
ق���ال وزي���ر االع����ام ووزي����ر ال��دول��ة 
لشؤون الشباب محمد اجلبري إن مجلس 
إدارة الهيئة العامة للشباب اعتمد اخلطة 
التنفيذية للبرامج واألنشطة الشبابية 
ال��ت��ي ستنفذها الهيئة الفترة املقبلة 
ضمن مساعيها لتمكني الشباب وتعزيز 

قدراتهم للتميز واإلبداع.
وأضاف اجلبري في تصريح صحفي 
أمس األحد، عقب ترؤسه اجتماعاً ملجلس 
إدارة الهيئة أن اخلطة تتضمن إقامة 
س��ت ب��رام��ج أساسية ينبثق منها 27 
نشاطا ومشروعاً شبابياً تخدم بصفة 
مباشرة الشباب في عدد من املجاالت ذات 

الصبغة الشبابية.
وأوض�����ح أن ال��ه��ي��ئ��ة س��ت��ت��خ��ذ كل 

االشتراطات واالحترازات الصحية أثناء 
قيامها بجميع هذه األنشطة للحفاظ على 
صحة الشباب واملجتمع في ظل ظروف 
جائحة )ك��ورون��ا( التي متر بها الباد 

والعالم.
وأك��د أن املجلس يدعم رؤي��ة الهيئة 
لتطوير املراكز الشبابية واخلدمات املقدمة 
للشباب بها لتواكب تطلعات وطموحات 
الشباب والتي تأتي في مقدمتها حتويلها 
مل��راك��ز مجتمعية متخصصة تخدم كل 

أفراد االسرة الكويتية.
وأش���ار إل��ى أن مجلس إدارة الهيئة 
حريص على إقامة برامج وأنشطة تنموية 
تلبي تطلعات الشباب في العمل الشبابي.

م��ن جانبه ذك��ر امل��دي��ر ال��ع��ام للهيئة 
عبدالرحمن املطيري في تصريح مماثل 
أن البرامج التي أقرت أمس، هي )صوت 
الشباب( و)الفنون واإلع��ام( و)القيادة 
والريادة( و)وادي الشباب( و)مراكزنا( 

و)هيئتنا(.

وأوض���ح املطيري أن الهيئة أطلقت 
العام املاضي برنامج أكادميية الفنون 
واإلع��ام للشباب مبركز شباب الدعية 
وبرنامج وادي الشباب مبركز شباب 
القصور وذل��ك في إط��ار سعيها لتطوير 
املراكز الشبابية، مبيناً أن البرنامجني 
قدما كثيراً من األنشطة عن بعد خال أزمة 

)كورونا(.
وذك���ر أن الهيئة تعمل على إط��اق 
برنامج أكادميية العمل التطوعي في مركز 

شباب الشامية بالشراكة مع مركز العمل 
التطوعي وجميع جهات الدولة املعنية 
بهدف تدريب وتأهيل املتطوعني الشباب 
والعمل على إعداد أنشطة وطنية تعزز 

ثقافة وقيم العمل التطوعي واالرتقاء به.
وثّمن جهود الوزير اجلبري وكافة 
أعضاء املجلس في دع��م جهود الهيئة 
لتنمية الشباب وتعزيز ق��درات��ه��م في 
املجاالت ذات االهتمام الشبابي، مشيداً 
في الوقت ذاته بتفاعل الشباب الكويتي 

مع برامج وأنشطة الهيئة املختلفة.
وح��ض��ر االج��ت��م��اع ك��ل م��ن وكيلة 
وزارة التعليم العالي باإلنابة فاطمة 
السنان ووكيل وزارة التربية املساعد 
للتنمية ال��ت��رب��وي��ة واألن��ش��ط��ة فيصل 
املقصيد، ووكيل وزارة األوقاف والشؤون 
اإلس��ام��ي��ة امل��س��اع��د ل��ق��ط��اع اإلع���ام 

والعاقات اخلارجية محمد العليم.
ك��م��ا ح��ض��ر االج��ت��م��اع وك��ي��ل وزارة 
ال��ش��ؤون االجتماعية امل��س��اع��د لقطاع 
التخطيط وال��ت��ع��اون اإلداري سالم 
الرشيدي، وكا من ظافر الشريف وأحمد 
األنصاري وعيد العتيبي ومحمد الياسني 
من ذوي االختصاص وأمني سر املجلس 

