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سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد يفتتح امللتقى الوطني »كويتي وأفتخر«

جانب من جولة سمو الشيخ ناصر احملمد

نايف الركيبي مع عدد من احلضور في ملتقى »مشروع وطن« .. وفي أحد األجنحةجانب من املشاركني في امللتقى مع سمو رئيس الوزراء

»قالف« لصناعة السفن التراثية في »مشروع وطن« جناح »تالوين«.. وقّع ذكرى بيدك على تالوين

)كرم دياب(صورة تذكارية لعدد من املشاركني مع سمو رئيس مجلس الوزراء في ملتقى »مشروع وطن« بجناح »زين«

المحمد دشن »مشروع وطن«: الدولة حريصة على دعم الشباب ألنهم أساس المجتمع
رئيس الوزراء رعى الملتقى الثالث الذي ينظمه »كويتي وأفتخر« وبارك الجهود الجبارة لألبناء والبنات في خدمة بلدهم

روال: خل�ق ف�رص عم�ل والمس�اهمة ف�ي التنمي�ة االقتصادي�ة ل�ن يأتي�ا إال ع�ن طري�ق دع�م ومس�اندة المش�اريع الصغي�رة والمتوس�طة
الحج�ي: نث�ق بق�درات ش�بابنا وأي عم�ل م�ن ش�أنه أن يس�اهم ف�ي عملي�ة التق�دم س�يحظى باهتم�ام ورعاي�ة الدول�ة 

الركيب�ي: رعاية س�مو رئي�س مجلس ال�وزراء له�ذه التظاهرة الش�بابية ج�اءت إليمانه ب�دور الش�باب في بناء المس�تقبل

دارين العلي
كان لرعاي����ة وحضور س����مو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد افتتاح امللتقى الوطني الثالث 
لدع����م املش����اريع الصغيرة الذي 
ينظمه مشروع »كويتي وأفتخر« 
أمس األول في أرض املعارض وقع 
كبير في نفوس الشباب خصوصا 
أن س����موه جال على جميع أركان 
امللتق����ى وأجنحته دون إغفال أي 
منها متب����ادال أطراف احلديث مع 
أصحابها ومستمعا لشرح مفصل 
عن مش����روع كل منهم ما أعطاهم 

دعما وثقة قوية بالنفس.
وقد بارك سمو رئيس الوزراء 
في حديث للصحافيني خالل جولته 
املطولة للشباب الكويتي ما يقوم به 
من إجنازات قائال »نبارك ألبنائنا 
وبناتن����ا ما ش����هدناه من جهود 
جب����ارة«، متمنيا له����م املزيد من 
االزدهار واملزيد من اجلهود التي 
ميكنهم من خاللها خدمة بلدهم، 
معبرا عن سعادته باجنازات الشباب 
الكويتي ومبدى ما يتمتعون به من 
قدرة على العطاء والعمل واالعتماد 
على النفس،  الفتا إلى حرص الدولة 
على دعم الشباب الذي يعتبر أساس 

املجتمع ومستقبله.
حض����ر االفتت����اح العديد من 
الشخصيات الرسمية واالجتماعية 
وممثلون عن بعض السفارات ومن 
التي  النائب د.روال دشتي  بينهم 
أكدت أن خلق فرص عمل واملساهمة 
في التنمية االقتصادية لن يأتي إال 
عن طريق دعم ومساندة املشاريع 
الصغيرة واملتوسطة، الفتة إلى أن 
ما هو موجود في امللتقى دليل على 
أن الش����باب قادر على أن يساهم 
في العملي����ة التنموية عن طريق 
العم����ل احلر معربة ع����ن إميانها 
البناء  الشباب على  بقدرة هؤالء 
والقيادة واملشاركة في املشاريع 

التنموية.

حريصون على التنمية

وأكدت د.دشتي عدم ورود تقرير 
»بلير« إل����ى اللجنة االقتصادية، 
معربة عن اعتقادها بأنه يتوافق 

مع اخلطة اخلمسية للدولة، مشيرة 
إلى أن اجلميع يعي التحديات التي 
تواجه املجتمع الكويتي اقتصاديا 
واجتماعيا واجلميع حريص على 
التنمية وحتقيق التطلعات، مشيرة 
إلى أن التقرير املذكور ينتقد اعتماد 
الكويت على مصدر واحد للدخل 
وهو أم����ر ليس جدي����دا بل متت 
اإلش����ارة إليه مرارا وتكرارا ومن 
اكثر م����ن جهة داخلية ومنذ زمن 
بعيد، وكلنا ندعو إلى تعدد مصادر 
الدخل وعلينا العمل بشكل جدي 

لهذا الهدف.

