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جائزة سنوية تمنح للشخصيات العربية أصحاب اإلنجازات المتميزة في عدة فئات

سفير اإليجابية غامن املفتاح بعد تسلمه جائزة »تكرمي« للمبادرين:  
احلياة حتترم أصحاب الهمم وليس الكسالى واخلاملني

مسعد حسني

اإليجابيــة  ســفير  دعــا 
الشــاب القطري غامن املفتاح 
شــباب العــرب إلــى التحلي 
بــاإلرادة والعزمية، الفتا إلى 
أن املســؤولية تقــع عليهــم 
فــي بناء مســتقبل أوطانهم، 
مضيفا: »نحن الشــباب آمال 
أوطاننا وفخر أهلنا، والعون 
لــكل من حولنــا«، وأؤكد أنه 
»بــاإلرادة والعزميــة نحقق 

املســتحيل، وبالعلم والعمل 
نرتقي ونتطور«.

جاء ذلك خالل تكرمي غامن 
املفتاح في العاصمة األردنية 
عمان بحصولــه على جائزة 
»تكرمي« لفئة املبادرين الشباب 
للعــام ٢٠١٧، ليكــون أصغر 
احلاصلــن عليهــا على مدى 

سنوات منحها منذ العام ٢٠١٠، 
كما أنه أول قطري يفوز بها.

وخالل احلفــل الذي أقيم 
يــوم ٢6 نوفمبــر املاضي في 
قصر الثقافة باململكة األردنية 
الهاشمية حتت رعاية وحضور 
امللكة نور احلســن، ووسط 
حضور حاشد من الشخصيات 

جوائــز وتكرميــات عديــدة، 
تعلمت منها أن احلياة حتترم 
أصحاب الهمم وليس الكسالى 
واخلاملن«. وزاد: دائما أقول إن 
التحديات والصعوبات تصنع 
العظماء، وهي الطريق لتحقيق 
النجاح والتميز، مشيرا إلى أنه 
رغم صعوبة حالتي الصحية 

كلمته من نشر االبتسامة على 
املسرح، ويكفيه نشر اإليجابية 
في كل مكان ما يجعلنا نشعر 
بالفخــر، متوجهــة بالتهنئة 
إلى أســرته ألنها جنحت في 
تنميــة هذه الــروح. يذكر أن 
»تكرمي« هي جائزة ســنوية 
العربية  تعطى للشخصيات 

األردنيــة والعربيــة، توجــه 
املفتاح بالشــكر إلى القائمن 
على اجلائزة وكل من رشحه 
لها، ثم أكد أنه بقدر سعادته 
بالفوز بها إال أنه يستشــعر 
املسؤولية، مضيفا: »التكرمي 
يدفعنــي ملزيــد مــن العمل، 
وبفضــل اهلل حصلــت على 

إال أنه مازالت لدي القدرة على 
نشر احملبة والسالم وخدمة 
أمتي وديني ووطني. كلمة غامن 
املفتاح قوبلت بتصفيق حار 
من احلضور في قاعة التكرمي، 
بينما علقت مقدمة احلفل بأنها 
عاجزة عن التعبير، مضيفة أنه 
يكفي ما فعله غامن من خالل 

أصحاب اإلجنــازات املتميزة 
في عدة فئــات، وهي املبادرة 
التي أسســها ريــكاردو كرم 
فــي لبنــان عــام ٢٠١٠، ويتم 
توزيعهــا خــالل حفل خاص 
يقام كل عام في إحدى الدول 
العربية، وهي تهدف إلى نشر 
التفــوق العربــي في مختلف 
امليادين، وقد سميت في دورتها 
األولى عام ٢٠١٠ باسم »مبادرة 
تكرمي« ثم حتولت الحقا إلى 

اسم »تكرمي«.

سارة أبو شعر وعمرو بن زيدان يكرمان غامن املفتاح 

أدعو الشباب إلى التحلي باإلرادة والعزمية فعليهم تقع مسؤولية بناء أوطانهمالتحديات والصعوبات تصنع العظماء وهي الطريق لتحقيق النجاح والتميز

رغم حالتي الصحية إال أنني ما زالت لدي القدرة على نشر احملبة والسالم وخدمة أمتي وديني ووطني

ملشاهدة الڤيديو
أو ميكن استخدام QR كود أو

امللكة نور احلسني مع الفائزين بجوائز تكرمي للعام 2017 وبينهم سفير اإليجابية غامن املفتاحسفير اإليجابية الشاب القطري غامن املفتاح ملقيا كلمته

العدواني أكد لـ »األنباء« استمرار التسجيل حتى 14 يناير المقبل في 10 مجاالت

100 ألف دينار قيمة جائزة
الكويت للتميز واإلبداع الشبابي الثالثة

افتتاح طريق خدمي مبشروع جمال عبدالناصر
فرج ناصر

أعلن مدير عام الهيئة العامة للطرق 
والنقل البري م.أحمد احلصان افتتاح 
طريق خدمي بطول 9٠٠ متر فجر أمس 
اجلمعة ضمن اجلزء الغربي من مشروع 
جمــال عبدالناصر. وقال احلصان في 