فيصل الدويهيس.

alwasat.com.kw

6 مركبات  25822 مخالفة خالل أسبوع وحجز  »املرور«: 
ذك��رت اإلدارة العامة للعاقات واإلع��ام األمني 
ب��وزارة الداخلية أنه استمراراً للحمات املرورية 
واألمنية حلفظ النظام وتطبيق القانون، فقد  شنت 
اإلدارة العامة للمرور، العديد من احلمات املرورية 

خ��ال الفترة م��ن 19-25 سبتمبر اجل���اري، وقد 
أس��ف��رت ه��ذه احل��م��ات ع��ن تسجيل ع��دد 25822 
مخالفة م��روري��ة وحجز ع��دد 6 مركبات في كراج 
احلجز، باإلضافة إلى إحالة 56 شخصاً إلى احلبس 

التحفظي.
و أهابت اإلدارة العامة للعاقات واإلعام األمني 
باملواطنني واملقيمني التعاون مع رجال األمن وااللتزام 

بالقوانني حفاظاً على الصالح العام للباد.
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الوزير اجلبري مترئساً اجتماع مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب

سموه هنأ رئيس تركمانستان بالعيد الوطني 

نائب األمير  يستقبل الغامن واخلالد 
واملطاوعة والصالح والناصر

استقبل سمو نائب األمير وول��ي العهد 
الشيخ نواف األحمد، بقصر السيف صباح 
أم��س، رئيس مجلس األم��ة م��رزوق الغامن. 
كما استقبل سمو نائب األمير وولي العهد، 
سمو الشيخ صباح اخلالد رئيس مجلس 
ال��وزراء. واستقبل سمو نائب األمير وولي 
العهد، رئيس املجلس األعلى للقضاء ورئيس 
محكمة التمييز ورئيس احملكمة الدستورية 

املستشار يوسف املطاوعة.

واستقبل سمو نائب األمير وولي العهد، 
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية 
ووزير الدولة لشؤون مجلس ال��وزراء أنس 
الصالح. كما استقبل سمو نائب األمير وولي 
العهد وزير اخلارجية ووزير الدفاع باإلنابة 

الشيخ الدكتور أحمد ناصر الصباح.
من جهة أخ��رى، بعث سمو نائب األمير 
وول��ي العهد الشيخ ن��واف األحمد، ببرقية 
تهنئة إل���ى ال��رئ��ي��س ق��رب��ان ق��ول��ي ب��ردي 

محمدوف رئيس جمهورية تركمانستان 
الصديقة، عبر فيها سموه عن تهاني صاحب 
السمو أمير الباد الشيخ صباح األحمد، 
وتهاني سموه مبناسبة ذكرى العيد الوطني 
لباده، متمنياً سموه لفخامته موفور الصحة 
والعافية وللبلد الصديق املزيد من التقدم 

واالزدهار. 
كما بعث سمو الشيخ صباح اخلالد رئيس 

مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة سموه.

.. وسموه يستقبل سمو الشيخ صباح اخلالد

للشباب  العامة  الهيئة  لبرامج  التنفيذية  اخلطة  اعتماد 

املقدمة  واخلدمات  الشبابية  املراكز  لتطوير   الشباب  هيئة  رؤية  ندعم  اجلبري: 
وزير اخلارجية يستقبل السفير 

األميركي لدى البالد

استقبل وزي���ر اخل��ارج��ي��ة ووزي���ر ال��دف��اع 
باإلنابة الشيخ الدكتور أحمد ناصر احملمد، 
سفير ال��والي��ات املتحدة األمريكية ل��دى دولة 
الكويت ألينا رومانوسكي، أمس األحد في ديوان 

عام وزارة اخلارجية.

وحضر اللقاء مساعد وزير اخلارجية لشؤون 
مكتب وزير اخلارجية السفير صالح اللوغاني 
ومساعد وزي��ر اخلارجية لشؤون األمريكتني 
ال��وزي��ر املفوض حمد املشعان وع��دد من كبار 

املسؤولني في وزارة اخلارجية.

