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اجلمعة ١٢ أغسطس ٢٠٢٢ محليات

احملري بحث تعزيز التعاون مع سفير قطر

إزالة مظالت مستغلة كبنشر في حولي

اســتقبل رئيــس املجلــس البلدي 
عبداهللا احملــري مبكتبه امس ســفير 
دولة قطر الشــقيقة لدى الكويت علي 

بن عبداهللا آل محمود، حيث جرى خالل 
اللقاء بحث أوجه التعاون في املوضوعات 
ذات االهتمام املشترك وسبل تعزيزها.

قام فريق طوارئ بلدية حولي أمس 
بإزالة تعديات على أمالك الدولة تتعلق 
بإقامة مظالت غير مرخصة ملزاولة نشاط 

بنشر.
وقال رئيس الفريق إبراهيم السبعان 

لـ «األنباء» إن املوقع ضمن أمالك دولة 
ومت استغالله لهذا النشاط قبل احلصول 
علــى ترخيــص، مبينا انــه مت حترير 
محضر مخالفة وإزالة التعدي بعد انتهاء 

املهلة القانونية لإلنذار.

عبداهللا احملري مستقبالً السفير القطري علي آل محمود

جانب من إزالة التعديات في حولي

نبيلة السلمان: «ابتكار» جنحت في تقدمي 
حلول إبداعية ملجابهة حتديات التنمية

خالل حوار نّظمته «جلوبال ون» الستعراض آراء املبدعات حلل القضايا امللّحة

الشيخة نبيلة السلمان تتوسط عدداً من املشاركات

أشــادت رئيسة شبكة الشــرق األوسط 
للمخترعات واملبتكرات وريادة األعمال «مي 
ون» الشيخة نبيلة السلمان باملستوى الرفيع 
الذي وصلــت إليه املبتكــرات واملخترعات 
العرب ومنافستهن املتميزة لنظيراتهن على 
مستوى العالم ومنو االختراعات على مستوى 
الشرق األوسط، مؤكدة أهمية تعزيز التواصل 
بني فتيات الوطن العربي لتطوير أفكارهن 
االبداعية ورؤاهم وتطلعاتهم نحو املستقبل 
ملواجهة التحديات التي تواجه أمتنا العربية.
وأكــدت الشــيخة نبيلة الســلمان في 
تصريــح صحافي أمس عقب مشــاركتها 
مؤخرا في احلوار املفتوح وتكرمي الفائزات 
الذي عقدته الشــبكة العاملية للمخترعات 
واملبتكــرات «جلوبــال ون» حتت شــعار 
«اإلبداع واالجتاهات الرقمية واالســتدامة 
واحللول املبتكرة» في كلية بايز لألعمال - 
جامعة لندن، أهمية دور النساء في خدمة 
مجتمعاتهن ودولهن، معتبرة أنهن احملرك 
الرئيسي للتطور والتنمية ومرتكز تقدم 
أوطانهن وعماد حاضرها وضمان مستقبلها. 
وقالت إن احلوار املفتوح شهد استعراض 
آراء املبدعات واملبتكرات في املعرفة املكتسبة 
والبحث والتطوير وحقوق امللكية الفكرية، 
باإلضافة إلى التقنيات العملية التي حتل 

القضايا العاملية امللحة، الفتة الى انه كان 
حوارا بنــاء اعتمد على جتــارب حقيقية 
وعملية مع تعزيز فهم واســتيعاب أفضل 
املمارســات والسياســات فــي العالم التي 
تساعد في النهوض باخلدمات والعمليات 

واملنتجات املبتكرة.
وأضافــت ان الفائــزات باملســابقة لعام 
٢٠٢١ سلمى السديري وتسنيم الداودي من 
سلطنة عمان ود.نهى أبو يوسف من األردن 
وســلمى مدحت شــعبان من مصر والالتي 
حضرن اللقاء املفتوح حتدثن عن ابتكاراتهن 
الفائزة باملراكز األولى، كما مت تكرمي الفائزات 
باملراكز األولى أيضا في العام ٢٠٢٠ خديجة 
الرفاعي من الكويت وفرح الكندري من عمان، 
مؤكدة أن إســهامات مبرة السعد في تعزيز 
أطــر البحث العلمي وصقل مهارات التفكير 
اإلبداعي من خالل التعاون املثمر والشراكة 
املجتمعيــة العلمية والبحثية مع الشــبكة 
العاملية للمخترعات واملبتكرات «جلوبل ون» 
جاءت بأهداف تصب في دعم وتطوير مهارات 
التفكير العلمي لدى النساء وصقل مواهبهن.
وتابعت: جنحــت املســابقة في حتقيق 
أهدافهــا املتمثلــة في تقدمي حلــول تربوية 
علمية وإبداعية ملجابهة التحديات التي تواجه 

املعنيني بالتنمية.

