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• سمو األمير وسمو ولي العهد يتوسطان احلضور

• سمو أمير البالد خالل إلقاء كلمته في احلفل

• سموه يتلقى قبلة من أحد األطفال

•  ...ويستمع إلى شرح عن أحد االجنازات

سموه شمل برعايته وحضوره الحفل الختامي للمشروع الوطني «الكويت تفخر»

أمير البالد للشباب :كونوا السد المنيع أمام من يحاول أن يفرق بيننا
ما حققتموه من

أوصيكم بالعمل

في مجاالت متعددة

في طليعة

على أن تكونوا

إنجازات رائعة

مسيرة بناء

سيرفع مكانة
وطنكم عالي ًا

الوطن

حتت رعاية وبح�ضور �سمو �أمري
البالد ال�شيخ �صباح الأحمد �أقيم
�صباح ام�س احلفل اخلتامي للم�رشوع
الوطني لل�شباب «الكويت تفخر»
وذلك بقاعة التحرير يف ق�رص بيان.
وو���ص��ل �سموه �إل���ى م��ك��ان احلفل
حيث ا�ستقبل بكل حفاوة وترحيب
من قبل وزير الإع�لام وزير الدولة
ل�ش�ؤون ال�شباب حممد نا�رص اجلربي
وامل�ست�شار بالديوان الأم�يري د.
يو�سف االبراهيم.
و�شهد احلفل �سمو ويل العهد ال�شيخ
ن��واف الأحمد و�سمو ال�شيخ جابر
امل��ب��ارك رئي�س جمل�س ال���وزراء
ورئ��ي�����س جمل�س الأم����ة باالنابة
عي�سى الكندري وكبار امل�س�ؤولني
بالدولة.
وبد�أ احلفل بالن�شيد الوطني ثم تالوة

الوطنية لها ،وقد وجهت الديوان
الأم�يري باال�ستعانة بامل�ؤ�س�سات
ذات ال�صلة للبدء يف �إن�شاء هذا
املركز.
وفقكم ال��ل��ه تعالى لكل م��ا فيه
خري وخدمة وطننا العزيز ورفع
رايته والإ�سهام يف نه�ضته وتنميته
وازدهاره.
وال�����س�لام ع��ل��ي��ك��م ورح���م���ة الله
وبركاته.
كما مت عر�ض فيلم بعنوان «الكويت
ت�سمع» ومت ت�سليم �سموه وثيقة
ال�سيا�سة الوطنية لل�شباب ثم تف�ضل
�سموه بتوزيع اجلوائز على الفائزين
بجائزة الكويت للتميز والإب���داع
ال�شبابي لعام .2019
وغ��ادر �سموه مكان احلفل مبثل ما
ا�ستقبل به من حفاوة وتقدير.

• سمو األمير مع طفلني من املشاركني في احلفل

• سموه يطلع على سجل ملساهمات الشباب

• حافظوا على وحدة وطنكم وابذلوا المزيد من الجهد والعطاء • أعدكم بأنني سأكون دائم ًا الداعم والمساند والراعي لكم

�آي��ات من الذكر احلكيم ،وقد �ألقى
�سمو �أمري البالد كلمة بهذه املنا�سبة
فيما يلي ن�صها« :ب�سم الله الرحمن
الرحيم احلمد لله رب العاملني
وال�صالة وال�سالم على ر�سوله الأمني
وعلى �آله و�أ�صحابة �أجمعني� ،أبنائي
وبناتي ،ي�سعدين اللقاء بكم اليوم
حتت �شعار «الكويت تفخر» وذلك
لالحتفال مبا حققتموه من �إجنازات
رائعة يف جم��االت متعددة �سعيتم
فيها �إلى رفع مكانة وطنكم الكويت

عاليا.
ان ه��ذه الإجن����ازات املتميزة قد
جاءت ا�ستجابة منكم لدعوتي لكم
قبل �سبع �سنوات بتقدمي تو�صياتكم
واقرتاحاتكم وامل�شاركة يف قيادة
م�سرية النه�ضة من خالل امل�رشوع
الوطني «ال��ك��وي��ت ت�سمع» ،وقد
طلبت من احلكومة حينذاك العمل
على درا���س��ة وتنفيذ م��ا ميكن من
هذه التو�صيات لتلبية طموحاتكم
وتطلعاتكم.