الشيخ الدكتور أحمد ناصر احملمد يستقبل سفير الواليات املتحدة األمريكية

أك��دت الدكتورة وج��دان العقاب رئيس 
اجلمعية الكويتية حلماية البيئة، أن مبادرة 
الهيئة العامة للشباب في عمل إستراتيجية 
وطنية للعمل التطوعي وغيرها من مثل هذا 
النوع من اإلستراتيجيات له أثر إيجابي على 
توجيه املتطوعني من الشباب في األماكن 
واملسارات الصحيحة التي تتناسب وتتوافق 
مع إمكانياتهم وقدراتهم وتوجهاتهم، مشيدة 
بتبني الهيئة العامة للشباب لتلك املبادرات 
التطوعية وم��ا تشمله من إستراتيجيات 
وطنية تثري مسيرة العمل التطوعي في 

دولة الكويت.
وبينت العقاب أن استقبال وفد من فريق 
امليسرين لإلستراتيجية الوطنية للعمل 
التطوعي بدولة الكويت، في مقر اجلمعية 
هدف ملناقشة العديد من احملاور املتمثلة في 
أهمية اإلستراتيجية على املستوى الوطني، 
ومناقشة الفرص املتوقعة واحملتملة آلليات 
الشراكة بني املنظمات املدنية واملؤسسات 
احل��ك��وم��ي��ة املختلفة ف��ي ال���دول���ة، وم��دى 
االستفادة من الفرق واملبادرات املتخصصة 
ف��ي االع��م��ال التطوعية املختلفة، فضا 
عن احتضان وتشجيع اجلمعية للكوادر 

واملبادرات املجتمعية.
الفتة إلى أن مثل هذه اإلستراتيجية بعد 
إمتامها سيكون لها القدرة على االستفادة من 
الشباب املوجه إلى األماكن واملسارات التي 

تستقطب اهتماماتهم وبالتالي االستفادة 
القصوى من مثل هذه االمكانيات.

وأوضحت، قد يكون أهم ما يساعد على 
جناح مثل هذه االستراتيجيات هو وجود 
بنود تعزز استدامتها، ك��أن يكون هناك 
مقابل وكلنا يعرف أن العمل التطوعي بدون 
مقابل ولكن قد يكون املقابل أدبيا في حفظ 
حقوقهم وكذلك رمزيا في توفير األدوات 
التي تساعدهم ف��ي مثل ه��ذه األن���واع من 

املجاالت التطوعية.
 مبينة أن ه���ذه األم����ور كلها يسعدنا 
كجمعية نفع عام أن يكون لنا يد وفرصة 
تتيحها الهيئة ال��ع��ام��ة للشباب بحيث 
نتمكن من املشاركة في إنتاج هذا النوع من 
االستراتيجيات املهمة في دول��ة الكويت، 
ونوهت إلى أن االجتماع بوفد فريق امليسرين 
لإلستراتيجية الوطنية للعمل التطوعي 
ناقش الكثير من اجن���ازات اجلمعية على 

اكثر من صعيد ومنها التشريعي والتعليمي 
والتوعوي واالعامي واملجتمعي والبيئي 
على األص��ع��دة احمللية وال��دول��ي��ة، مشيرة 
إلى أنه مت أخذ االحتياطات الازمة للتباعد 
اجلسدي اثناء االجتماع واتخاذ التدابير 
ال��ازم��ة ح��ف��اظ��ا ع��ل��ى س��ام��ة امل��ش��ارك��ني 

باالجتماع.
اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر أن ال��وف��د ض��م وليد 
األن��ص��اري م��دي��ر إدارة العمل التطوعي 
بالهيئة ال��ع��ام��ة للشباب وامل��س��ؤول عن 
التنسيق ف��ي اإلس��ت��رات��ي��ج��ي��ة الوطنية 
للعمل التطوعي، وأعضاء الفريق الدكتور 
سامي العدواني، وأحمد ع��وض مستشار 
السياسات والبرامج بالفريق، ونور العقاب 
م��س��ؤول االت��ص��ال والتنسيق والتواصل 
باإلستراتيجية، ومحمد العطوان الكاتب 
املتخصص وعدنان اجلدي وروان الفوزان 

