ر اإلع � ��ام س �ع��ادت��ه ب �ت��واج��ده ف ��ي «ال �ن �ه��ار»
والتواصل مع إدارة تحرير الجريدة والعاملين بها،
موضحا أن��ه يعمل من خ��ال استراتيجية بنيت على
ق ��واع ��د أس ��اس �ي ��ة ،وم� ��ن أه� ��م ه� ��ذه ال �ق ��واع ��د االه �ت �م��ام
ب ��روادن ��ا وم��رج�ع�ي�ت�ن��ا ف��ي ج�م�ي��ع ال �م �ج��االت وال��ذي��ن
استفدنا منهم بالمعلومات التاريخية والخارجية
والتجارب الدولية المميزة ،فأخذنا  24تجربة دولية
على مستوى العالم.
وت��اب��ع :لدينا نقطة تعتبر األه��م ف��ي استراتيجيتنا،
وه��ي ع��دم السماح ب��أن تأتي تلك االستراتيجيات عن
ط��ري��ق ال �ش��رك��ات ب�ط��ري�ق��ة ال �ب��راش��وت الن �ن��ا بالنهاية
كعاملين وأب �ن��اء ال�ب�ل��د م��ن ال�ك��وي�ت�ي�ي��ن ال�ع��ام�ل�ي��ن في
ال� ��وزارة علينا أن ن�ك��ون ملمين ب�ه��ذه االستراتيجية
حتى نتمكن من تنفيذها بشكل صحيح.
وزاد :استمعنا اليوم لكل الكام التاريخي الذي تفضل
به عمي أب��و عماد لكي نتعلم ونستفيد من المواقف
والتحديات الدولية واثرها على االقتصاد والسياسة،
وغ �ي��ره��ا س� ��واء ان�ع�ك�س��ت ب�ش�ك��ل اي �ج��اب��ي أو س�ل�ب��ي،

ون �ح��ن ل��دي�ن��ا  45م��ن ال �ك �ف��اءات ال�ش�ب��اب�ي��ة مستعدون
لتنفيذ االستراتيجية ،ولدينا ما يكفي من الناشطين
واإلعاميين والكفاءات الطموحة ولدينا كل المقومات
التي تمكننا من إطاق استراتيجيتنا.
وأض � ��اف :وك��ذل��ك ل��دي �ن��ا ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا ال �ت��ي تمكننا
م ��ن االط � � ��اع ع �ل��ى ك ��ل االس �ت ��رات �ي �ج �ي ��ات ف ��ي ال �ع��ال��م
ون �ح �ت��اج إل ��ى ال �ث �ق��ة ال �ك �ب �ي��رة ب��أن�ف�س�ن��ا ل �ن �ق��وم ب��ذل��ك،
وف�ع��ا ن�ف��ذن��ا  41حلقة نقاشية واستمعنا للصحف
ووس��ائ��ل اإلع��ام والمواقع االلكترونية والمؤسسات
الحكومية والمجتمع المدني ،وجمعنا كل تلك االفكار
ّ
وعرضناها على  7محكمين ،وك��ان هناك جهد كبير
لألمانة العامة للتخطيط ومعهد التخطيط العربي
وع� � ��دد م� ��ن ال� �م ��ؤس� �س ��ات ال �ع��ال �م �ي��ة ل �ل �ت �خ �ط �ي��ط وت ��م
اعتمادها ،مشيرا إلى انه تم اطاق االستراتيجية من
خال التواجد في الصحف ووسائل االعام.
وزاد :رك��زن��ا ف��ي ال�ع��ام األول م��ن الخطة على  3ركائز
أس ��اس� �ي ��ة ،وه � ��ي إع � � ��ادة ه �ي �ك �ل��ة ال �ق �ط ��اع ��ات وم�ي�ك�ن��ة
الخدمات وحوكمة اإلجراءات في كل قطاعات الوزارة،
ألن �ن��ا إذا ك �ن��ا ن��ري��د ال �ت �ح��رك ل �ل �خ��ارج ي �ج��ب أن ن�ب��دأ
ً
بأنفسنا ،ف��إذا كانت هيكلة ال��وزارة طموحا وتوافرت
البيئة اآلمنة والممكنة أستطيع أن أنطلق للمؤسسات
ً
األخ ��رى ليكون الجميع ش��ري�ك��ا فيها ،ول�ي�ك��ون لدينا
شفافية وأع�م��ال�ن��ا معلنة للجميع ول�ي�ك��ون ك��ل ش��يء
ً
مثمرا والبنى التحتية واضحة للجميع ،ولمن يريد
التطوير فلدينا قفزات بناءة مع وجود الشفافية.
وأض � ��اف أن ال�ن�ق�ط��ة ال �ث��ال �ث��ة ه��ي ح��وك �م��ة اإلج � ��راءات
وجعلها خدمات إلكترونية ويجب ان تكون محكومة

