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خالل المؤتمر الصحافي لإلعالن عن بدء انطالق الحملة الوطنية »تالحم«

حصة السالم: شباب الكويت هم ثروتها الحقيقية

اخلاص، وتوعية الشباب بحقوقهم 
وواجباتهم في العمل لدى القطاع 
اخلاص، وتوفير فرص للشباب 
للعمل ف���ي القطاع اخلاص غير 
املتضرر من األزمة االقتصادية 
العبء عن  العاملية، وتخفي���ف 

ميزانية احلكومة.
ثم انتقلت الش���يخة حصة 
الى التعري���ف باحلملة فقالت: 
انه اميانا منا بطاقات ومهارات 
وقدرات ش���بابنا قمنا بتنظيم 
حملة وطنية جنسد من خاللها 
وبش���فافية معان���ي املواطنة 
القيم  الصاحل���ة ونعزز به���ا 
واملبادئ الوطنية خلدمة الوطن، 
وندع���و من خالله���ا املواطنني 
والهيئات واملؤسسات احلكومية 
التالحم  الى  املدن���ي  واملجتمع 
حول الوطن والقيادة احلكيمة، 
الداء مسؤولياتهم الوطنية في 
مواجهة من يضر الوطن وامنه 
واس���تقراره ووحدته الوطنية 
ومصالح الشعب ومن يعمل على 
اثارة النعرات الطائفية والقبلية 
والفئوية، واثارة الفنت والبغضاء 
والكراهي���ة واالحقاد بني ابناء 
الوطن الواحد في محاولة لشق 
الصف الوطني، ومن يعمل ضد 
الدستور والقانون وضد مصالح 

الوطن والشعب.
وهي حمل���ة تالحم املجتمع 
بجمي���ع اطيافه م���ع احلكومة 
الكويتي  الش���باب  لتعزيز ثقة 
املتميز للعمل لدى القطاع اخلاص 
وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم، 
وتعريفهم باملميزات واخلدمات 
التي سيجنيها من العمل في ذلك 

القطاع.

للوطن، وتبني قضاياهم ورعاية 
مصاحلهم، كما تطمح الى تهيئة 
بيئة حاضنة لطاقات الش���باب 
واس���تثمارها ودعمه���ا بجميع 
الوس���ائل املمكنة بالتعاون مع 
جميع اجلهات والهيئات احلكومية 
واخلاصة، ملا فيه اخلير والعزة 
والرفعة لهم ولدولتنا احلبيبة 
الكويت، حتت ظل صاحب السمو 
األمير حفظه اهلل ورعاه صاحب 
النظرة املستنيرة الشيخ صباح 

األحمد.
وعن احملاور الرئيسية بينت 
انها تتلخ���ص في تنمية الروح 
الوطنية لدى النشء والش���باب 
وتعزيز مفهوم االنتماء والوالء، 
وتبني قضايا الش���باب ورعاية 
مصاحلهم، واحتض���ان طاقات 

الشباب واستثمارها.
التي  القضاي���ا  واوضح���ت 
تتبناها اجلمعية وهي: القضية 
التعليمية والتي تعنى بتطوير 
املناهج مبا يتناسب مع التطورات 
احمللية والعاملية ومواكبة أساليب 
التعليم العاملي���ة، والعمل على 
االرتقاء بجودة ونوعية التعليم 
املقدمة، مع تنمية االعتزاز باللغة 

والدين والتاريخ.
أما القضية الوطنية فتؤكد فيها 
على تنمية روح االنتماء والوالء 
للوطن ولألمير، مع تعزيز القيم 
الوطنية اإليجابية والتركيز على 
واجبات املواطنة، ونبذ األفكار 
الدخيل���ة على املجتمع الكويتي 

كالطائفية والقبلية والفئوية.
وبالنسبة للقضية االقتصادية 
والتي تهتم بتعزيز ثقة الشباب 
الكويتي املتميز للعمل لدى القطاع 

ليلى الشافعي
أكدت نائبة رئيس���ة جمعية 
شباب الكويت الوطنية الشيخة 
حصة س���الم الصباح ان شباب 
الكويت هم ثروتها احلقيقية وعماد 
نهضتها، شباب مفعم بالنشاط 
واحليوية، ميتلك طاقات ومهارات 
وق���درات، تلب���ي احتياجاتهم 
واحتياجات مجتمعهم، متفائل 
مبستقبل مشرق، يحرص على 
املشاركة في األنشطة التي تكسبه 
االستقاللية واملسؤولية وااللتزام، 
ومتكنه من تنمية واس���تغالل 
طاقاته على أكمل وجه وإكسابه 
الشعور بالنفع والفائدة بانطالقة 
آمنة ترتكز عل���ى القيم وإدراك 

