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يشجع الشباب على خوض معترك احلياة وحتديات العمل

البحر« :البروتيجيز» يهدف إلى تعزيز إمكانات الشباب
ت � � ��وج� � � �ي� � � �ه � � ��ات س� � � �م � � ��و األم � � � � �ي� � � � ��ر ك� � � � � � ��ان ل� � � �ه � � ��ا أث� � � � � � ��ر ك � � �ب � � �ي� � ��ر ع� � � �ل � � ��ى ج � � �م � � �ي� � ��ع األج � � � � � �ي� � � � � ��ال ال � � � �ت � � � ��ي ت� � � �خ � � ��رج � � ��ت ف� � � � ��ي ال � � �ب� � ��رن� � ��ام� � ��ج
حترص منظمة (البروتيجيز)
م���ن خ�ل�ال ب��رن��ام��ج��ه��ا ال��س��ن��وي
التفاعلي على تشجيع الشباب
الكويتيني على اكتشاف شغفهم
وتزويدهم ب��أدوات تساعدهم على
خ��وض معترك احل��ي��اة وحتديات
العمل وحثهم على أن يصبحوا
أعضاء فاعلني ومتألقني ومبدعني
باملجتمع.
وتسعى (البروتيجيز) من خالل
برنامجها املبتكر ال��ذي أطلق عام
 2010الى توفير املهارات احلياتية
والقيادية لألجيال الكويتية ملساعدة
املجتمع وق��ي��ادة البلد اضافة الى
بحثه املستمر عن الشباب املوهوبني
ومنحهم فرص التألق السيما الطلبة
وحديثي التخرج.
ويعتمد هذا البرنامج الذي يقوده
م��رش��دون ذوو خبرة على تدريب
الشباب ال��ذي��ن ت��ت��راوح أعمارهم
ب�ين  16و 24عاما بطرق مبتكرة
عن طريق احمل��اض��رات وال��ن��دوات
والسفر حيث يتم اختيار  25طالبا
م��ن داخ���ل ال��ك��وي��ت وخ��ارج��ه��ا في
مطلع كل صيف للمشاركة فيه.
ويعمل البرنامج على متكني
الشباب املشاركني ف��ي البرنامج
من تعلم أشياء من شأنها أن تغير
ح��ي��ات��ه��م إل���ى األب����د م��ع احل��رص
على تعزيز امل��ه��ارات االجتماعية
واحلياتية وتطوير الوعي الذاتي
لهم.
كما يركز على حتسني التفكير
واإلب����داع م��ن خ�لال ورش العمل
وامل��ش��اري��ع وامل��ن��اظ��رات ورح�لات
خارج الكويت لالستفادة من بعض
الدورات املتخصصة.
وق�����د مت اخ���ت���ي���ار ب��رن��ام��ج
(البروتيجيز) من املنظمة العربية
للتنمية اإلداري����ة امل��درج��ة حتت
مظلة اجل��ام��ع��ة العربية ك���إدارة
ناجحة وهو ما يعد مفخرة للكويت
وللقائمني على البرنامج.
وف���ي ه���ذا ال��ص��دد أك���د امل��دي��ر
التنفيذي ملنظمة (البروتيجيز)
ش��م�لان ال��ب��ح��ر ف���ي ت��ص��ري��ح لـ
(كونا) اليوم األربعاء أن البرنامج
يهدف الى تعزيز إمكانات الشباب
ال��ك��وي��ت��ي�ين وخ��ل��ق ج��ي��ل يتحلى
بالقيادة واملعرفة.
وأوض��ح البحر أن عمل املنظمة
يرتكز على تعزيز اجلوانب الثقافية
والفنية واألدبية واالقتصادية لدى
الشباب الكويتي كونه العماد األول
للدولة واملها ف��ي احل��ص��ول على
مستقبل اكثر اشراقا.
وأض�����������اف أن ب���رن���ام���ج

طلبة (البروتيجيز) أثناء لقائهم مع صاحب السمو أمير البالد

طلبة (البروتيجيز) في كلية بوسطن

(البروتيجيز) يعمل بدعم من شركة
الكويت للمشاريع القابضة (كيبكو)
ملدة عشر سنوات مبينا أن للبرنامج
مشروعا ش��ام�لا مصمما للتأثير
ايجابيا على الشباب.
وأش��ار ال��ى أن البرنامج يوفر
جميع األدوات الالزمة للنجاح في
احل��ي��اة واملساهمة اإليجابية في
املجتمع ويساعد على اكتشاف الذات
الفتا ال��ى ان مجموعة مختارة من
املرشدين يتولون قيادة املشروع.
وأف�����اد ب����أن م��ش��اري��ع طلبة
(البروتيجيز) القت جناحات كبيرة
خالل السنوات الست السابقة ابتداء
من مشروع اجليل األول بعنوان

