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بعد نجاح مشروع »كويتي وأفتخر«.. مملكة البحرين تشهد ميالد »بحريني وأفتخر«
ناصر بن حمد آل خليفة يستقبل ضاري الوزان ويؤكد دعمه لكل المبادرات الشبابية

الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستقبال ضاري حمد الوزان وطالل خلف خزعل

استقبل الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس املجلس األعلى 
للشباب والرياضة رئيس اللجنة األوملبية البحرينية كال من ضاري 
حمد الوزان رئيس املشروع الوطني »كويتي وأفتخر« وطالل خلف 
خزعل رئيس حترير مجلة »كويتي وأفتخر«. وأكد الش���يخ ناصر 
بن حمد آل خليفة دعمه الكامل جلميع املبادرات التي ترتقي بشباب 
البحرين بشكل خاص وش���باب اخلليج بشكل عام، مشيرا الى ان 
شباب اخلليج قادر على تقدمي املبادرات واألفكار النيرة التي تساهم 
ف���ي االرتقاء ببلدان دول اخلليج العرب���ي والوصول بها الى أعلى 

املستويات في مختلف املجاالت.
جاء ذلك خالل استقبال الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة لضاري 
الوزان الذي قدم له ش���رحا مفصال عن مشروع »كويتي وافتخر« 
وأهدافه وأنش���طته التي يقيمها على م���دار العام والتي تهدف الى 
تنمية الش���باب وتطوير قدراتهم مبا يعود بالنفع والفائدة عليهم 
وعل���ى الكويت، وبعد جناح مش���روع »كويتي وافتخر« على مدى 
الس���نوات الثالث املاضية تأتي فكرة وليدة لهذا املشروع الشبابي 
وهي »بحريني وافتخر« ملواصلة الفخر واالعتزاز بعطاء ش���ريحة 
الشباب من خالل اجنازاتهم وجتاربهم النيرة. وأعرب الشيخ ناصر 
بن حمد آل خليفة عن تقديره للجهود الكبيرة التي يقوم بها القائمون 
على هذا املشروع الناجح الذي يعد من ابتكارات الشباب في الكويت 

والذين كانوا ومازالوا يقدمون األفكار االبداعية التي تس���هم بشكل 
مباشر في االرتقاء مبخرجاتهم في مختلف املجاالت، مؤكدا ان هذه 
األفكار أكدت مدى القدرة الكبيرة التي ميتلكها شباب دول اخلليج 
القادرة على التطوير مبا يتناسب مع متطلبات العصر والتقنيات 
احلديثة التي يتميز بها عصرنا احلالي. وكش���ف الشيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة ان شباب مملكة البحرين قدم الكثير لرقي اململكة من 
خالل طرح العديد من املبادرات الش���بابية الراقية التي ساهمت في 
تقدمي كل ما هو جديد ألبناء هذا الوطن في مختلف املجاالت، خاصة 
العلمي���ة والتنموية التي نكن لها كل التقدير واالحترام، مؤكدا في 
الوقت ذاته على أهمية دعم املبادرات الشبابية التي يقدمها الشباب 
وتوفير البيئة الس���ليمة لهم من أجل نث���ر ابداعاتهم في املجتمع 
البحريني. وأش���ار الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الى ان تأسيس 
مجلس تنمية الشباب يصب في هذا االجتاه إلعطاء الفرصة الكاملة 
للشباب ومن اجل طرح افكارهم التي يرونها مناسبة لهم في مختلف 
املجاالت والعمل على تطبيقها عبر هذا املشروع الذي سيوفر مختلف 

أشكال الدعم للشباب.
ودعا الش���يخ ناصر بن حمد آل خليفة ش���باب مملكة البحرين 
وشباب الكويت الش���قيقة الى تبادل الزيارات فيما بينهم لالطالع 
عل���ى التجارب املتميزة التي ميتلكونه���ا باإلضافة الى االطالع عن 

قرب على البرامج املقدمة للشباب في كال البلدين، مؤكدا في الوقت 
ذاته دعمه الكامل جلميع املبادرات الش���بابية ف���ي اململكة والدول 
اخلليجية الشقيقة. من جانبه، أعرب ضاري الوزان عن بالغ شكره 
وتقديره للدور الكبير الذي يلعبه الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
في دعم شباب مملكة البحرين وشباب دول اخلليج العربي، مؤكدا 
ان هذا الدعم س���اهم بشكل كبير في تنمية قدرات الشباب ومكنهم 
م���ن تقدمي مختلف األفكار الرامية الى االرتقاء بواقعهم في مختلف 
املجاالت الشبابية. وأكد الوزان ان مشروع »كويتي وافتخر« مشروع 
وطن، وهو مشروع غير ربحي يهدف الى ابراز اإلجنازات الكويتية 
بجميع األصعدة واملجاالت، وقد اس���تطاع املشروع خالل السنوات 
املاضية ان يحقق الش���يء الكثير ويصل ال���ى قلوب الناس الذين 
يتمنون رؤية االجنازات التي حتققت بأعينهم، مش���يرا الى ان هذا 
املشروع سيستمر في السنوات املقبلة ملا له من أهداف نبيلة على 
املستوى الوطني والشبابي. وكشف الوزان عن استعداده للتعاون 
مع مختلف اجلهات الش���بابية في مملك���ة البحرين من اجل تقدمي 
البرامج الش���بابية املشتركة في مختلف املجاالت وذلك من مبدأ ان 
شباب اخلليج تربطهم العديد من الروابط الوثيقة واملصير املشترك 
في مختلف املجاالت، مشددا على أهمية تبادل الزيارات واألفكار مع 

شباب مملكة البحرين.