• سموه يتلقى التحية من إحدى املشاركات

�أبنائي وبناتي� ،أو�صيكم بالعمل على
اال�ستمرار يف امل�ساهمة يف م�سرية
بناء الوطن و�أن تكونوا يف طليعة
هذه امل�سرية وذلك ببذل املزيد من
اجلهد والعطاء وت�سخري طاقاتكم
الإبداعية و�أن حتافظوا على وحدة
وطنكم و�أن تكونوا ال�سد املنيع �أمام
من يحاول �أن يفرق بيننا و�أعدكم
ب�أين �س�أكون دائما الداعم وامل�ساند
والراعي لكم لتكونوا يف الطليعة
ل��ق��ي��ادة ه���ذه امل�����س�يرة الوطنية

املباركة ف�أنتم مازلتم مبعث الرجاء
ومعقد الأمل.
�أبنائي وبناتي ؛ ان التطورات الهائلة
وال�رسيعة يف جماالت التكنولوجيا
والعلوم واالبتكار وبروز ن�شاطات
اقت�صادية جديدة ذات قيمة م�ضافة
عالية قائمة عليها تتطلب منا
اال�ستجابة ال�رسيعة ملواكبة هذه
التطورات من خالل تطوير نظامنا
التعليمي وتكري�س الثقافة العلمية
والإب���داع واالبتكار بني الن�شء يف

جمتمعنا وتوفري البيئة املالئمة
واحلا�ضنة لها.
وي�سعدين �أن �أعلن اليوم يف هذه
االحتفالية عن �إن�شاء «مركز الكويت
لالبتكار الوطني» لدعم واحت�ضان
ورعاية ال�شباب الكويتي من ذوي
االبتكارات واالخ�تراع��ات البناءة
لتحويلها �إل��ى م�شاريع اقت�صادية
ومتكينهم من امل�ساهمة يف قيادة
م�سرية التنمية لتحقيق الر�ؤية
امل�ستقبلية  2035والأهداف التنموية

• أمير البالد يسلم إحدى املشاركات جائزتها

•  ...ويصافح أحد الشباب

اإلبراهيم :تكريم األمير للفائزين

يهدف إلى إشراكهم بمسيرة التنمية

•سمو أمير البالد متوسطا ً أبناءه الفائزين

�أكد امل�ست�شار يف الديوان الأمريي د.يو�سف االبراهيم ،ان اهتمام �سمو
�أمري البالد ال�شيخ �صباح الأحمد ،بتكرمي الفائزين بجائزة التميز
واالبداع ال�شبابي يهدف الى ا�رشاكهم مب�سرية التنمية وحتقيق ر�ؤية
«كويت جديدة .»2035
جاء ذلك مبنا�سبة احلفل اخلتامي للم�رشوع الوطني لل�شباب «الكويت
تفخر» لتكرمي الفائزين بجائزة الكويت للتميز واالب��داع ال�شبابي
الذي يوافق �أي�ضا ذكرى ت�سليم الوثيقة الوطنية.
وقال الإبراهيم ان هذه اجلهود جاءت بتوجيهات �صاحب ال�سمو ب�إطالق
«امل�رشوع الوطني لل�شباب» الذي �أ�رشف عليه الديوان الأمريي يف
الفرتة بني  2013 – 2012حتت �شعار «الكويت ت�سمع».
و�أو�ضح �أن م�رشوع «الكويت ت�سمع» اختتم مب�ؤمتر ال�شباب الوطني
 13مار�س  2013اذ مت تقدمي تو�صيات ال�شباب يف ع�رشة جماالت
ل�سموه منها تعزيز املواطنة والتعليم وامل�شاريع ال�صغرية واال�سكان
وال�صحة والتطوير القانوين واالداري والتنمية الب�رشية والريا�ضة
والبيئة والثقافة والفنون والآداب.

•  ...ويسلم إحدى املشاركات جائزتها