وصقر العسكر أعضاء الفريق.
 كما أن اإلستراتيجية الوطنية للعمل 
التطوعي ه��ي مب��ب��ادرة م��ن م��رك��ز العمل 
التطوعي والهيئة العامة للشباب ومبشاركة 
اجلهات واملؤسسات احلكومية والقطاع 
اخل��اص واملجتمع املدني، ومت اإلع��ان عن 
إط��اق اإلستراتيجية بتاريخ 5 ديسمبر 
2019 واإلعان عن خارطة الطريق لصناعة 
اإلستراتيجية، التي من املخطط اإلعان عنها 

في 5 ديسمبر املقبل.

العقاب: لها أثر إيجابي على توجيه املتطوعني من الشباب 

التطوعي  للعمل  الوطنية  لإلستراتيجية  امليسرين  فريق  استقبلت  البيئة«  »حماية 

وجدان العقاب مع املشاركني في اللقاء

سمو نائب األمير وولي العهد يستقبل مرزوق الغامن

أع���ل���ن���ت وزارة ال��ص��ح��ة 
الكويتية، أمس األح��د، تسجيل 
345 إص��اب��ة ج��دي��دة مب��رض 
ك���ورون���ا امل��س��ت��ج��د )ك��وف��ي��د-
19( خ��ال ال24 س��اع��ة قبل 
املاضية، ليرتفع بذلك إجمالي 
عدد احلاالت املسجلة في الباد 
إل��ى 103544 ح��ال��ة، ف��ي حني 
مت تسجيل أرب��ع ح��االت وف��اة 
إث��ر إصابتها باملرض، ليصبح 
مجموع حاالت الوفاة املسجلة 

حتى أمس 601 حالة.
وقال املتحدث الرسمي باسم 
ال��وزارة الدكتور عبدالله السند 
ل� )كونا(: إن اإلصابات توزعت 
حسب املناطق الصحية بواقع 
و112 حالة في منطقة حولي 
الصحية، و83 حالة في منطقة 
األح��م��دي الصحية، و64 حالة 
في منطقة العاصمة الصحية، 
و49 حالة في منطقة اجلهراء 
الصحية، و37 حالة في منطقة 

الفروانية الصحية.
وب����نّي أن ع����دد م���ن يتلقى 
الرعاية الطبية في أقسام العناية 
املركزة بلغ 109 حاالت، ليصبح 
ب��ذل��ك امل��ج��م��وع ال��ك��ل��ي جلميع 
احل���االت ال��ت��ي ثبتت إصابتها 
مبرض )كوفيد19-( وما زالت 

تتلقى الرعاية الطبية الازمة 
8014 حالة. وأشار إلى أن عدد 
املسحات التي مت القيام بها خال 
ال24 ساعة قبل املاضية، بلغ 
2025 مسحة ليصل مجموع 

الفحوصات 735918 فحصاً.
وج������دد ال���س���ن���د ال���دع���وة 
للمواطنني واملقيمني مل��داوم��ة 
األخذ بكل سبل الوقاية وجتنب 
م��خ��ال��ط��ة اآلخ���ري���ن واحل���رص 
ع��ل��ى ت��ط��ب��ي��ق اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة 
التباعد البدني، موصياً بزيارة 

احل��س��اب��ات الرسمية ل���وزارة 
الصحة واجلهات الرسمية في 
الدولة لاطاع على اإلرش��ادات 
والتوصيات وك��ل ما من شأنه 
املساهمة ف��ي اح��ت��واء انتشار 

الفيروس.
وك��ان��ت وزارة ال��ص��ح��ة قد 
أعلنت أمس، شفاء 718 إصابة 
خال ال24 ساعة قبل املاضية، 
ليبلغ مجموع عدد حاالت الشفاء 
من مرض )كوفيد19-( 94929 

حالة.

109 في  »العانية املركزة« 718  حالة و  شفاء 

345 إصابة جديدة الصحة: 
4 حاالت وفاة  بـ »كورونا« و 
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نائب األمير يستقبل املستشار يوسف املطاوعة

تطورات مرض فيروس كورونا يوم أمس