تصريح صحافي ان هذا الطريق يخدم 
القادمــن من طريق اجلهــراء ومدينة 
جابــر األحمد ومنطقة الدوحة باجتاه 
مدينــة الكويت، الفتا إلى أنه ســتتم 
إزالــة التحويلة املروريــة املوجودة، 
وربــط منحدرات اجلســر الرئيســي 
الرابــط بــن الدواريــن عنــد جمعية 

الصليبخات وصالة األفراح بالطريق 
الرئيسي ملشــروع اجلزء الغربي من 
شارع جمال عبدالناصر. وأشار إلى ان 
االفتتاح يأتي ضمن أعمال عقد »هـ ط 
٢١٣« اخلاص بإنشاء وإجناز وصيانة 
الطرق والتقاطعات على اجلزء الغربي 

عاطف رمضانمن شارع جمال عبدالناصر.

كشف مدير إدارة األنشطة 
الترويحية في وزارة الدولة 
الشــباب عبــداهلل  لشــؤون 
العدوانــي فــي تصريــح لـــ 
»األنباء« عن استمرار التسجيل 
للمشــاركة في جائزة التميز 
واإلبداع الشــبابي بنســخته 
الثالثــة حتى ١4 يناير ٢٠١8، 
داعيا شباب الكويت املبدعن 
ألن يشاركوا في هذه اجلائزة 
املميــزة التــي تأتــي برعاية 
ســامية من صاحب الســمو 
األمير الشيخ صباح األحمد.

أن  العدوانــي  وأضــاف 
الــوزارة تهتــم بأبناء وطنها 
الكويت وتساعد في نشر ثقافة 
اإلبداع بن املجتمع الشبابي 
الكويتي لذلك تســعى دائما 
الســتمرار وتكــرار مثل هذا 

النوع من اجلوائز.
اجلائــزة  ان  وأوضــح 
تتضمن ١٠ مجاالت ميكن لكل 
شاب متميز بأي نوع من هذه 
املجاالت أن يقدم للمشــاركة 
باجلائــزة، مبينــا أن هــذه 
املجاالت العشرة هي اإلعالم 
وريادة األعمال والتكنولوجيا 
والتعليم والعلوم الشــرعية 

والتخطيط العمراني واإلسكان 
والثقافــة والفنــون واآلداب 
التطوعي والرياضة  والعمل 

وتعزيز الصحة.
وذكر العدوانــي أن قيمة 
هذه اجلائــزة هــي ١٠٠.٠٠٠ 
دينار موزعــة على املجاالت 
الـ ١٠ بالتســاوي، ولكل منها 
١٠ آالف دينــار، الفتــا إلى أن 
شروط التقدمي على اجلائزة 
موضحة بشــكل مفصل على 
موقع وزارة الدولة لشــؤون 
الشباب وللتقدمي على اجلائزة 
www.youth. عبر موقع الوزارة

.gov.kw

عبداهلل العدواني

متديد فترة تسلم األوراق 
العلمية للمؤمتر العربي 

للمياه إلى 21 يناير
أعلنت وزارة الكهرباء واملاء 
متديــد فتــرة تســلم األوراق 
العلمية للمؤمتر العربي الثالث 
للمياه املقررة إقامته في الكويت 
من ٣ إلى ٢١ يناير املقبل إلتاحة 
فرصة أكبر للمشــاركة من كل 

الدول العربية.
املســاعد  الوكيــل  وقــال 
لتشغيل وصيانة املياه ورئيس 
للمؤمتــر  العلميــة  اللجنــة 
م.خليفــة الفريــج فــي بيــان 
صحافــي للــوزارة إن املؤمتر 
الذي تستضيفه الكويت يومي 
٢ و٣ مايو ٢٠١8 برعاية ســمو 
الشــيخ جابر املبــارك رئيس 
مجلس الوزراء ســيعقد حتت 
شعار »التكامل العربي في إدارة 

املوارد املائية«.
أن  الفريــج  وأوضــح 
املؤمتر يتضمن أربعة محاور 
رئيسية هي التقنيات احلديثة 
وتطبيقاتها فــي إدارة املوارد 
املائية واحملافظة على املوارد 
املائية وتنميتها والسياســات 
املائية واســتراتيجية التنمية 
املستدامة واملشاريع املشتركة 
والتجــارب الرائــدة بقطاعات 

املياه.
ودعا باسم اللجنة العلمية 
اخلبــراء  جميــع  للمؤمتــر 
والباحثن في مجال املياه في 
الــدول العربية إلى املشــاركة 
فــي املؤمتــر من خــالل تقدمي 
ملخصــات األوراق قبل انتهاء 
املدة املقررة لذلك بغية عرضها 

في املؤمتر.
وأشــار إلــى أن امللخصات 
ينبغــي أن تتضمــن املقدمــة 
البحــث والنتائــج  وعــرض 
واخلامتــة والتوصيــات وأن 
ترسل على البريد اإللكتروني 
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