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سموه استقبل احملمد والكليب وأعضاء اللجنة االستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة

ولي العهد هنأ خادم احلرمني وملك البحرين وأمير قطر بحلول شهر رمضان
خليفة ملك مملك����ة البحرين 
الشقيقة وعلى األمتني العربية 
واإلس����امية مبزيد من األمن 

واألمان والتقدم والرخاء.
هذا، وقد استقبل سمو ولي 
العهد الشيخ نواف األحمد بقصر 
السيف صباح أمس سمو الشيخ 
ناصر احملمد. واستقبل سمو ولي 
العهد بقصر السيف صباح أمس 
رئيس اللجنة االستشارية العليا 
للعمل على اس����تكمال تطبيق 
أحكام الشريعة اإلسامية د.خالد 
املذكور وأعضاء اللجنة حيث 
هنأوا س����موه مبناسبة حلول 

شهر رمضان املبارك.
داع����ني لس����موه ولألمتني 
العربية واإلسامية أن يعيد هذا 
الشهر الفضيل بنعمائه ورخائه 
باليمن والبركة على أرض احملبة 
والسام والعمل اإلنساني وقد 
قدموا لسموه شرحا عن مشروع 
القيم )واثق( والذي يهدف إلى 
غرس مبادئ الثقة بالنفس لدى 
الطلبة في املدارس احلكومية في 
الكويت.  وقد أثنى سموه على 
اجلهود الطيبة التي بذلتها اللجنة 
مشيدا باملشروع املطروح الذي 
يرسي مبادئ اجلانب التربوي 

والديني والثقافي.
كما استقبل سمو ولي العهد 
بقصر السيف صباح أمس أحمد 

خالد الكليب.

ظل القيادة احلكيمة لصاحب 
الس����مو األمير الشيخ صباح 

األحمد.
 وتلقى س����مو ول����ي العهد 
الش����يخ نواف األحمد اتصاال 
هاتفيا من أخيه صاحب السمو 
امللكي األمير خليفة بن سلمان 
آل خليفة رئيس وزراء مملكة 
البحرين الشقيقة عبر فيه سموه 
عن خال����ص التهاني وأصدق 
التبريكات مبناسبة حلول شهر 
رمضان املبارك سائا اهلل العلي 
القدير أن يعيد هذه املناس����بة 
املباركة على س����موه مبوفور 
الصحة والعافية وعلى الكويت 
وشعبها الشقيق مبزيد من الرقي 
والرفع����ة واالزدهار حتت ظل 
القيادة احلكيمة لصاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد وعلى 
األمت����ني العربية واإلس����امية 

باخلير واليمن والبركات.
 وقد شكر سمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد أخاه صاحب 
السمو امللكي األمير خليفة بن 
سلمان آل خليفة على املشاعر 
األخوية الصادق����ة داعيا اهلل 
سبحانه وتعالى أن يدمي على 
س����موه وافر الصحة والعافية 
وعلى مملكة البحرين وشعبها 
الش����قيق بدوام التقدم والنماء 
والرخاء في ظل القيادة الرشيدة 
جلالة امللك حمد بن عيسى آل 

الس����مو األمير الشيخ صباح 
األحمد وعل����ى األمتني العربية 
واإلس����امية باخلي����ر واليمن 
والبركات.  وأجرى سمو ولي 
العهد الشيخ نواف األحمد اتصاال 
هاتفيا بأخيه صاحب الس����مو 
امللكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفة ولي العهد نائب القائد 
األعلى للقوات املسلحة النائب 
األول لرئي����س مجلس الوزراء 
مبملكة البحرين الشقيقة عبر 
فيه س����موه عن أطيب التهاني 
والتبريكات مبناس����بة حلول 
شهر رمضان املبارك مبتها إلى 
الباري عز وجل أن ينعم على 
سموه بدوام الصحة والعافية 
وعلى ش����عب البحرين الوفي 
مبزيد م����ن اخليرات والبركات 
والنماء في ظل القيادة الرشيدة 
جلالة امللك حمد بن عيسى آل 
خليفة وعل����ى األمتني العربية 
واإلسامية باليمن واخلير.  وقد 
شكر صاحب السمو امللكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
العهد نائب القائد األعلى للقوات 
املسلحة أخاه سمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد على هذه 
املشاعر األخوية الطيبة سائا 
املولى العلي القدير أن ينعم على 
سموه بالسعادة والعافية وأن 
يحقق للكويت الشقيقة كل ما 
تتطلع إليه من رفعة وتقدم في 