فخورون بالشباب الواعد

بدوره ق����ال وكيل الش����ؤون 
احمللية في ديوان س����مو رئيس 
مجلس الوزراء نايف الركيبي انه 
يجب االفتخار بوجود شباب واعد 
كرئيس مشروع »كويتي وأفتخر« 
ضاري الوزان وكل الفريق العامل 

معه، الفتا إلى أن كبرى الشركات 
العاملية بدأت مبش����اريع صغيرة 

كاملوجودة في امللتقى.
وأع����رب عن س����عادته بقدرة 
»كويت����ي وأفتخ����ر« عل����ى جمع 
هذا القدر من الش����باب والشابات 
املوهوبني مبش����اريع رمبا تكون 
صغيرة ولكنها واعدة ولها مستقبل 
زاهر، مش����يرا إلى أن رعاية سمو 
رئي����س مجل����س ال����وزراء لهذه 
التظاهرة الشبابية جاءت إلميانه 

بدور الشباب في بناء املستقبل.

دعم خاص للشباب

وأك����د أنه مما ال ش����ك فيه أن 
للشباب مساحة كبيرة في خطة 
التنمية احلالي����ة كما أن صاحب 
الس����مو األمي����ر الش����يخ صباح 
األحمد يولي دعما خاصا للشباب 
ومش����اريعهم، الفتا إلى أن خطة 
التنمية تتضمن كثيرا من املشاريع 

التي سيكون للشباب مساحة كبيرة 
فيها.

بناء المجتمع

أما املستشار في ديوان سمو 
رئي����س مجلس ال����وزراء فيصل 
احلجي فاعتبر أن رعاية س����مو 
رئي����س مجلس الوزراء الش����يخ 
ناصر احملم����د للملتقى رس����الة 
واضحة للشباب بأن أي عمل من 
شأنه أن يساهم في عملية التقدم 
سيحظى باهتمام ورعاية الدولة، 
الفتا إل����ى أن تنظيم امللتقى يدل 
بشكل قاطع على اهتمام الشباب 
والشابات باملساهمة في عملية بناء 

وتقدم املجتمع.

رسالة من الشباب

وأكد عل���ى ثقته الكاملة بأن 
مس���اهمة الش���باب ليست ذات 
رؤي���ة جتارية وامن���ا هي جزء 

من املساهمة في عملية التنمية 
آمال أن تكون املساهمة فعالة من 
اجلان���ب االقتصادي والتنموي 
بشكل عام وهي رسالة يرسلها 
أبناؤنا وبناتنا ردا على األقاويل 
التي تش���يع بأن الشباب بعيد 
عن املشاركة وهي اشارة بسيطة 
تضاف إلى إشارات أخرى يسجلها 
الش���باب في كثير م���ن املواقع 

واملجاالت.
في تعليق على استجواب وزير 
النفط ووزير اإلعالم الشيخ أحمد 
العبداهلل قال املستش����ار فيصل 
احلج����ي »ان ش����اء اهلل مير هذا 
االستجواب كما مرت االستجوابات 
األخرى وبإذن اهلل سيساهم في 
تعزيز وترسيخ قيم دميوقراطيتنا 
التي نفتخر به����ا«، موضحا عن 
تقري����ر »بلير« أنه س����يحال الى 
مجموعة من اجلهات لدراس����ته 

دراسة متأنية.

سموه يستمع إلى احدى املشاركات عن أنشطة مشروعها حول صيانة السيارات سمو الشيخ ناصر احملمد وضاري الوزان مع عدد من املشاركني بامللتقى مالبس تراثية في امللتقى

»األنباء« حاضرة في »مشروع وطن«
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الوزان: العام المقبل سيشهد تطويراً وتوسيعاً في المشاريع الصغيرة
أوضح أن اختتام الملتقى سيكون برعاية أحمد الفهد غداً الجمعة

رئيس مشروع »كويتي وأفتخر« ضاري الوزان يقدم درع »كويتي وأفتخر« لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد

سمو رئيس مجلس الوزراء يطلع على منتجات إحدى املشاركات

توجه رئيس مشروع »كويتي 
وأفتخر« ضاري الوزان بالش����كر 
الى س����مو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد على رعايته 
وحضوره افتت����اح امللتقى، وقال 
ان رعاية وحضور س����موه دعم 
الذين يعتبرون  حقيقي للشباب 

