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أكد أن تعزيز عملية التنمية االقتصادية يحتاج إلى األنشطة والمشروعات الصغيرة

الفهد في ختام »كويتي وأفتخر«: عمار يا كويت عمار هالديرة 
فخورون بأبنائنا وإذا كان اإلعالم بالكالم فاإلنجاز بالعمل

من حقنا أن نفخر بأننا 
وطننا  ونحب  كويتيون 

تطورًا  شهد  والملتقى 
وزاد عدد مش�اريعه 
مش�روعًا  133 إلى  

 دارين العلي

»عم�ار يا كويت، عمار هالديرة وان ش�اء اهلل نلتقي بعيالن�ا وجناحاتهم دوما 

ونأمل التوفيق والنجاح لعيال هالديرة« بهذه الكلمات اختتم  نائب رئيس مجلس 

الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون 

االسكان الش�يخ احمد الفهد ملتقى »كويتي وافتخر« على ارض املعارض في 

منطقة مشرف.

وشدد الفهد على اهمية االنشطة واملشروعات الصغيرة كالتي تبناها ملتقى 

»كويتي وأفتخر الثالث« في تعزيز عملية التنمية االقتصادية.

ووصف الفهد ه�ذا امللتقى بالفكرة احللوة والعمل املخطط 

والذي صاحبه ارادة وصدق من قبل القائمني عليه مما 

ساهم في جناحه الباهر الذي يزيد عاما بعد 

عام بفضل جهود شباب وشابات 

الكويت حتى وصل الى 

مش�روعا   133

صغيرا.

ال�وزان: ض�اري 
الكويت�ي  الش�باب 
فيه يقال  أن  يستحق 
رف�عي  كوي�ت  »ي�ا 
بع�يالچ« راس��چ 

ضاري الوزان

الشيخ أحمد الفهد

)محمد ماهر(

»مشروع وطن« حلم تحقق في أرض المعارض
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الشيخ أحمد الفهد مكرما أحد املشاريع املتألقة والتي حصدتها »سباركل ايفنتس« بحضور وليد اخلشتي وم. اشواق املضف

هدية للمخرج املسرحي محمد احلملي

تكرمي م. أشواق املضف

تكرمي بنك اخلليج يتسلمه فوزي الثنيان نيابة عن رئيس مجلس اإلدارة علي رشيد البدر د. حصة املال

بلبل اخلليج الفنان نبيل شعيل وجنم الشباب الفنان بشار الشطي يؤديان اوبريتا غنائيا حتت عنوان »أنا كويتي«

الشيخ أحمد الفهد مكرما مؤسسة البترول الكويتية

حمد الوزان مكرما مشروع »مستر ديليفري« احلائز على جائزة افضل فكرة جتارية

الفائز بأفضل صورة فوتوغرافية محمد العوضي

رميون صوما وزياد مجذوب من مجموعة »الراي« االعالمية خالل تكرمي املجموعة كراع إعالمي للحدث

تكرمي شركة حمد محمد الوزان »املجموعة العربية للسيارات« يتسلمه محمد خزام

درع تكرميية لشركة زين يتسلمها الرئيس التنفيذي لـ »زين ـ الكويت« خالد الهاجري

»كويتي وافتخر« مزيدا من التطوير والبرامج 
وتعديل كل ما يجب تعديله لكي تظهر املشاريع 

الصغيرة بأفضل ظهور.
ولفت الى ان امللتقى قد ش���هد هذا العام 
حضور ضيوف م���ن البحري���ن واالمارات 
والسعودية وغيرها من الدول املجاورة وهذا 
معناه ان الشباب الكويتي بأفكاره وابداعاته 
قادر على جذب الب���اد املجاورة معربا عن 
احترامه لكل الشباب في تلك الدول، مشيرا الى 
ان حضورهم يؤكد على ان الشباب الكويتي 
استطاع ان يتفوق في جتسيد افكاره ملشاريع 
مبدعة وانه يستطيع ان يقدم الكثير لباده 
لذل���ك من حقه ان يقال ف���ي حقه »يا كويت 

رفعي راسچ بعيالچ«.
وكانت االعامي���ة د.حصة املا قد قامت 
بتقدمي احلفل، مش���يرة في مقدمتها الى ان 
املشروع يس���تحق التقدير ملا قدمه من دعم 
للموهوبني الش���باب بهدف مس���اعدته على 
التوسع واالنتش���ار، مشيرا الى ان »كويتي 
وافتخر« كان فكرة من شاب طموح هو ضاري 
الوزان حلم بدعم الشباب وحقق حلمه بذلك 

برفقة فريق عمل متفان في عمله.