القيادة احلكيمة لصاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد وعلى 
األمت����ني العربية واإلس����امية 

باخلير واليمن والبركات.
 وأجرى س����مو ولي العهد 
الش����يخ نواف األحمد اتصاال 
هاتفيا بأخيه سمو الشيخ متيم 
بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر 
الشقيقة وذلك مبناسبة حلول 
شهر رمضان املبارك داعيا املولى 
تبارك وتعالى أن يعيد هذه األيام 
املباركة على س����موه مبوفور 
الصحة والسعادة وعلى البلدين 
والشعبني الشقيقني مبزيد من 
التقدم والنماء واالزدهار وعلى 
األمتني العربية واإلسامية، وقد 
حتقق لها كل ما تصبو إليه من 

رفعة وتقدم وازدهار.
 وقد أعرب سمو الشيخ متيم 
بن حمد آل ثاني عن شكره لسمو 
ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
على هذه املبادرة الكرمية التي 
جتسد عمق العاقات بني البلدين 
الشقيقني مبادال سموه التهاني 
بهذه املناسبة املباركة ومتمنيا 
استمرار هذا التواصل األخوي 
داعيا اهلل سبحانه وتعالى أن 
يدمي على سموه وافر الصحة 
ومتام العافي����ة وعلى الكويت 
وشعبها الش����قيق مبزيد من 
الرقي والرفعة واالزدهار حتت 
ظل القيادة احلكيمة لصاحب 

اخلير واليمن والبركات وعلى 
األمتني العربية واإلسامية وقد 
حتقق لها كل ما تصبو إليه من 

رفعة وتقدم وازدهار.
 وقد شكر صاحب اجلالة 
امللك حمد بن عيسى بن سلمان 
آل خليفة ملك مملكة البحرين 
الشقيقة أخاه سمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد على هذه 
املشاعر األخوية الصادقة داعيا 
املولى عز وجل أن ميتع سموه 
مبوفور الصحة والعافية والعمر 
املدي����د وأن يعيد ه����ذه األيام 
املباركة على سموه وعلى الكويت 
وشعبها الشقيق مبزيد من الرقي 
والرفع����ة واالزدهار حتت ظل 

الش����يخ صباح األحمد وعلى 
األمت����ني العربية واإلس����امية 

باخلير واليمن والبركات. 
كما أجرى سمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد اتصاال هاتفيا 
بأخيه صاحب اجلالة امللك حمد 
بن عيسى بن سلمان آل خليفة 
ملك مملكة البحرين الشقيقة 
عبر فيه س����موه ع����ن خالص 
التهان����ي وأص����دق التبريكات 
مبناسبة حلول شهر رمضان 
املبارك س����ائا املول����ى العلي 
القدير أن يعيد هذه املناس����بة 
املباركة عل����ى جالته مبوفور 
الصحة والعافية وعلى البلدين 
والشعبني الشقيقني مبزيد من 

أجرى سمو ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد اتص����اال هاتفيا 
بأخيه خادم احلرمني الشريفني 
امللك سلمان بن عبدالعزيز آل 
س����عود ملك اململك����ة العربية 
السعودية الش����قيقة عبر فيه 
س����موه عن خال����ص التهاني 
وأصدق التبريكات مبناس����بة 
حلول ش����هر رمض����ان املبارك 
س����ائا املولى العلي القدير أن 
يعيد هذه املناسبة املباركة على 
سموه مبوفور الصحة والعافية 
والعمر املدي����د وعلى البلدين 
والشعبني الشقيقني مبزيد من 
اخلير واليمن والبركات وعلى 
األمتني العربية واإلسامية وقد 
حتقق لها كل ما تصبو إليه من 