الوزير المطيري والسيد جواد بوخمسين وعماد بوخمسين وأنور بوخمسين

ب��ال�م�ع��اي�ي��ر ال �م �ت��اح��ة وت �ك��اف��ؤ ال �ف��رص وال� �ج ��ودة في
ال�ب��رام��ج ،وك�ي��ف ن�ق��دم ب��رام��ج إعامية مميزة وتعزيز
القدرة التنافسية الوطنية وهي أمور مكملة ومسندة
ً
ً
ل �ن��ا ب�ح�ي��ث ي �ك��ون ردي� �ف ��ا م �س��ان��دا ل�ل�ح�ك��وم��ة ل�خ��دم��ة
الكويت وبأكثر من لغة وأسلوب احترافي ومناسب.
وق � � ��ال :ال �ث �ق��اف��ة ي �ج��ب ان ت �ن �ت �ش��ر ل �ل �ج �م �ي��ع ون�س�ع��ى
للتطوير ونحقق النتائج في ظل اختاف علم اإلدارة
ب��وج��ود أه ��م ش��ري��ك ل�ن��ا وه ��و ال �ق �ط��اع ال �خ��اص ،ال��ذي
ل��ه دور كبير وي�ج��ب تمكينه ليقوم ب��دوره المطلوب،
ول��دي�ن��ا ال�ع��دي��د م��ن ال�م�ش��اري��ع ال�ت��ي سنتيح الفرصة
للقطاع الخاص لاستثمار فيها ليطور من المنشأة
ونستفيد من ارتباطاته مع الشركات العالمية ،الفتا
إل��ى ل�ق��اء س�م��و رئ�ي��س مجلس ال� ��وزراء م��ع القياديين
ووضع رسائل بشكل مباشر بشأن ادوارهم وتحملهم
ال�م�س��ؤول�ي��ة وأداء اع�م��ال�ه��م ب��أك�م��ل وج ��ه ،وق ��ال :نحن
متفائلون بكل امانة بكل مؤسسات الدولة كافة ،ونرى
ً
ً
ت �ح��رك��ا ط �م��وح��ا وخ� �ط ��وات ج��دي��ة م�ل�م��وس��ة س�ت�ك��ون
نتائجها مثمرة إن شاء الله .وأردف المطيري :الشباب
اآلن ه��م  72ف��ي ال�م�ئ��ة م��ن أب �ن��اء ال ��وط ��ن ،وه ��م رك�ي��زة
اس��اس �ي��ة وق ��د أع�ل�ن��ا ف��ي ال �ي��وم ال �ع��ال �م��ي ل�ل�ش�ب��اب أن
مؤشر التنمية للشباب في الكويت اصبح في المركز
ً
ال� �  27عالميا واألول ع��رب�ي��ا ،وه��ذا دل�ي��ل على اهتمام
ال��دول��ة بالشباب ودع�م�ه��م واعطائهم ال�ف��رص��ة ونحن
نراهم اليوم يحصدون الجوائز على مستوى عالمي،
وعندنا كفاءات وطنية من الشباب نفتخر بها ونريد
ل �ه��م االه �ت �م��ام ب��دراس �ت �ه��م وت��وج �ه��ات�ه��م وب��ال�ن��واح��ي
االقتصادية والعلمية ويهتمون بأدق التفاصيل ،وما
علينا اال ال�ث�ق��ة ب�ه��م ون�ع�ط�ي�ه��م ال�م�س��اح��ات الممكنة
إلبراز قدراتهم.
وأض��اف :هناك توجه الش��راك القطاع الخاص في كل
ال�م�ش��اري��ع ال�ص�غ�ي��رة وال�م�ت��وس�ط��ة ،ون�ح��ن أق��ررن��ا في
الهيئة العامة للشباب الئحة تتيح الفرصة الستثمار
م ��واق ��ع م ��راك ��ز ال� �ش� �ب ��اب وه � ��ي م ��واق ��ع م �م �ي��زة داخ ��ل
المناطق ليستفيد منها اصحاب المشاريع الصغيرة
كمرحلة أول ��ى ،وك��ذل��ك ال�م�ش��اري��ع ال�ك�ب�ي��رة ف��ي بعض
ال �م��واق��ع س�ي�ط��رت ف�ي�ه��ا ال�م�ن�ص��ة االس �ت �ث �م��اري��ة ،وت��م
تشكيل لجنة من خ��ال الصندوق الوطني للمشاريع
ال �ص �غ �ي��رة وال �م �ت��وس �ط��ة م ��ع وزارة ال �ت �ج��ارة ووزارة
اإلع ��ام لكل المستثمرين ،ب��االض��اف��ة إل��ى ان��ه الب��د ان
ي �ك��ون ه �ن��اك م��دي�ن��ة اع��ام �ي��ة ك�م��دي�ن��ة إن �ت��اج ضخمة
ونسعى لطرحها قريبا بعد اتمام االج��راءات الازمة
وكثير من المشاريع سيتم تحريرها من الصعوبات
واالج � � � ��راءات ل�ي�ت��م إن �ج ��ازه ��ا ،ط �م��وح �ن��ا اك �ب��ر ون��ري��د
ً
ً
ش��راك��ة اوس ��ع م��ع ال �ق �ط��اع ال �خ��اص وت �ن��اف �س��ا وط�ن�ي��ا
ي��رف��ع م��ن ك�ف��اءة االق �ت �ص��اد .وخ�ت��م :ان��ا ه��دف��ي ان ارى
اإلعام الكويتي والصحف تتطور وتسهم في التنمية
وال �ت �ط��وي��ر ون �ح �ت��اج الف� �ك ��ار ج ��دي ��دة ت �س �ه��م ف ��ي ذل��ك
وسننظر الدراسة التي تقدمتم بها لتطوير االعام.