الذات والثقة بالنفس.
جاء ذلك خالل املؤمتر الصحافي 
لإلعالن عن بدء انطالق احلملة 
الوطنية »تالح���م« التي تقيمها 
جمعية شباب الكويت الوطنية 
والتي ترأسها الشيخة أمل احلمود 

الفيصل الصباح.
وقدمت الشيخة حصة تعريفا 
باجلمعية وقالت: نش���أت فكرة 
تأسيس جمعية نفع عام باسم 
جمعية شباب الكويت الوطنية 
وهي جمعي���ة تنموية تطوعية 
مس���تقلة أهدافها وطنية تخدم 
املجتمع الكويتي وتعنى بشؤون 
الشباب الكويتي، تتبنى قضاياهم 
وترعى مصاحلهم وتنمي الروح 
الوطنية لديه���م وتعزز مفهوم 
االنتماء والوالء وحتتضن طاقاتهم 
وتس���تثمرها، ترأسها الشيخة 
الفيص���ل الصباح  أمل حم���ود 
وتديرها مجموعة من األكادميني 
واملتخصص���ني ومجموعة من 

الشباب الكويتي الطموح.
وحول رؤية اجلمعية قالت 
الصباح: تنشئة وتنمية جيل من 
الش���باب الكويتي منتم لوطنه، 
متمسك بوالئه لوطنه ولصاحب 
الس���مو األمير، ملتزم بوطنيته 
ومحافظ على مكتسباتها، ومشارك 
مشاركة حقيقية وفاعلة في بناء 
كويت املستقبل، ضمن بيئة داعمة 

وآمنة.
واضافت: تتطل���ع جمعيتنا 
الى املستقبل بعني األمل والبناء، 
وتطمح الى املساهمة الفعالة في 
الوطنية للشباب  الروح  تنمية 
وتعزي���ز والئه���م وانتمائه���م 

الشيخة حصة سالم الصباح وعبير مبارك

خالل االحتفال بالعيد الوطني لسويسرا

صفر: العالقات الكويتية ـ السويسرية ممتازة في كل المجاالت

طوال مواسم السنة.
وذكر غوتريه باالحتف����ال بالذك����رى 
ال� 718 لتأسيس كونفيدرالية سويسرا التي 
تعد اقدم احتاد لدولة اوروبية ذات طبيعة 
جمهورية مازالت قائمة حتى اآلن، مشيرا 
الى االحتفالني اللذين سيقامان في سويسرا 
خالل الشهر اجلاري الحياء الذكرى ال� 60 
التفاقيات جنيڤ حلماية ضحايا النزاعات 
العسكرية وكذلك الذكرى ال� 145 التفاقية 
جنيڤ االولى بعد تأسيس حركة الصليب 

االحمر الدولي.
مبينا ان الذكرى ال� 60 لهذه االتفاقيات 
تؤكد احترام القانون الدولي االنساني الذي 
النزاعات  يس����تجيب الحتياجات ضحايا 
العس����كرية متسائال حول كيفية ان تكون 
البروتوكوالت  الى  هذه االتفاقيات اضافة 
امللحقة بها في العام 1977 و2005 مساهمة 
في حل االزمات الدولية وخاصة في منطقة 
الشرق االوسط وامكانية التوصل الى سالم 
نهائي ودائم واذا كانت االطراف املتنازعة 
تتصارع وتفترض التوصل الى حل، مؤكدا 
على دور بالده الداعي الى احلوار وجتاوز 
الصدام الذي طال كثيرا، داعيا الى انخراط 
املجتمع املدني للمساهمة في التعجيل بحل 
الصراع االس����رائيلي � الفلسطيني ودعم 

جهود السياسيني.
حضر احلفل عدد من السفراء واعضاء 
السلك الديبلوماسي املعتمدين في الكويت 

وبعض افراد اجلالية السويسرية.

بالكويت، مش����يرا الى ان ع����ددا من رجال 
األعمال الكويتيني يحرصون على االستثمار 
بشكل غير مباشر في بالده، مذكرا بان عددا 
ال بأس به من الكويتي����ني يفضلون املدن 
السويسرية كوجهة لالستجمام والسياحة 

في العام 1966 تزداد تطورا ويعمل البلدان 
الصديقان على تعزيزها في مختلف املجاالت 
التجارية والسياحية، الفتا الى ان مجاالت 
االستثمار بني البلدين تقوم وفق طرق غير 
مباشرة في ظل عدم وجود مصانع سويسرية 

بشرى الزين
اك����د وزير االش����غال ووزير ش����ؤون 
البلدي����ة د.فاض����ل صفر عل����ى العالقات 
املتميزة التي تربط الكويت وسويسرا على 
مستوى القيادتني السياسيتني والشعبني 