فيصل احلمود: ضرورة وضع خطط لدعم واستيعاب الشباب

وحتقيق األهداف املنشودة. وأوضح 
أنه في ظل املتغيــرات والتحديات 
التي تعيشها األوطان العربية ال بد 
أن يكون للشــباب الدور األساسي 
في هــذه املرحلة بالتســلح بالعلم 
الرصني، وأن يكــون والؤهم األول 
للوطن ومصلحة أوطانهم وخدمة 
مجتمعاتهم سواء كانوا على مقاعد 

الدراسة أو في معترك احلياة.

نؤكد أن شــباب الكويــت مميز ذو 
همم عاليــة وثقافة وعلــم وإدراك 
يجعلنــا نفتخــر بهــم بإجنازاتهم 
ومواهبهــم وإبداعاتهــم املختلفة، 
مشــددا على ضرورة وضع برامج 
وخطط مبشاركات شبابية من شأنها 
دعم القطاع الشــبابي واســتيعاب 
الشباب بشــكل كامل إلدماجهم في 
املجتمع بشكل إيجابي لتطوير العمل 

أجل تطوير وتعزيز قدراتهم اإلبداعية 
ومواهبهم، خاصة أنهم ركيزة البناء 

والتغيير في املجتمعات.
وأضاف: مبناسبة اليوم الدولي 
للشــباب الذي يوافق ١٢ أغسطس 
مــن كل عام والذي تنتهز املنظمات 
الدولية الفرصــة فيه للتأكيد على 
أهميــة دور الشــباب فــي كل جهد 
ومسعى لتحقيق التنمية املستدامة، 

كرم املستشار في الديوان األميري 
الشــيخ فيصل احلمود كوكبة من 
الشباب اإليجابي املتميز مبناسبة 
اليــوم الدولي للشــباب ٢٠٢٢ وهم 
د.أحمد الرشيدان، م.جنان الشهاب، 
حمود اخلضــر، م.ماجد ســلطان، 
م.عبداهللا املخيــال، نورة املطيري 

وخلود املطيري.
وأكد احلمود أن االهتمام بالشباب 
وتذليــل أي صعوبــات تواجههــم 
واالســتماع آلرائهــم وتطلعاتهــم 
وأفكارهم وتشجيعهم في كل املجاالت 
واألنشــطة هو ترجمــة لتوجيهات 
القيــادة الســامية لصاحب الســمو 
األمير الشيخ نواف األحمد وسمو ولي 
العهد الشيخ مشعل األحمد، حفظهما 
اهللا ورعاهما، بضرورة دعم الشباب 
واحتضــان الطاقات املبدعة واحلث 
على وضعهم مبواقــع اتخاذ القرار 
وحتمل املسؤولية الذي يجعلهم بؤرة 
اهتمام الدولة ومستقبلها الواعد من 

أكد خالل تكرمي كوكبة من الشباب املتميز أن األمم تقوم على همة أبنائها

الشيخ فيصل احلمود متوسطاً الشباب املكرمني

مجلس الشباب أطلق منصته لتحويل املبادرات إلى مشروعات

عبداهللا الراكان

أكد رئيس مجلس الشباب 
الكويتــي نواف القويضي أن 
املجلــس يحتاج إلــى قواعد 
وأركان أساســية ليبدأ عمله 
بصــورة فعالة، مشــيرا إلى 
انه من املجالس التأسيســية 
اجلديدة، الفتا الى ان املنصة 
اإللكترونية للمجلس ستكون 
بداية ونقطة انطالقة للمشاريع 

الشبابية.
القويضــي خالل  وقــال 
اإلعالن عــن انطالق املنصة 
اإللكترونية ملجلس الشباب 
ان املجلس بدأ أولى فعالياته 
فــي ١٩ يونيــو املاضــي من 
خــالل ورشــة عمــل فيمــا 
ارتــأى أن تكــون انطالقته 
اإللكترونيــة بالتزامــن مع 
اليــوم العاملي للشــباب من 
خــالل املنصــة اإللكترونية 
التي تعتبر بوابة الستقبال 
املبــادرات واالقتراحــات ثم 
دراســتها بشــكل كامــل من 
قبل االستشاريني في املجلس 
ومن ثم ترفع ألصحاب القرار 
لتحويلها إلى مشروعات على 

أرض الواقع.