واعرب الفهد عن سعادته بان يكون مرة 
اخرى موج���ودا لاحتفال بهذا النجاح الذي 
حققه ملتق���ى »كويتي وافتخر« مبا فيه من 
انش���طة متنوعة مصاحبة ش���اكرا رئيس 
املش���روع ضاري الوزان وفريقه املؤلف من 
17 شخصا على ما بذلوه من جهود لتحقيق 

هذا النجاح.
وقال »ان تكون كويتيا وحتب وطنك وترى 
ما ميكن ان يحققه هؤالء الشباب فمن حقك 
ان تفتخر«، مشيرا الى ان الكلمة التي دونها 
في السجل الذهبي للملتقى بطلب من الوزان 
هي »فكرة وحلم يض���اف اليهما التخطيط 
واالرادة لينتجوا ه���ذا النجاح الذي حتقق 

بجهود الشباب«.
ولفت الى التطور الذي شهده امللتقى عن 
العام املاضي فمن 60 مش���روعا صغيرا الى 
133 مشروعا ومن 6 اشخاص في فريق العمل 
الى 17 باالضافة ال���ى 27 مصورا ومصورة 
تطوع���وا لتغطية احلدث وهذا دليل واضح 

على التطور الذي يشهده امللتقى.
واعرب عن تفاؤله باالنشطة االقتصادية 
التي يتبناها عيال الديرة الذين يش���كلون 
االمل الذي نستطيع ان نرى من خاله طموح 
هذا الوطن، مش���يرا الى انه »اذا كان االعام 
بالكام فاالجناز بالعمل« وشكر الفهد كل من 
شارك او ساهم في امللتقى معربا عن اعتزازه 
بالش���باب املوهوب ذي االرادة القوية على 

القيام باملشاريع املشابهة.
ولفت الى ان اللجنة املنظمة باالضافة الى 
انها حققت الريادة في عدد املشاريع املشاركة 
وانها جنحت في حملتها االعانية اال انها في 
الوقت نفسه استطاعت ان حتث مجاميع اخرى 
على ان حتذو حذوها في القيام بنش���اطات 
مشابهة لدعم املشاريع الصغيرة، مؤكدا »ان 

الكويت مفتخرة دوما بأبنائها«.
ب���دوره اعرب رئيس مش���روع »كويتي 
وأفتخر« عن اعتزازه بتشريف الشيخ احمد 
الفهد الختتام امللتقى شاكرا اياه على رعايته 
الشكر  الدائمة واملتواصلة للمشروع مقدما 
جلميع الداعمني من شركات وافراد وجميع 
املتطوعني وأصحاب املشاريع كما شكر فريق 
عمل »كويتي وافتخر« ملا قاموا به من جهد 

جبار الجناح امللتقى.
ووعد الوزان بان تشهد امللتقيات املقبلة من 

»مشروع وطن« حلم تحقق في أرض المعارض

)محمد ماهر(الشيخ أحمد الفهد وحمد الوزان ونايف الركيبي في ختام »كويتي وأفتخر«
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لخ

اء ا
جو

ن أ
< تخ���لل احل���فل اخل���تام���ي للملت���قى أوب����ريت م

غ���نائ���ي حتت عنوان »أنا كويتي« ق���ام بأدائه الفنانان 
نبيل شعيل وبشار الش���طي وكوكبة من شباب وأطفال 

الكويت.
< عرض خالل احلفل شريط تسجيلي يتحدث عن مشروع 
»كويتي وأفتخر« وعن املراحل التي مر بها وصوال الى امللتقى 
الذي شهد جناحا واسعا مستعرضا كل االساليب التي عمل من 

خاللها سواء كان العمل تطوعيا أو اعالميا أو فنيا.
< وزع���ت اجلوائز على أفصل ص���ورة فوتوغرافية، 

وحصل عليه���ا املصور املوهوب محمد العوضي وجائزة 
ألفضل تسويق وحصل عليها كل من مرمي حبيب ومشروع 
سباركل افنتس وجائزة افضل تصميم وحصل عليها كل 
من جنان الفارس ومحمد احلميضي فيما قدم حمد محمد 
الوزان جائزة ألفضل فكرة جتارية وحصل عليها مشروع 

»مستر دليفري«.
ــيخ احمد الفهد  < اختتم احلفل بتقدمي درع تكرميية للش
من قبل »كويتي وأفتخر« تقديرا له على مساهماته املتواصلة 

في دعم الشباب.
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.. ومكرما جنم الشباب االول بشار الشطي حضور حاشد في ختام »كويتي وافتخر«

تكرمي نايف الركيبي

الشيخ أحمد الفهد مكرما بلبل اخلليج نبيل شعيل بحضور ضاري الوزان

تكريم
كرم الوزير الشيخ أحمد الفهد ورئيس 
ملتقى »كويتي وأفتخ����ر« ضاري الوزان 
الراعية كشركة زين لاتصاالت،  اجلهات 
بنك اخلليج، مجموع����ة الراي االعامية، 
شركة املجموعة العربية للسيارات، مؤسسة 
البترول الكويتية، طيران الوطنية، شركة 
أبيات، مجموعة بهبهاني، مجموعة الكويت 
الغذائية، شركة السينما الكويتية، شركة 
فونز، شركة النظائر، كويتي شوب، مجموعة 
مزايا، مجموعة الرئيسي، كي نت، ديوان 
انتري����رز انترناش����يونال،  ش����ركة ايديا 
للتسويق، مجموعة الساير، معرض الكويت 
الدولي، وغيرها من الشركات الراعية، هذا 
باالضافة الى تكرمي نايف الركيبي وكيل 
الش����ؤون احمللية في ديوان سمو رئيس 
مجل����س الوزراء، ثم كرما كا من الفنانني 
الش����طي واالعامية  نبيل شعيل وبشار 
اميان جنم واالعامية مقدمة احلفل حصة 

املا، واملخرج محمد احلملي.

)محمد ماهر(لقطة جماعية لفريق »كويتي وافتخر« مع الشيخ أحمد الفهد وضاري الوزان

»مشروع وطن« حلم تحقق في أرض المعارض


