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لدعم واحتضان ورعاية الشباب الكويتي ذوي االبتكارات واالختراعات البناءة

األمير يعلن إنشاء «مركز الكويت لالبتكار الوطني»

سمو األمير يتقدم احلضور خالل السالم الوطني

سمو األمير يحيي احلضور

حتت رعاية وحضور صاحب السمو أمير
البالد الشيخ صباح األحمد أقيم صباح أمس
احلفل اخلتامي للمشروع الوطني للشباب
(الكويت تفخر) وذل��ك بقاعة التحرير في
قصر بيان.
ووص���ل س��م��وه إل��ى م��ك��ان احل��ف��ل حيث
استقبل بكل حفاوة وترحيب من قبل وزير
اإلعالم ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد
ناصر اجلبري واملستشار بالديوان األميري
الدكتور يوسف اإلبراهيم.
وشهد احلفل سمو ولي العهد الشيخ نواف
األحمد وسمو الشيخ جابر املبارك رئيس
مجلس الوزراء ورئيس مجلس األمة باإلنابة
عيسى الكندري وكبار املسؤولني بالدولة.
وبدأ احلفل بالنشيد الوطني ثم تالوة آيات
من الذكر احلكيم وق��د ألقى صاحب السمو

قبلة على رأس سمو األمير من أحد األطفال

أمير البالد متحدثا ً
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أمير البالد كلمة قال فيها :يسعدني اللقاء
بكم اليوم حتت شعار “الكويت تفخر” وذلك
لالحتفال مبا حققتموه من إجنازات رائعة في
مجاالت متعددة سعيتم فيها إلى رفع مكانة
وطنكم الكويت عاليا.
إن ه��ذه اإلجن����ازات املتميزة ق��د ج��اءت
إستجابة منكم لدعوتي لكم قبل سبع سنوات
بتقدمي توصياتكم واقتراحاتكم واملشاركة
في قيادة مسيرة النهضة من خالل املشروع

الوطني “الكويت تسمع” وق��د طلبت من
احلكومة حينذاك العمل على دراسة وتنفيذ
ما ميكن من هذه التوصيات لتلبية طموحاتكم
وتطلعاتكم.
أبنائي وبناتي ،أوصيكم بالعمل على
االس��ت��م��رار ف��ي املساهمة ف��ي مسيرة بناء
الوطن وأن تكونوا في طليعة هذه املسيرة
وذلك ببذل املزيد من اجلهد والعطاء وتسخير
طاقاتكم اإلبداعية وأن حتافظوا على وحدة

وطنكم وأن تكونوا السد املنيع أم��ام من
يحاول أن يفرق بيننا وأوعدكم بأني سأكون
دائما الداعم واملساند والراعي لكم لتكونوا
في الطليعة لقيادة ه��ذه املسيرة الوطنية
املباركة فأنتم ومازلتم مبعث الرجاء ومعقد
األمل.
أبنائي وبناتي ؛إن ال��ت��ط��ورات الهائلة
والسريعة في مجاالت التكنولوجيا والعلوم
واالب��ت��ك��ار وب����روز ن��ش��اط��ات اقتصادية

جديدة ذات قيمة مضافة عالية قائمة عليها
تتطلب منا االستجابة السريعة ملواكبة هذه
التطورات من خالل تطوير نظامنا التعليمي
وتكريس الثقافة العلمية واإلبداع واإلبتكار
ب�ين النشئ ف��ي مجتمعنا وتوفير البيئة
املالئمة واحلاضنة لها.
وي��س��ع��دن��ي أن أع��ل��ن ال���ي���وم ف���ي ه��ذه
اإلحتفالية عن إنشاء “مركز الكويت لالبتكار
الوطني” لدعم وإحتضان ورعاية الشباب

الكويتي من ذوي اإلبتكارات واإلختراعات
البناءة لتحويلها إل��ى مشاريع إقتصادية
ومتكينهم من املساهمة في قيادة مسيرة
التنمية لتحقيق الرؤية املستقبلية 2035
واألهداف التنموية الوطنية لها وقد وجهت
الديوان األميري باإلستعانة باملؤسسات ذات
الصلة للبدء في إنشاء هذا املركز.
وفقكم الله تعالى لكل ما فيه خير وخدمة
وطننا العزيز ورف��ع راي��ت��ه واإلس��ه��ام في
نهضته وتنميته وإزده���اره .كما مت عرض
فيلم بعنوان (الكويت تسمع) وقد مت تسليم
سموه وثيقة السياسة الوطنية للشباب ثم
تفضل سموه بتوزيع اجلوائز على الفائزين
بجائزة الكويت للتميز واإلب���داع الشبابي
لعام  .2019وغادر سموه مكان احلفل مبثل
ما استقبل به من حفاوة وتقدير.

