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لقاء «الكويت تفخر» شهد نقاشات مستفيضة ألصحاب المبادرات والجهات المعنية

المبارك للشباب :أطلقوا طاقاتكم واستثمروا مرحلتكم العمرية الحالية

• سموه متحدثا ً خالل اللقاء

• سمو الشيخ جابر املبارك متوسطا ً احلضور

باسل الصباح :اقتراح بتخصيص ساعة للرياضة بالمدارس للمساهمة في القضاء على المشاكل الصحية
حتت رعاية وبح�ضور �سمو رئي�س جمل�س
ال����وزراء ال�شيخ ج��اب��ر امل��ب��ارك� ،أق��ام
امل�رشوع الوطني لل�شباب «الكويت تفخر»
التابع للديوان الأم�ي�ري ام�س يف مركز
ال�شيخ جابر الأحمد الثقايف لقاء لأ�صحاب
املبادرات والأفكار ال�شبابية.
وح�رض اللقاء نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزير الدولة ل�ش�ؤون جمل�س الوزراء �أن�س
ال�صالح ،وعدد من الوزراء وامل�ست�شارين
يف الديوان الأمريي وديوان رئي�س جمل�س
الوزراء وكبار امل�س�ؤولني يف الدولة.
وحث �سمو رئي�س جمل�س الوزراء يف مداخلة
خالل اللقاء ال�شباب على ا�ستثمار مرحلتهم
العمرية احل��ال��ي��ة يف �إط�ل�اق طاقاتهم
وحما�سهم للو�صول �إلى �أهدافهم امل�أمولة
م�ؤكدا �سموه �أن بلوغ مرحلة ال�شباب لي�س
غاية بحد ذاتها بل و�سيلة للعبور �إلى
الغايات التي ين�شدونها.
و�أكد �سموه ا�ستعداده لال�ستماع �إلى �أفكار
ال�شباب واحتياجاتهم والعقبات والعراقيل
التي تواجههم معربا ع��ن متنياته لهم
بالتوفيق والنجاح.
هذا و�ألقى امل�ست�شار بالديوان الأمريي د.
يو�سف الإبراهيم ،كلمة بهذه املنا�سبة �أ�شار
خاللها �إلى �أن هذا امل�رشوع جاء بناء على
تو�صيات �سامية من �صاحب ال�سمو �أمري
البالد ،لتكرمي ال�شباب وتعريفهم بالر�ؤية
التنموية  .2035و�أعرب عن خال�ص �شكره
للحكومة ملتابعتها تو�صيات امل�رشوع
الوطني لل�شباب «الكويت ت�سمع» الذي
انطلق قبل �ست �سنوات لتنجز �أك�ثر من

 %80من تو�صياته .عقب ذلك طرح �أ�صحاب
املبادرات من ال�شباب خالل اللقاء عددا من
الأفكار ال�شبابية التي ت�ساهم يف حتقيق
ركائز ر�ؤي��ة الكويت لعام « 2035كويت
جديدة» يف جماالت التجارة والبيئة واالدارة
والتكنولوجيا والتعليم والآثار.
من جانبه قال وزير الرتبية وزير التعليم
العايل د .حامد العازمي� ،إنه مت ت�شكيل
جلنة بني وزارة الرتبية و�رشكة املطاحن
الكويتية لتوفري غ��ذاء �صحي ،م�ؤكدا �أن
م�صلحة الطلبة و�سالمتهم فوق كل اعتبار.
من جهته �أكد وزير ال�صحة ال�شيخ د .با�سل
ال�صباح ،على تطوير النظام الغذائي يف
املدار�س م�ضيفا �أن هناك اقرتاحا من جمل�س
وزراء ال�صحة لدول جمل�س التعاون ب�إ�ضافة
�ساعة كاملة للريا�ضة ما من �ش�أنه امل�ساهمة
يف الق�ضاء على الكثري من امل�شاكل ال�صحية.
من ناحيته �أكد وزير التجارة وال�صناعة خالد
الرو�ضان� ،أهمية فكرة �إدارة املخاطر يف
امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة م�ضيفا �أنه
مت �إقرار قانون تبادل املعلومات االئتمانية
ما ي�ساعد وزارة التجارة يف �إدارة املخاطر
ويعزز النمو االقت�صادي يف الكويت.
ومن جانبه قال رئي�س جمل�س الإدارة واملدير
العام للهيئة العامة للبيئة ال�شيخ عبدالله
الأحمد �إن الرقعة الربية كبرية وتغطيتها
بال�سيارات �ست�ساعد يف زيادة االنبعاثات
ل��ذا نحتاج ه��ذه التقنية لل�سيطرة على
االنبعاثات والتقليل منها للحياة يف بيئة
�أف�ضل ومتابعة املحميات الطبيعية ولعمل
دوريات من اجل حمايتها.