الصديقني.
واضاف صفر في تصريح للصحافيني 
لدى حضوره حفل استقبال اقامه السفير 
السويسري ميشال غوتريه مبناسبة العيد 
الوطني لبالده مساء اول من امس في فندق 
موڤنبيك ان مستوى هذه العالقات املتميز 
يشمل مجاالت التعاون االقتصادي واملبادالت 

التجارية واالستثمارات والسياحة.
واش����اد بدور القيادة السويسرية في 
الوقوف مع احلق الكويت����ي ودعمها لكل 
القضايا االنس����انية عبر العالم، الفتا الى 
ان عددا من املنظمات االنس����انية وحقوق 
االنس����ان وعلى رأس����ها منظمة الصليب 
االحمر الدولي تتخ����ذ من جنيڤ مقرا لها 
حيث تعتبر سويسرا من الدول التي تقف 
على احلياد وتفتح ابوابه����ا لكل القضايا 
االنسانية، معربا عن امله في تعزيز آفاق 
التعاون بني الكويت وسويسرا في مختلف 
املجاالت االقتصادية واالرتقاء بهذه العالقات 

الى مستويات متقدمة مستقبال.
ومن جهته وصف السفير السويسري 
 � العالقات السويسرية  ميش����ال غوتريه 
الكويتية باملمتازة، مشيرا الى ان العالقات 
الديبلوماس����ية التي تأسست بني البلدين 

غوتريه: نولي أهمية كبرى الحترام القانون الدولي اإلنسـاني في سياستنا الخارجية

جانب من احلضور الديبلوماسي خالل االحتفال

د.فاضل صفر متوسطا احلضور في احلفل

فالح النوت

المعلومات المدنية تطبق نظام الدفع اإللكتروني
لتحصيل رسوم الخدمات المقدمة

أسبوع للثقافة 
والمنتجات البلغارية 

في نوفمبر المقبل
� كون����ا: صرح  صوفي����ا 
رئي����س اجلمعية البلغارية � 
الكويتية للتعاون االقتصادي 
والثقافي في بلغاريا دمييتر 
ميلوش����يف بانه ستتم اقامة 
اس����بوع للمنتجات والثقافة 
البلغارية بالكويت في نوفمبر 
املقبل. واوضح ميلوشيف في 
ل� »كونا«  تصريحات خاصة 
ان االس����بوع يأت����ي في اطار 
البرامج واخلطط التي اعدت 
لتنفيذها خالل اخلريف املقبل 
لتعزي����ز وتفعي����ل العالقات 
البلدين على املستويات  بني 
الشعبية والثقافية والتجارية 
واالقتصادية. يذكر ان االسبوع 
سيقام بتنظيم من اجلمعية 
البلغارية � الكويتية للتعاون 
االقتص����ادي والثقاف����ي في 
بلغاريا وبيت الكويت لالعمال 
الوطنية وبالتنسيق مع كل 
من غرفة التجارة والصناعة 
الكويتي����ة واملجلس الوطني 
الكويت����ي للثقاف����ة ووزارة 
الكويتية والس����فارة  االعالم 
الكويت. وقال  البلغارية في 
انه في هذا االطار اقامت على 
هام����ش االس����بوع البلغاري 
املعرض التجاري وسيشارك 
فيه اكثر من خمس وخمسني 
شركة ومؤسسة بلغارية من 
القطاعني احلكومي واخلاص 
تعمل في القطاعات االنتاجية 
واخلدماتية واملواد االستهالكية 

واالدوية واملعدات الطبية.
كما بني ان االسبوع سيشمل 
اقامة ن����دوات يتم من خاللها 
التعرف على تاريخ وحضارة 
العالقات  بلغاري����ا وتط����ور 
البلغارية � الكويتية واعطاء 
تص����ورات حول املش����اريع 
التي تهم االوساط  البلغارية 

االستثمارية الكويتية.

أسامة دياب
أعلن نائب املدير العام للشؤون اإلدارية واملالية في 
الهيئة العامة للمعلومات املدنية فالح النوت أن الهيئة بدأت 
في تطبيق خدمة الدفع اإللكتروني لتحصيل إيراد رسوم 
اخلدمات التي تقدمها بجميع مكاتب ومراكز التحصيل، 
وقال ان الهيئة تأمل من جميع املواطنني واملقيمني التعاون 

معها مبراعاة ان يكون تس����ديد الرس����وم أو أي إيرادات 
باس����تخدام بطاقات الدفع اإللكتروني )كي نت( تسهيال 
للعمل وتخفيفا من العبء والضغط وضمان سرعة إجناز 
املعامالت واحلد من التأخير في إيداع اإليرادات في حسابات 
الدولة. وذكر نائب املدير العام أن الهيئة مستعدة لتلقي 

أي اقتراحات من شأنها تطوير هذه اخلدمة.

)أنور الكندري(الوزير د.فاضل صفر والسفير السويسري يقطعان كعكة االحتفال