فائزون :تكرمي سمو األمير نبراس
ومفخرة للشباب الكويتي

سمو األمير يستمع إلى شرح عن أحد املشاريع

سمو األمير يكرم الفائزين باملراكز األولى

سمو األمير يتسلم من اجلبري وثيقة السياسة الوطنية للشباب

ق��ال الفائزون باملراكز األول��ى في جائزة
الكويت للتميز واإلب��داع الشبابي لعام 2019
في نسختها الرابعة إن تكرمي سمو أمير البالد
الشيخ صباح األحمد لهم يعد نبراسا ومفخرة
وحافزا كبيرا للشباب الكويتي لتقدمي املزيد من
التميز االبداع في شتى املجاالت اإلنسانية.
وأعرب الفائزون في تصريحات متفرقة لـ
(كونا) أمس عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير
البالد لرعايته السامية واهتمامه الال محدود
بأبنائه الفائزين واملبدعني من شباب وشابات
الكويت ودعمه املتواصل لهذه الفئة.
وأوض���ح الفائز باملركز األول ف��ي مجال
تعزيز الصحة الدكتور عبدالرحمن القشعان
أن هذا التكرمي السامي يعد مفخرة للشباب
الكويتي في بداية مسيرتهم العلمية والعملية
معتبرا ان��ه ال يوجد خاسر ب�ين املتنافسني
مبجرد وصولهم الى نهائيات هذه اجلائزة.
وذكر القشعان أنه تقدم مبشروع االنعاش
القلبي وق���ام ه��و وفريقه املتطوع بتدريب
 4600متدرب من افراد املجتمع مبختلف فئاته
العمرية خ�لال شهر واح��د على ه��ذه املهارة
األساسية مشيرا إلى “أنها كانت أكبر حملة
حتت مظلة جمعية القلب األمريكية في الشرق
االوسط والشمال اإلفريقي”.
من جانبه قال الفائز باملركز األول في مجال
العلوم والتكنولوجيا سلمان العتيبي إنه
حصل على هذه اجلائزة بصفة مجموعة من
الطلبة الكويتيني الدارسني في الواليات املتحدة
االمريكية مب��ش��روع تخرجهم م��ن اجلامعة
وهو عبارة عن جهاز يساعد املسافر على غسل
مالبسه خالل فترة سفره وتنقله.
وبني العتيبي أن اجلهاز الذي تقدم به هو
وفريقه هو اآلن في طور حصوله على براءة
اختراع وسيتم تأسيس شركة كويتية الطالق
هذا املشروع في االسواق العاملية مؤكدا اهمية
اثبات قدرة الصناعة الكويتية على املنافسة
واالبتكار.

وأع��رب عن شكره وتقديره لرعاية سمو
األمير لهم من خالل استقبال سموه لهم واقامة
هذ احلفل التكرميي معتبرا هذا التكرمي حافزا
كبيرا للشباب الكويتي ف��ي شتى املجاالت
العلمية والعملية كما توجه بالشكر إلى وزارة
الدولة لشؤون الشباب الكويتية الحتضانها
للطاقات الشبابية.
من ناحيتها أفادت الفائزة باملركز األول عن
فئة الثقافة والفنون واآلداب دالل نصرالله
بأنها تعمل مترجمة ع��ن اللغة االجنليزية
واإليطالية.
وذكرت نصرالله أن الفوز حالفها لتقدميها
كتابا قامت بترجمته الى اللغة العربية مبينة
أن لديها خمسة كتب مترجمة أيضا كما تعمل
على ترجمة كتابني آخرين.
أما الفائزة باملركز األول في مجال التعليم
ن��ورة احلميدي فقد قالت إنها تبارك للكويت
ه��ذا النجاح واالحتفاء الكبير من قبل سمو
أمير البالد ودعمه الال محدود لفئة الشباب
وحتفيزهم من خالل هذه املبادرات واجلوائز
ال��ى مزيد من العطاء واالب���داع والتفاني في
خدمة وطنهم.
م��ن جهتها أع��رب��ت الفائزة باملركز االول
رئيسة فريق مهندسون بال ح��دود  -الكويت
املهندسة زينب راش��ي عن فخرها واعتزازها
بتكرمي سمو أمير البالد للشباب الكويتي.
وأش��ارت راش��ي إلى أن فريقها فاز باملركز
األول ف��ي م��ب��ادرة تنفيذ مشاريع هندسية
انسانية مستدامة تهتم بالتنمية البشرية
وتطويرها في داخل الكويت وخارجها.
ب��دوره قال الفائز باملركز األول في مجال
العلوم الشرعية ناصر العجمي إن هذا االهتمام
والرعاية األبوية الكرمية من سمو أمير البالد
ألبنائه الفائزين تعد تتويجا كبيرا لهم من
خالل هذه اجلائزة املهمة وخطوة في طريق
بناء جيل فاعل ومشارك من أبناء الوطن في
التنمية املستدامة.