الجبري أعلن أسماء الفائزين بجائزة الكويت
للتميز واإلبداع الشبابي
• عبدالرحمن القشعان

القشعان األول

في مجال تعزيز
الصحة

ح�����ص��ل ط��ب��ي��ب الأط���ف���ال
الق�شعان
د.عبدالرحمن
على املركز الأول يف جائزة
الكويت للتميز والإب���داع
ال�����ش��ب��اب��ي يف ن�سختها
الرابعة يف جم��ال تعزيز
ال�صحة والتي كانت برعاية
�سامية من �سمو �أمري البالد
ال�شيخ �صباح الأحمد.

• محمد اجلبري

�أعلن وزير الإعالم وزير الدولة ل�ش�ؤون ال�شباب
حممد اجل�ب�ري� ،أ�سماء الفائزين بجائزة
الكويت للتميز واالبداع ال�شبابي يف ن�سختها
الرابعة وت�شمل  10جماالت متنوعة.
وجاء الإع�لان عن هذه اجلائزة التي حتظى
برعاية �سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح الأحمد،
على هام�ش لقاء �أ�صحاب املبادرات والأفكار
ال�شبابية حتت رعاية وبح�ضور �سمو ال�شيخ
جابر املبارك رئي�س جمل�س الوزراء.
وقال اجلربي �إن الفائزين يف جمال العلوم
ال�رشعية هم :نا�رص العجمي الذي نال املركز
الأول يف حني نالت حربية العازمي املركز
الثاين فيما نال عبدالرحمن الدخيل املركز
الثالث وفاز يف جمال ريادة االعمال كل من
�صادق قا�سم وعبدالوهاب الرفاعي وخالد
املطوع على التوايل.
و�أ�ضاف �أنه يف جمال العلوم والتكنولوجيا
حقق الفوز كل من �سلمان العتيبي وروان
الكندري و�أ�سماء العتيق �أما يف جمال الإعالم
فحقق الفوز كل من مطلق العمريي وعلي
الظفريي ويو�سف العبدالله يف حني �أ�سفر

جمال العمارة والتخطيط العمراين واال�سكان
عن ف��وز كل من �سارة في�صل وعبدالعزيز
العريفان ومناحي عادل.
وذكر �أنه يف جمال التعليم ح�صل على املركز
الأول ن��ورة احلميدي واملركز الثاين �سارة
احل�صينان واملركز الثالث فاطمة ال�شمري
�أما يف جمال الريا�ضة ففاز فيه كل من علي
اخلرايف وعبدالله املزين و�سارة احلوال.
ولفت �إل��ى �أن��ه يف جم��ال الثقافة والفنون
والآداب فاز كل من دالل ن�رصالله وفهد القعود
ويو�سف البق�شي يف حني �أ�سفر جمال تعزيز
ال�صحة عن فوز كل من عبدالرحمن الق�شعان
وحممد العازمي ود .هديل ال�صالح فيما
فازت ال�شابة زينب القرا�شي يف جمال العمل
التطوعي .واعترب اجلربي �أن اجلائزة فر�صة
لإبراز الإبداعات ال�شبابية وتنميتها و�صقلها
مبينا ان الفائز باملركز الأول يح�صل على
� 10آالف دينار ،يف حني ينال الفائز باملركز
الثاين مبلغ خم�سة �آالف دينار ،بينما يح�صل
�صاحب املركز الثالث على مبلغ ثالثة �آالف
دينار.

وكيل الحرس الوطني بحث مع وفد «الناتو»

تطوير التعاون وتبادل الخبرات
كتب حم�سن الهيلم:

• سمو رئيس الوزراء متوسطا ً مجلس إدارة اخلطوط الكويتية

رئيس الوزراء استقبل وزير المالية وعدداً من الشخصيات
ا�ستقبل �سمو رئي�س جمل�س الوزراء ال�شيخ جابر املبارك يف ق�رص
بيان� ،أم�س ،وزير املالية د.نايف احلجرف ،حيث قدم ل�سموه
مدير عام امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية م�شعل العثمان
ونائب مدير عام امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية ل�ش�ؤون
اال�ستثمار والعمليات رائد الن�صف ونائب مدير عام امل�ؤ�س�سة العامة
للت�أمينات االجتماعية ل�ش�ؤون تكنولوجيا املعلومات اميان الأحمد،
ونائب مدير عام امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية لل�ش�ؤون

الت�أمينية خالد الف�ضالة ،وذلك مبنا�سبة تعيينهم يف منا�صبهم
اجلديدة.
كما ا�ستقبل �سموه ،الوزير د.نايف احلجرف ،يرافقه رئي�س جمل�س �إدارة
�رشكة اخلطوط اجلوية الكويتية يو�سف اجلا�سم و�أع�ضاء جمل�س االدارة
وذلك مبنا�سبة تد�شني احتفاالت مرور  65عاما على ت�أ�سي�س ال�رشكة.
وا�ستقبل �سموه ،الوزير احلجرف ،حيث قدم ل�سموه وكيل وزارة املالية
�صالح ال�رصعاوي ،وذلك مبنا�سبة تعيينه يف من�صبه اجلديد.