رفعة وتقدم وازدهار.
 وقد ش����كر خادم احلرمني 
الش����ريفني امللك س����لمان بن 
عبدالعزيز آل س����عود س����مو 
ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
على ه����ذه املب����ادرة الكرمية 
التي جتسد عمق العاقات بني 
البلدين الشقيقني مبادال سموه 
التهاني بهذه املناسبة، ومتمنيا 
استمرار هذا التواصل األخوي 
وأن يعيد هذه األيام املباركة على 
سموه وعلى الكويت وشعبها 
الوفي مبزيد من الرقي والرفعة 
واالزده����ار حتت ظ����ل القيادة 
احلكيمة لصاحب السمو األمير 

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال سمو الشيخ ناصر احملمد

برعاية من Ooredoo ووزارة الدولة لشؤون الشباب

Proteges انطالق املوسم السادس من برنامج

يوسف الشالل ومجبل االيوب وعبداهلل الشطي واميان الرشيد وشمالن البحر خالل املؤمتر الصحافي  )محمد هاشم(

أعلنت Ooredoo الكويت، إحدى ش����ركات مجموعة 
Ooredoo العاملية لاتصاالت عن رعايتها للموسم السادس 
من برنامج تطوير الش����باب The Proteges الذي ينطلق 

في بداية يوليو املقبل وملدة 6 أسابيع.
وفي مؤمتر صحافي أقيم في مقر وزارة الدولة لشؤون 
الشباب األحد املاضي، أكد مدير أول الرعايات واملسؤولية 
االجتماعية يوسف الش����ال على اهتمام الشركة بدعم 
املبادرات املعنية بتطوير الشباب، مؤكدا أهمية الشراكة 
بني مختلف قطاعات الدولة لدعم فئة الشباب والتي تعد 

الشريحة األكبر في املجتمع.
وقال الشال: »اهتمامنا بهذه الفئة نابع من سياستنا 
للمسؤولية االجتماعية املبنية على االهتمام والتواصل 
 The Proteges والتحدي، ونحن نفخر بشراكتنا مع برنامج
الذي حقق جناحا كبيرا في األعوام املاضية. ونحن على 

ثقة بأن البرنامج س����يعود بالفائدة على كل املشاركني، 
ونتطلع للتعرف على الشباب الذين سيجتازون املرحلة 
النهائية من البرنامج«. وأكد الشال استمرار الشركة في 
دعم املبادرات الشبابية، حيث ان الشركة تعمل وفق خطة 
للمسؤولية االجتماعية متتد على مدار العام. وقالت املدير 
التنفيذي لبرنامج ال� Proteges إميان الرشيد ان البرنامج 
هذا العام سيتضمن رحلة إلى كلية بوسطن في والية 
ماساشوستس األميركية، إضافة إلى النشاطات السنوية 
للبرنامج والتي تهدف إلى تعزيز املهارات االجتماعية 
واحلياتية وتطوير الوعي الذاتي باإلضافة إلى التركيز 
على حتسني التفكير النقدي واإلبداع، وذلك عبر ورش 
العمل واملشاريع واملناظرات واملتحدثني من كل الضيوف. 
وأكدت: »إن هدفنا الرئيسي يتمثل في البحث عن الشباب 
املوهوب ومنحه فرصة للتألق، ونأمل أن يتمكن هؤالء 

الشباب من خال املشاركة في محاضرات ودورات تدريبية 
قصيرة ولكن مركزة تعلم خبرات من ش����أنها أن تغير 
حياتهم إلى األبد«. بدوره، أكد مدير إدارة العاقات العامة 
واإلعام في وزارة الدولة لشؤون الشباب ناصر العرفج، 
أن اهتمام الوزارة برعاية املش����اريع الشبابية ما هو إال 
ترجمة لتوصيات صاحب السمو األمير والذي أكد في أكثر 
من مناسبة على أهمية االستثمار بجيل الشباب واالرتقاء 

بهم ومساعدتهم على حتقيق تطلعاتهم وآمالهم.
وقال إن وزارة الدولة لش����ؤون الشباب تعمل على 
استراتيجية وطنية لتمكني الشباب وإعداد نظام وطني 
مبعايير عاملية ملتابعة وتقييم وقياس أثر التمكني وتفعيله 
من قبل الشركاء، وبرنامج البروتيجيز يعتبر أحد هؤالء 
الشركاء الذين يسعون جاهدين من أجل إظهار أن الشباب 

الكويتي قادر ومبدع.

ولي العهد هنأ ولي 
عهد البحرين وتلقى 

التهنئة من خليفة 
بن سلمان
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