(السارية) حني قرر الطالب انشاء
نصب تذكاري يجسد حلظة مفصلية
في تاريخ حترير الكويت من خالل
حركة الرجال وهم يتسلقون اكتف
بعضهم لرفع علم الكويت ال��ذي
يظهر على شكل ش��راع كتب عليه
النشيد الوطني.
وأض����اف أن م��ش��روع اجليل
الثالث بعنوان (سعادة عشوائية)
هو مشروع غير ربحي يهدف لنشر
السعادة واإليجابية في املجتمع
الكويتي من خ�لال تقدير وتكرمي
الشخصيات الذين يعملون بجد.
وبني أنه مت خالل هذا املشروع
اختيار  100شخصية أبرزها الفنان

«السكنية» جتري قرعة الدفعة السابعة
على قسائم جنوب املطالع «إن »1

املؤسسة العامة للرعاية السكنية

أج���رت امل��ؤس��س��ة ال��ع��ام��ة للرعاية السكنية
الكويتية أمس األربعاء قرعة الدفعة السابعة من
القسائم احلكومية في مشروع جنوب املطالع (إن
 )1ضمن توزيعات السنة املالية احلالية.
وق��ال��ت امل��ؤس��س��ة ف��ي ب��ي��ان ص��ح��اف��ي إن ه��ذه
الدفعة تشمل  323قسيمة مبساحة  400متر مربع
لكل منها ت��وزع على املواطنني أصحاب الطلبات
اإلسكانية حتى  22يونيو  .2010وأض��اف��ت أن
اليوم اخلميس ويوم األحد املقبل سيكونان موعدين
لتوزيع بطاقات القرعة للدفعة الثامنة من القسائم
احلكومية في مشروع جنوب املطالع (إن  )1وتشمل

 309قسائم مبساحة  400متر مربع لكل منها توزع
على أصحاب الطلبات االسكانية حتى  17أغسطس
 .2010ودعت املؤسسة املواطنني املهتمني بالقضية
اإلسكانية إلى متابعة حساب املؤسسة الرسمي
على م��واق��ع ال��ت��واص��ل االجتماعي (إنستغرام)
و(تويتر) و(يوتيوب).
وتضم مدينة جنوب املطالع السكنية 30400
وحدة سكنية مبساحة قدرها  400متر مربع لكل
منها إضافة إلى اخلدمات األساسية واملباني العامة
كاملدارس واملراكز الصحية ومراكز اإلطفاء ومراكز
الضاحية وأفرع اجلمعيات التعاونية واملساجد.

الكبير ش��ادي اخلليج حيث ذهب
الطلبة إل��ى منزله وأدوا أغانيه
وحينها صرح الفنان بعد مفاجأته
«ه��ذا الشي إللي عملتوه اليوم ال
ميكن ان انساه باملرة وال أعتقد أن
عائلتي راح ينسون ه��ذا املوقف
الطيب».
وأش���ار البحر ال��ى أن مشروع
اجل��ي��ل ال��راب��ع جتسد بعمل فني
للفنانني احملليني في جميع أنحاء
ال��ك��وي��ت الس���ت���ه���داف ال��ق��ض��اي��ا
االج��ت��م��اع��ي��ة ف��ي املجتمع ونشر
رسائل ايجابية حيث مت التعاون مع
فناني ال(جرافيتي) لنقل الرسائل
االجتماعية وترجمتها بشكل فني