العالم التي كانت متأخرة مثل 
دول آسيا وسنغافورة وتركيا 
وكوريا الشمالية تقدمت بفضل 
شــريحة الشــباب، مبينا ان 
دورهــم كبيــر جدا فــي بناء 

االقتصاد.
بــدوره، أكد نائــب املدير 
العام للهيئة العامة للشباب 
والرياضة حسام الصالح أن 
القيادة السياســية تدعم هذا 
التام  التوجه بقــوة إلميانها 
بالــدور الكبير للشــباب في 
النهوض بالوطن، مباركا جهود 
مركز الشباب في إطالق املنصة 

ألنهم معنيون مباشرون في 
ذلك.

أمــا  العتيبــي:  وتابعــت 
الرســالة األخرى فللمجتمع 
الدولي وتقدمي شباب الكويت 
كفاعلــني ومتواجدين في كل 
املناسبات الدولية، ويعملون 
بجهود جبارة من أجل املضي 
قدما في حتقيق رؤية الكويت 
٢٠٣٥ وحتقيق أهداف التنمية 
املستدامة ٢٠٣٠ والتي التزمت 
الكويــت بها وبهــذا نكون قد 
ألقينا جزءا كبيرا من املسؤولية 
علينا كشــباب وسنعمل بكل 
طاقتنــا وإمكانياتنــا لنكون 
عنــد حســن ظــن اجلميــع. 
ودعت جميع شباب الكويت 
إلى زيارة املنصة واالستفادة 
من خدماتها، وذلك لنعمل معا 
على مناقشة قضايا الشباب 
ومعاجلتها، وأيضــا لتأهيل 
أنفســهم مــن خــالل الفرص 
التــي ســنقوم بإتاحتها بني 
احلني واآلخر، شاكرة القيادة 
السياســية علــى اهتمامهــا 
الــدؤوب بالشــباب وإتاحــة 
الفرصة لنا لنثبت من خاللها 
وجودنــا كقادرين على حمل 

املسؤولية بتفان وإتقان.

التي تعتبر بداية التواصل بني 
املجلس والشباب وهي فكرة 
طيبة أن يبدأ املجلس أعماله 

بهذه املنصة.
من جهتها، قالت رئيســة 
جلنة منصة الشــباب جميلة 
العتيبي إن الهدف من إطالقها 
إيصــال عدة رســائل محلية 
ودولية، أما احمللية فهي تبيان 
اهتمام قيادة وحكومة الكويت 
بالشباب وبكونهم شركاء في 
املجتمع والعمل على تنميته 
ومعاجلة القضايا الشــبابية 
واملجتمعيــة املختلفة، وذلك 

الصالح: القيادة السياسية تؤمن بالدور الكبير للشباب في النهوض بالوطن

فارس العنزي ونواف القويضي وحسام الصالح وجمال النصر اهللا وجميلة العتيبي خالل حفل تدشني املنصة   (زين عالم)

من جانبه، دعا نائب املدير 
العــام لقطاع خدمــات ريادة 
األعمال في الصندوق الوطني 
لرعاية وتنمية املشــروعات 
الصغيرة واملتوسطة فارس 
العنزي جميع الشباب من كل 
احملافظات إلى االنضمام الى 
املنصــة، مؤكــدا اننا في عهد 
ونهــج جديدين همــا حديث 
بــد مــن  الدواويــن اآلن وال 
تقــدمي املبادرات على املنصة 
فهي الكلمة السحرية في بناء 

أي وطن.
وأكد العنزي أن جميع دول 

ملشاهدة الڤيديو

«هيئة الشباب» كّرمت ٣٣ مشاركًا في «إعداد مساعد محام»
كرمــت الهيئة العامة للشــباب أول من أمس املشــاركني في 
فعاليات النســخة الثانية مــن برنامج إعداد وتأهيل مســاعد 
محــام «قانوني ومالي وإداري» الــذي أطلقته في اخلامس من 
شــهر يونيو املاضي بالتعاون مع جمعيــة احملامني الكويتية 
ضمن املشــروع التنمــوي «صناع العمل» املــدرج في برنامج 
عمل احلكومة. وشــهد البرنامج الذي استمر ٦ أسابيع تأهيل 
وتدريب ٣٣ مشاركا حديث التخرج من حملة الدبلوم في القانون 
واحملاسبة وإدارة األعمال واملوارد البشـــريـــــة واحلاســـــب 
اآللي واللغــات واالقتصاد والبنوك والتأمني من خالل برنامج 