ترقية 34 نائبًا في »الفتوى والتشريع«
إلى مستشار مساعد

صدر مرسوم في اجلريدة الرس���مية »الكويت اليوم« يقضي 
بترقية اعضاء بادارة الفتوى والتشريع جاء في مادته االولى:

يرقى من وظيفة نائب من الدرجة االولى الى وظيفة مستشار 
مساعد كل من اعضاء الفتوى والتشريع اآلتية اسماؤهم:

نورة عبدالكرمي ابراهيم النجران التويجري  ٭
اماني محمد ابراهيم حسني محمد رباب  ٭

ابتسام صالح حسن الغريب  ٭
صالح عتيق جنم املاجد  ٭
ماجدة مانع محمد املانع  ٭

محمد سالم محمد الناصر الرشيدي  ٭
انور احمد خليفة البحوه  ٭

فيصل رسمان منصور نصار مبارك  ٭
هدى عبداهلل عبدالرحمن الغريب  ٭

ريهام مشاري احمد الفوزان  ٭
ياسر جاسم محمد العبداهلل  ٭

عبير محمد ناصر االربش  ٭
فهد عبدالرحمن كاظم الكندري  ٭

سفيان عبدالوهاب صالح الشايع  ٭
نزال عقاب نزال الهاجري  ٭

د.فهد محمد محسن العفاسي املطيري  ٭
ندى عبداهلل محمد الوطيان  ٭

جناح ناصر الصنهات ساير العصيمي  ٭
سوسن عيسى عبداهلل بهمن  ٭

كوثر طاهر عبداهلل احلرز  ٭
عبير علي سعد العمير  ٭

نوال مطلق سعد اخلرشان  ٭
مارية اسماعيل محمد حسن اسماعيل  ٭

مها حمد عبداهلل العصيمي  ٭
وفاء ابراهيم حمد املفتاح  ٭

نسيمة محمد عبداهلل بن غيث  ٭
علي حمود محمد البرجس  ٭

هيثم عبداللطيف احمد الرويشد  ٭
سارة محمد اكبر بن علي  ٭
علي فهاد مطلق العازمي  ٭

احمد حسني احمد اليعقوب  ٭
حسام سيد علي سيد اسماعيل  ٭

يوسف محمد يوسف املسلم  ٭
جمال هاضل سالم اجلالوي  ٭

مادة ثانية: يرقى عضو االدارة سعود سالم سليمان املطيري 
من وظيفة محام ب الى محام أ.

وفق 3 شروط

قروض للمواطنين المخصص لهم بيوت 
حكومية »تمليك« ولم تصدر لهم وثائق

صدر في اجلريدة الرسمية »الكويت اليوم« قرار مجلس الوزراء 
اخلاص بقواعد ادارة احملفظة املالية لتمويل توسعة وترميم السكن 

اخلاص والشروط الواجب توافرها في املستفيدين منها، جاء فيه:
ق����رر: مادة أولى: تضاف فقرة ثاني����ة الى املادة )2( ومادة جديدة 

برقم )2( مكررا نصهما كالتالي:
املادة )2( فقرة ثانية:

»ويجوز منح هذه القروض للمواطنني الذين تخصص لهم بيوت 
حكومية بصفة دائمة )متليك( ول����م تصدر لها وثائق متلك، وكذلك 
للذين تخصص لهم بيوت حكومية بصفة )إيجار( وذلك وفقا للشروط 

والضوابط املنصوص عليها في الفقرة السابقة«.
مادة )2( مكررا:

يشترط في منح القروض ملن خصصت لهم البيوت بصفة ايجار 
ما يلي 1 - عدم مديونية »االس����رة« بأي قروض من بنك التس����ليف 
واالدخ����ار. 2 - ان يصرف القرض ملرة واحدة فقط، وال يجوز اعادة 

االقراض بعد سداد القرض. 3 - ان يكون الغراض الترميم فقط.
ويصرف القرض من بنك التس����ليف واالدخار حس����ب االجراءات 

املتبعة لديه.
م����ادة ثانية: يع����دل البند )5( من الش����روط الواجب توافرها في 
املتقدمني لالقراض من احملفظة املالية املوافقة للقرار رقم )81( لسنة 

2006 املشار اليه ليصبح على النحو التالي:
5 - يتم ره����ن العقار مقابل القرض، وبالنس����بة للقروض التي 
متنح اس����تنادا للفقرة الثانية من امل����ادة )2( فيكون القرض بضمان 
احلكومة حلني صدور وثيقة التملك مصحوبة بتقرير الرهن بالنسبة 
ملن تخصص لهم البيوت بصفة دائمة او بتقدمي ضمان كاف لس����داد 

القروض بالنسبة ملن تخصص لهم البيوت بصفة ايجار.
مادة ثالثة: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينش����ر 

في اجلريدة الرسمية.

المطيري من محام ب إلى محام أ

إضراب »الطيران المدني« 7 مارس
صرح رئيس نقابة العاملني باإلدارة العامة للطيران املدني رجب 
الرفاعي بأن إضراب 2011/3/7 والذي أعلنت عنه النقابة في مؤمترها 

الصحافي سيكون حتت رعاية منظمات نقابية محلية ودولية.
وذكر الرفاعي ان مجلس اخلدمة املدنية وتوابعه ينثرون االموال 
جله���ات بالدولة دون جهات وال يراعون مرفق الطيران املدني الذي 
هو واجهة البلد، وال يعبأون مبطالبنا كوننا امليناء اجلوي الوحيد 
في الدولة وقال الرفاعي ان مطالبنا هي اقرار املزايا املالية حس���ب 
اجلدول االخير املوج���ود حاليا في ديوان اخلدمة املدنية، وحتقيق 

االمتيازات جلميع املوظفني.