على عدة جدران في مناطق مختلفة
من البالد.
وذكر أن مشروع اجليل اخلامس
(رق��ش) يهدف إلى التبرع بالكتب
للمحرومني م��ن ح��ق التعليم في
جميع أنحاء العالم مشيرا الى انه
مت جتميع أكثر من  35أل��ف كتاب
ب��ال��ت��ع��اون م��ع ج��ه��ات ومنظمات
م��ح��ل��ي��ة ودول���ي���ة م��ن��ه��ا وزارة
اخلارجية الكويتية ممثلة بسفارة
دول��ة الكويت في األردن ومنظمة
اليونسكو العاملية.
واوض����ح أن م��ش��روع اجليل
السادس (وسيلة) سعى الى تنمية
امل��واه��ب فأنشأ اجل��ي��ل ال��س��ادس
(وسيلة) وهي منصة جتمع وتدعم
الفنون واملواهب وتشجيع العامة
على التعبير عنها وتوعية املجتمع
مب��دى أهمية ه��ذه امل��واه��ب وم��دى
أه��م��ي��ة احل��واف��ز وت��أث��ي��ره��ا على
اآلخرين.
وأشار الى أنه لتحقيق ذلك أقيم
عمل مسرحي هو األول من نوعه
بعنوان (مقام احلياة) جسد املقامات
العربية املوسيقية الثمانية مبينا أن
العمل بالكامل مبا تضمنه من كلمات
وأحل��ان وديكور وتصميم لألزياء
كان من اجناز اجليل السادس.
وأك��د البحر أن توجيهات سمو
أمير البالد الشيخ صباح األحمد
ومنذ السنة األول��ى للبرنامج كان
لها أثر كبير على جميع األجيال التي
تخرجت من البرنامج.
وك��ان سمو أمير البالد استقبل
االث��ن�ين امل��اض��ي امل��دي��ر التنفيذي
ملنظمة (بروتيجيز) شمالن البحر
وأعضاءها حيث أع��رب سموه عن
فخره واع��ت��زازه بأبنائه وبناته
شباب الكويت الواعد مؤكدا أنهم
ث����روة ال��وط��ن احلقيقية وق���ادة
املجتمع نحو النماء والتطور.
وبدورهم أعرب عدد من الطلبة
م��ن خريجي (ال��ب��روت��ي��ج��ي��ز) عن
خالص شكرهم لسمو امير البالد
على لقائه بهم وعلى النصائح التي
وجهها سموه لهم.
كما تقدم اخلريجون بالشكر
أيضا الى شركة مشاريع الكويت
ال��ق��اب��ض��ة (ك��ي��ب��ك��و) وش��رك��ات��ه��ا
التابعة والتي كانت مبثابة احملرك
الرئيسي الستدامة هذا املشروع إلى
يومنا هذا.
يذكر أن كلمة (البروتيجيز) هي
مصطلح التيني يعني الشخص
الذي يكون حتت حماية أو توجيه
أو دعم من قبل شخص أكبر منه سنا
وأكثر منه خبرة أو نفوذا أو شأنا.

طلبة (البروتيجيز) في جامعة هارفرد

برنامج (البروتيجيز) يعمل بدعم من شركة الكويت للمشاريع القابضة (كيبكو) ملدة عشر سنوات

طلبة (البروتيجيز) في جامعة ستوكهولم

خالل لقائه عزام الصباح

مسؤول عسكري بحريني :احلوادث الفردية التي
تقع في اململكة لن تؤثر على الوضع األمني
أك��د القائد ال��ع��ام لقوة دف��اع
البحرين املشير ركن الشيخ خليفة
ب��ن احمد ال خليفة ان احل��وادث
ال��ف��ردي��ة ال��ت��ي ت��ق��ع ف��ي مملكة
البحرين ل��ن تؤثر على الوضع
االمني الراسخ فيها.
وق��ال��ت س��ف��ارة ال��ك��وي��ت ل��دى
مملكة البحرين في بيان صحفي
تلقته (ك��ون��ا) أم��س االرب��ع��اء ان
ذلك جاء خالل استقبال الشيخ ال
خليفة عميد السلك الدبلوماسي
السفير الكويتي الشيخ ع��زام
ال��ص��ب��اح .واوض����ح ال��ب��ي��ان ان
املسؤول البحريني اكد أن البحرين
والكويت عصيتان على االره��اب
خاصة من خالل اجلهود الثنائية
املكثفة في االنتصار على هذه االفة
اخلطيرة مشيدا بالعالقات االخوية
ب�ين البلدين ف��ي جميع جوانبها
السيما االمنية والعسكرية.
واض������اف ان امل���ط���ل���وب هو
زي��ادة اجلاهزية العالية ملواجهة
التحديات املتصاعدة في املنطقة.