جواد بوخمسني :سعيدون
بجهود ودعم الشباب
وتمكينهم في املجتمع
قال السيد جواد بوخمسين :نحن
متفائلون ،وأه��م ش��يء ه��و وج��ود
الرديف للدولة في مجال االقتصاد
والقطاع الخاص واإلع��ام المبني
ع �ل��ى ط��ري �ق��ة ص�ح�ي�ح��ة ال � ��ذي ب��دأ
ي��دخ��ل ف��ي ك��ل ب�ي��ت وك��ل م��وض��وع
وي� ��وص� ��ل األم� � � ��ور إل � ��ى ال �م �ج �ت �م��ع
بطريقة صحيحة س��واء العاملين
أو ال �م �س �ت �ه �ل �ك �ي��ن ،وك� � ��ل ال� �ن ��اس
م�ت�ع�ط�ش��ة ل��ألخ �ب��ار ال �ج �ي��دة وم��ا
ن�س�م�ع��ه ه ��و ان ال �ك��وي��ت ستفلس
أو ل� �ي ��س ل ��دي� �ه ��ا ام � �ك ��ان ��ات وه� ��ذا
ً
ً
س�ب��ب اح �ب��اط��ا ك�ب�ي��را ل��دي�ه��م ،لكن

إذا اس�ت�ط�ع�ت��م ان ت �ح��رك��وا األم ��ور
من الناحية اإلعامية وتعالجوها
ب ��دع ��م م� ��ن ال� ��دول� ��ة ف �س �ن �ص��ل إل ��ى
نتيجة ُمرضية ،ألن الكويت بنيت
ع �ل��ى ال �ق �ط��اع ال �خ��اص م �ن��ذ ك��ان��ت
ال� �ت� �ج ��ارة ب��ال �س �ف��ن وب� �ي ��ع ال �ل��ؤل��ؤ
ومساندة الدولة من خال القطاع
الخاص ،وعندما جاء النفط بدأت
الدولة مشاريعها ونهضت الباد
وان � �ت � �ع� ��ش اق � �ت � �ص� ��اد دول أخ � ��رى
م�ث��ل دب ��ي وال �ب �ح��ري��ن وق �ط��ر ،وان��ا
سعيد بكام الوزير ودعم الشباب
وتمكينهم.