نواة املجتمع.
وأك����د أن هدف املش����روع هو 
دع����م الش����باب وقد بدأ بس����يطا 
وتطور حتى اس����تحوذ على 121 
من املشاريع الصغيرة، واعدا بأنه 
لن يتوقف عن����د هذا احلد، حيث 
سيواصل »كويتي وأفتخر« دعم 
املشروعات الصغيرة، مشيرا الى 
ان العام املقبل سيشهد العديد من 
التطورات في هذا املجال كاالرشاد 
والتدريب وغيرهما من الطرق التي 
من ش����أنها أن تساهم في توسع 
املشاريع الصغيرة وانتشارها، الفتا 
الى ان احد املشاركني في العام االول 
للملتقى بات اليوم من الداعمني له 

وهو مشروع »كويتي شوب«.
ولفت ال����وزان الى اهمية عمل 
املتطوعني من الش����باب الكويتي 

الذين عملت على تدريبهم رئيسة 
املدرب����ني م����رمي الش����مالي حيث 
دربتهم على كيفية استقبال الزوار 
والتعامل مع الرواد، وكله بهدف 
االس����تمرار في دعم الشباب على 

جميع االصعدة.
وأوضح ان االيام الثالثة للملتقى 
ستشهد العديد من االنشطة سواء 

عروض الفرق الشعبية الكويتية 
او فقرة الساحر الكويتي او فقرات 
تقدمها جمعيات النفع العام التي 
قدم����ت عروضه����ا تطوعيا لدعم 

املشاريع الصغيرة.
وأشار الى ان امللتقى يختتم يوم 
غد اجلمعة حتت رعاية نائب رئيس 
مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية 

وزير االسكان الشيخ احمد الفهد 
وسيتخلله بث أغنية جديدة خاصة 
بامللتقى وس����توزع اجلوائز على 
افض����ل تصميم جن����اح وافضل 
تسويق، وستقوم باالختيار جلنة 
حتكيمي����ة متخصصة، باالضافة 
الفقرات الشعبية  العديد من  الى 

مبشاركة عدد من الفنانني.

حضر افتتاح امللتقى رئيس جمعية الصحافيني 
أحمد بهبهاني الذي عبر عن فخره واعتزازه بشباب 
الكوي����ت ملا يقدمونه من انت����اج وابداع الفتا إلى أن 
اجلمعية تقف بجانبهم وما مشاركة عدد من الصحف 
في دعم ورعاية هذا امللتقى إال دليل واضح على ذلك.  
وحول مشروع التأمني الصحي للصحافيني أعضاء 
اجلمعية اوض����ح أن الصحافيني الكويتيني يحظون 
بهذا التأمني من مؤسساتهم الصحافية عكس الوافدين 
الذين يجب إيجاد حل لهذه املسألة بالنسبة لهم ولكن 

ذلك يحتاج إلى دراسة دقيقة حتى ال تفشل التجربة 
كما حصل في املاضي. 

وعن الدعم احلكومي السنوي للجمعية قال إن ال� 
12 ألف دينار التي متنحها احلكومة غير كافية حتى 
لرواتب املوظف����ني آمال زيادة هذا الدعم إلى 100 ألف 
دينار سنويا حتى تتمكن اجلمعية من القيام بواجبها 
وبعملها وأنشطتها على أكمل وجه الفتا إلى أن كادر 
الصحافيني يجري بحثه مع رؤساء حترير الصحف 

آمال إحراز تطور في هذا املجال.

بهبهاني: نعمل على إقرار كادر الصحافيين 
ونتمنى زيادة الدعم الحكومي للجمعية

الزميل أحمد بهبهاني

 استمرت جولة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد في امللتقى لنحو الساعتني زار خاللها جميع االجنحة 
دون استثناء مصغيا لشرح حول املشاريع الصغيرة التي 

تعتبر اللبنة االولى لالقتصاد احمللي.
 اس��ُتقبل س��مو رئيس الوزراء بااللعاب الناري��ة والورود 

وبرقصة العرضة التراثية التي قدمتها احدى الفرق الشعبية.
 لفت االنتباه الركن التراث����ي الذي حواه امللتقى والذي 
تنوع بني الصناعات التراثية وغيرها مما القى استحسان 

احلضور.
 يضم امللتقى نحو 130 جناحا من املش��اريع الصغيرة التي 
تتنوع بني انتاج احللويات واملالبس وتنظيم املناسبات والهدايا 
وغيره��ا، كم��ا يتوزع في أرج��اء امللتقى من��اذج من اجنازات 
الش��باب الكويتي وتبلغ 21 منوذجا سواء في االلعاب الرياضية 

أو براءات االختراع او املجاالت الثقافية.
 يستمر املعرض حتى يوم غد اجلمعة ويختتم بحفل كبير 
حتت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية 
وزير االسكان الشيخ أحمد الفهد توزع خالله اجلوائز على 

املشاركني اضافة إلى الفقرات الترفيهية والتراثية.

من الملتقىمشاهدات

مشاركتان بامللتقى