املشير ركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة مستقبال الشيخ عزام الصباح

جمعية النجاة اخليرية تكفل  1840طالبا
وطالبة من الالجئني السوريني في تركيا

وفد جمعية النجاة اخليرية ووفد جمعية احملامني الكويتية أثناء زيارتهم إلحدى مدارس الالجئني السوريني بتركيا

أعلنت جمعية النجاة اخليرية الكويتية
أمس االربعاء كفالة  1840طالبا وطالبة
من الالجئني السوريني مبدارس اجلمعية
في مدينتي (شانلي أورف���ا) و(ه��اط��اي)
جنوبي تركيا.
وق��ال مدير جلنة زك��اة منطقة سلوى
التابعة جلمعية النجاة اخليرية محمد
اخلالدي لوكالة االنباء الكويتية (كونا) ان
اجلمعية افتتحت ثالث مدارس واحدة في
بلدة (الريحانية) في (هاطاي) تستوعب

 655طالبا وطالبة من الالجئني السوريني
وم��درس��ت�ين اثنتني ف��ي (ش��ان��ل��ي أورف���ا)
تستقبل  1185طالبا وطالبة.
واض����اف ان جمعية ال��ن��ج��اة قامت
برفقة وفد من جمعية احملامني الكويتية
وبالتعاون م��ع (جمعية عطاء لالغاثة
والتنمية) و(هيئة ساعد اخليرية) بزيارة
امل��دارس لالطالع عن كثب على احتياجات
الطلبة والهيئة التدريسية.
وأوض���ح اخل��ال��دي ان ب��رن��ام��ج الوفد

الكويتي تضمن توزيع  460سلة غذائية
وبطانية على األس��ر السورية الالجئة
وشراء مالبس شتوية لأليتام.
وذكر ان الوفد قام بزيارة عدد من األسر
السورية واملصابني واملرضى الالجئني في
(شانلي أورفا) وقدم لهم مساعدات مالية.
وك��ان الوفد اطلق ي��وم االثنني املاضي
حملة مساعدات انسانية لالجئني السوريني
في (شانلي أورفا) تضمنت مواد متوينية
وتدفئة وكفاالت أيتام.

«مكافحة الفساد»
تدعو املشمولني
بأحكام كشف
الذمة املالية إلى
تقدمي إقراراتهم
دعت الهيئة العامة ملكافحة
الفساد الكويتية أمس األربعاء
امل��ش��م��ول�ين ب��أح��ك��ام الكشف
ع��ن ال��ذم��ة املالية ال��ى ض��رورة
تقدمي اقرارات الذمة املالية وفقا
للمواعيد املقررة في القانون رقم
 2لسنة .2016
وق���ال���ت ال��ه��ي��ئ��ة ف���ي ب��ي��ان
صحافي ان ت��ق��دمي االق����رارات
يأتي ضمن القانون الذي يقضي
بتقدمي اإلق��رار خالل ستة أشهر
ملن هو باخلدمة قبل تاريخ نشر
الالئحة التنفيذية ليكون 14
مايو املقبل هو آخر موعد لتقدمي
اإلقرار.
وأض���اف���ت ال��ه��ي��ئ��ة أن على
املشمولني ممن تولوا مناصبهم
ب��ع��د ت���اري���خ ن��ش��ر ال�لائ��ح��ة
التنفيذية في  13نوفمبر املاضي
تقدمي االقرار خالل  60يوما من
تاريخ تولي املنصب.
ودع��ت أع��ض��اء مجلس االم��ة
وال����وزراء ال��ى ض���رورة تقدمي
اق��رارات��ه��م قبل نهاية ي��وم 26
اجلاري بالنسبة ألعضاء مجلس
االم���ة وق��ب��ل نهاية ال��ث��ام��ن من
فبراير املقبل للوزراء.
وذكرت أن على املشمولني في
القانون الدخول الى موقع الهيئة
االلكتروني (www.kancor.
 )gov.kwلتحميل منوذجي
إق���رار ال��ذم��ة امل��ال��ي��ة وتسجيل
بيانات املقر واستكمال تعبئتهما
وطباعتهما.
وأشارت الى أن على املشمولني
بعد االنتهاء من تعبئة النماذج
وطباعتها مراجعة الهيئة لتسليم
اإلقرار خالل أيام العمل الرسمية
ف��ي مقرها الرئيسي الفتة الى
أنه في حال وجود أي استفسار
االتصال على الرقم (.)118