عماد بوخمسني :الشباب
الكويتي يرغب في التطوير
ويسعى لإلبداع
َّ
ع � � ��ل � � ��ق رئ � � �ي � � ��س ال� � �ت� � �ح � ��ري � ��ر ع � �م� ��اد
ب��وخ�م�س�ي��ن ع�ل��ى م��وض��وع ال�ش�ب��اب
ف� � �ق � ��ال :ذك � � ��ر ال� � ��وزي� � ��ر ان ال� �ش� �ب ��اب
ح �ص��دوا ال �ج��وائ��ز وي �ع �ل �م��ون ب��أدق
التفاصيل ألنهم كويتيون ويدورون
ال� �ع ��ال ��م وي � � ��رون ك ��ل ش� � ��يء ،ف��ال �ي��وم
الكويتي متنوع وش��اط��ر وي�ح��ب أن
ي �ط��ور ن�ف�س��ه وص��اح��ب إب � ��داع ،لكن
م�ش�ك�ل�ت�ن��ا ف ��ي ال �ك��وي��ت «ك��اس��ري��ن»
ال� �ش� �ب ��اب ب �ب �ع ��ض م� ��ن ال �ت �ف ��وي ��ض،
والدولة لم تقصر وأنشأت صندوق
المشاريع الصغيرة ولكن ينقصهم
ال� ��دع� ��م ال� �م� �ع� �ن ��وي ب� ��اإلض� ��اف� ��ة إل ��ى
ال� �م ��ادي واألراض� � � ��ي ،ف �ك��ل م �ش��اري��ع
ال � �ق � �ط� ��اع ال� � �خ � ��اص وال� � �ت � ��ي ت �ع �ت �ب��ر
مرادفة للقطاع الحكومي والمسيرة
م� �ش� �ت ��رك ��ة وف � � ��ي ح � � ��ال ان ال� �ق� �ط ��اع

ال� � �خ � ��اص ت � ��ده � ��ور ف � �ل� ��ن ي �س �ت �ط �ي��ع
ال �ق �ط��اع ال �ح �ك��وم��ي االك� �م ��ال وح ��ده،
وه�ن��اك مناطق كثيرة ومشاريع ما
كانت لتتم لوال القطاع الخاص.
وأض��اف :نحن نجتمع مع الشباب
ون �ل �م��س ح��اج �ت��ه إل� ��ى ال ��دع ��م الن��ه
ي �ع��ان��ي م��ن االي� �ج ��ارات ال�م��رت�ف�ع��ة،
ً
فمثا مشروع شارع الشانزيليزيه
ال� ��ذي خ �ط��ط ل��ه م �ن��ذ  35س �ن��ة ول��م
ي�ن�ف��ذ وال �ق��ري��ة ال�ت��راث�ي��ة وم�ش��اري��ع
ك � �ث � �ي� ��رة ل� � ��م ت � �ت� ��م وح� � �ت � ��ى ال� ��ذي� ��ن
استثمروا في المشاريع التجارية
ك��ان��وا ب��ال�ق�ط��اع ال �خ��اص واغ�ل�ب�ه��ا
اخ �ت �ف��ت ،وك �ن��ا ق��دم�ن��ا س��اب�ق��ا على
تطوير الجزر مجانا لكنها لم تتم
وأك�ث��ر م��ن  13سنة وه��و م��درج في
مجلس الوزراء.

أنور بوخمسني :نريد خصخصة
حقيقية تعطي املجال للشباب

ً
وزير اإلعالم متحدثا خالل لقائه إدارة التحرير في جريدة النهار «تصوير هشام اليوسف وعلي الموسى»

ً
قال السيد أنور بوخمسين :ان الوزير عبدالرحمن المطيري طرح أمورا جميلة
وت�ب�ع��ث ع�ل��ى ال�ت�ف��اؤل وأن ��ا م�ت��اب��ع لكثير م��ن ت�ح��رك��ات��ه وط��رح��ه ،ووج ��ه إليه
ً
الحديث قائا :أث��ار إعجابي حديثك عن خصخصة القطاعات ،ونحن اليوم
ن��رى الشباب يريدون عالم التكنولوجيا والتطور بشكل أكبر ون��ود أن نرى
خصخصة حقيقية حتى للمدينة اإلعامية أو مشاريع الديزني الند وغيرها
وتكون ال��وزارة مشرفة ومنظمة لتلك المشاريع ،وه��و أفضل سبيل لانجاز
ويعطي المجال للشباب الكويتي.