ا�ستقبل وك��ي��ل احل��ر���س الوطني
الفريق الركن م.ها�شم الرفاعي يف
مكتبه بالرئا�سة العامة للحر�س
الوطني وف��دا ع�سكريا من منظمة
حلف �شمال الأطل�سي «الناتو»
وم��ب��ادرة �إ�سطنبول للتعاون،
والذي ي�ضم كال من العقيد تيموثي
درف��ك��ي �آم���ر م��در���س��ة «الناتو»،
واملقدم فرانك غرو�سمان م�ساعد
�آمر املدر�سة وفواز العثمان مدير
�إدارة املركز الإقليمي ملنظمة حلف
�شمال الأطل�سي ومبادرة ا�سطنبول
للتعاون ،واماندا واب املن�سقة بني
الكويت واملركز الإقليمي.
ورحب وكيل احلر�س الوطني بالوفد
ونقل �إل��ي��ه حتيات �سمو ال�شيخ
�سامل العلي رئي�س احلر�س الوطني
وال�شيخ م�شعل الأحمد نائب رئي�س
احلر�س الوطني ،م�شيدا بعالقات
التعاون بني الكويت ومنظمة حلف
�شمال الأطل�سي والتي تكللت بافتتاح
مركز للمنظمة يف الكويت.
وبحث ال��رف��اع��ي م��ع ال��وف��د �سبل
تطوير ال��ت��ع��اون الع�سكري بني

• هاشم الرفاعي مستقبالً وفد حلف «الناتو»

احلر�س الوطني ومنظمة الناتو من
خالل التدريب امل�شرتك والزيارات
املتبادلة وامل�شاركة يف التمارين
الع�سكرية ل�صقل اخلربات واالرتقاء
ب���الأداء ،و�صوال لتحقيق �أه��داف
الوثيقة اال�سرتاتيجية  2020حتت
�شعار «الأم��ن �أوال» ،التي ت�سعى

تعاون مع مدينة اليرموك في فرز النفايات ومنع التدخين والتوعية

«البيئة» :مصانع جديدة متخصصة في إعادة التدوير بالسالمي
وقعت الهيئة العامة للبيئة ومدينة الريموك
ال�صحية م��ذك��رة ت��ع��اون بيئية م�شرتكة يف
ق�ضية فرز النفايات ومنع التدخني يف اجلهات
احلكومية و�إع��داد برامج توعوية عن �أهمية
البيئة مب��ا يحقق معايري امل��دن ال�صحية
العاملية.
وقال رئي�س جمل�س الإدارة املدير العام للهيئة
ال�شيخ عبدالله الأحمد ،على هام�ش التوقيع
�أم�س� ،إن املذكرة تهدف �إلى االرتقاء مب�ستوى

اخلدمات البيئية يف مدينة الريموك م�ؤكدا �أن
حياة املواطن واملقيم ورفاهيتهما ترتبطان
ب�صحة البيئة التي نعي�ش فيها.
و�أ�ضاف �أن مبادرة امل��دن ال�صحية ت�سهم يف
خلق بيئة داعمة لل�صحة ونظيفة ت�ضم �سكانا
�أ�صحاء يراعى فيها �ضوابط التنمية امل�ستدامة
وتلبي احتياجات احلا�رض دون امل�سا�س بحقوق
الأجيال القادمة.
ودع��ا �إل��ى دم��ج البيئة وال�صحة يف جميع

ال�سيا�سات والربامج الإمنائية من خالل الرعاية
ال�صحية والوقائية وحتقيق الأمان يف �أماكن
العمل وتطبيق املعايري اخلا�صة بجودة الهواء
واملياه وال�ضو�ضاء حلماية �صحة اجلميع
و�ضمان الرعاية ال�صحية لهم.
و�أ�شار �إلى �أن الفرتة املقبلة �ست�شهد م�صانع
جديدة متخ�ص�صة يف �إعادة التدوير مبينا �أنه مت
تخ�صي�ص  2كيلومرت مربع يف منطقة ال�ساملي
تكون يف حيازة الهيئة العامة لل�صناعة.

• الشيخ عبدالله األحمد خالل توقيع املذكرة

لتفعيل دور احلر�س الوطني يف
املنظومة الأم��ن��ي��ة والع�سكرية
بالكويت.
ح�رض اللقاء قائد احلماية والتعزيز
العميد الركن حمد �سامل ،ورئي�س
فرع احلا�سوب العقيد الركن غازي
عبدالله.