تدريبي وميداني مكثف.
وفي هذا الصدد، قال رئيس املشروع د.هاشم الطبطبائي في 
تصريح لـ«كونا» إن املشروع الذي يقام برعاية مجلس الوزراء 
يستهدف خلق الفرص التدريبية والوظيفية للشباب الكويتي 
في مهن وحرف ومســارات يحتاجها ســوق العمل السيما في 
القطاع اخلاص وفقا للخطة اإلمنائية للدولة على املدى البعيد.
من جانبه، قال أمني سر جمعية احملامني خالد السويفان إن 
النسخة الثانية من البرنامج استهدفت تأهيل حديثي التخرج 
للعمل في تخصصات محددة يحتاج اليها سوق العمل وحتديدا 

عدنان أبل مكرما مشعل السبيعي بحضور د.هاشم الطبطبائي وخالد السويفانمبكاتب وشركات احملاماة.

مجلس بلدي

العنـزي: جميـع دول العالـم تقدمت بفضل شـريحة الشـباب ودورهـم كبير جـدًا في بنـاء االقتصاد

املطوع: تفعيل القيود االنتخابية إلكترونيًا 
مطلب أساسي جلودة العملية االنتخابية

دارين العلي

طالبــت الناشــطة فــي 
مجــال حقوق املرأة د. ندى 
املطــوع بضــرورة تفعيــل 
القيود االنتخابية الكترونيا 
وعدم حصرها بالتســجيل 
فــي فبرايــر فقــط. وقالت 
لـ«األنبــاء»  فــي تصريــح 
انــه ميكــن ان تتــم القيود 
االنتخابية عبر تطبيق سهل 
او تطبيــق آخــر يخصص 
لالنتخابــات ويحتوي على 

جميــع املعلومات عن العمليــة االنتخابية. 

واقترحت ان تقوم احلكومة 
بإضافة جميع األســماء في 
القيــود االنتخابية تلقائيا، 
الفتــة الــى ان هناك جتربة 
سابقة في هذا الشأن عندما 
اعطيت املرأة حقها باالنتخاب 
والترشح حيث متت اضافتها 
تلقائيا الى القيود االنتخابية. 
وشــددت على اهمية ادخال 
التكنولوجيــا احلديثة في 
العمليــة االنتخابية مراعاة 
للدقــة ومواكبــة للعصــر 
العمليــة علــى  ولتســهيل 

الناخب وفي عمليات الفرز.

د. ندى املطوع

اجلالوي تفقد قصر العدل اجلديد وبعض املباني اجلديدة
اطلع على قاعات احملكمة اخلاصة باجللسات واستراحات وغرف القضاة وأعضاء النيابة العامة

اجلالوي خالل جولته التفقدية في أحد مشاريع الوزارة املستشار جمال اجلالوي واملستشار أحمد العجيل خالل اجلولة

قام وزير العدل ووزير الدولة لشؤون 
تعزيز النزاهة ووزير األوقاف والشؤون 
اإلســالمية املستشــار جمال اجلالوي 
بجولة تفقدية في بعض مشاريع املباني 
اجلديدة التي تخص وزارة العدل ومنها 

مشــروع قصــر العدل اجلديــد القائم 
على تنفيــذه الديوان االميري. وقد مت 
االطالع على قاعــات احملكمة اخلاصة 
باجللســات وأيضا استراحات وغرف 
القضاة وأعضاء النيابة العامة مبرافقة 

من بعض مهندســي الديــوان األميري 
القائمني على مشــروع مبنــى القصر 
اجلديد. هذا، وقد رافق الوزير اجلالوي 
خــالل الزيارة التفقدية كل من: رئيس 
املجلس االعلى للقضاء ورئيس محكمة 

التمييز املستشار أحمد العجيل ونائب 
رئيس محكمة التمييز عادل بورسلي 
ووكيــل وزارة العدل عمر الشــرقاوي 
ووكيل الوزارة املساعد للشؤون اإلدارية 

واملالية علي السلمان.


