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الحمود يشكر المسؤولين األردنيين لجهودهم 
في إلغاء تسمية شارع باسم صدام حسين

تقدم سفيرنا لدى األردن الشيخ فيصل احلمود بالشكر لرئيس 
الوزراء االردني سمير الرفاعي وكبار املسؤولني االردنيني واهالي 
مدينة الكرك واملزار اجلنوبي على جتاوبهم منقطع النظير مع اجلهود 
التي بذلت للعودة عن اطالق اسم الرئيس العراقي املخلوع صدام 

حسني على أحد الشوارع.
وقال الس����فير احلمود بعد اتصاالت ولقاءات مكثفة اجراها مع 
الرئيس الرفاعي وكبار املس����ؤولني األردنيني: ان التجاوب منقطع 
النظير يدل على مكانة الكويت لدى القيادة والشارع االردنيني وعمق 

العالقات بني البلدين الشقيقني.
وعبر عن ارتياحه للتعاون الذي يظهره املسؤولون االردنيون 
مع البعثة الديبلوماس����ية الكويتية في االردن ومشاعر املواطنني 

االردنيني الصادقة جتاه الكويت.
واف����اد بأن ما يربط االردن والكويت من عالقات أخوية اكبر من 
تسمية شارع هنا او هناك. كما اشاد الشيخ فيصل احلمود باجلهود 
التي بذلها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الش����يخ 
د.محمد الصباح ووكيل وزارة اخلارجية خالد اجلاراهلل والسفير 
االردني في الكويت جمع����ة العبادي خالل االتصاالت التي اجريت 

مؤخرا.

ضاري حمد الوزان

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد يرعى امللتقى السنوي لـ »كويتي وافتخر« في الفترة بني 16 و 18 مارس املقبل

»رعاية األحداث« شاركت في ملتقى »إلى متى؟«
ش���اركت ادارة رعاية االحداث في ملتقى »الى 
متى؟« ف���ي ثانوية خالدة بنت االس���ود مبنطقة 
حولي التعليمية، وهي ضمن اجلهود املس���تمرة 
التي تقوم بها االدارة بالتعاون مع وزارة التربية 
إللقاء محاضرات توعوية لطلبة وطالبات مدارس 
وزارة التربية، وقامت مراقبة السلوك فاطمة القالف 
بإلقاء محاضرة بامللتقى عن العنف لدى الطالبات 

واستعرضت من خالله ماهية العنف وبعض أشكاله 
املتمثلة في العنف االسري والعنف لدى االطفال 
وعند املرأة والعنف املدرسي، وتناولت احملاضرة 
جزئية العنف املدرسي وما تقوم به الطالبات من 
سلوك منحرف مع زميالتهن من الطالبات والهيئة 
التدريسية والنزعة التخريبية ورفض االوامر بقوة 

بأشكاله من تهديد وضرب واستهزاء.

خالل الفترة من 16 حتى 18 مارس المقبل

ضاري الوزان: رعاية رئيس الوزراء لملتقى »كويتي وأفتخر«
ستزيد من عطائنا.. ونثق بدعم الحكومة لألعمال الشبابية

نتطل�ع ألن يك�ون للملتقى دور أساس�ي في تعزي�ز الروح 
الوطنية واالنتماء والتمس�ك بقيم المجتمع وعاداته الس�امية

برعاية كرمية وس���امية من سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد، يقام امللتقى 
السنوي ل� »كويتي وافتخر« خالل الفترة من 
16 وحتى 18 مارس املقبل على أرض معرض 

الكويت الدولي.
وبلفتة أبوية غير مس���تغربة على سموه 
أبدى رئيس الوزراء استعدادا غير محدود لدعم 
الشباب الكويتي من أجل النهوض مبستقبل 
زاهر لهذا البلد املعطاء، وذلك بعد مقابلة سمو 
الش���يخ ناصر احملمد لرئيس ملتقى »كويتي 
وافتخر« ضاري حمد الوزان الذي اطلع سموه 
على اجلهود التي يقوم بها الشباب الكويتي 
في مجال املش���اريع الصغي���رة واالجنازات 

الكويتية.
وأكد الوزان أن رعاية وحضور سمو رئيس 
الوزراء ستكون احلدث االبرز مللتقى »كويتي 
وافتخر« هذا العام، مما يحفز من عطائنا  لتقدمي 
امللتقى بأبهى صورة تليق بعمل الشباب الكويتي 

املخلص.
واضاف انه لم يس���تغرب موافقة س���مو 
رئيس ال���وزراء على رعاية وحضور امللتقى 
ألننا في »كويتي وافتخر« نثق ثقة تامة بدعم 
احلكومة الشامل لألعمال الشبابية التي تعود 
بالنفع على الوطن، ونسعى لتحقيق هدفنا من 
خالل دعم وابراز االجنازات الشابة الكويتية 
اعالميا، تنظيم النشاطات واملساهمات الوطنية 

وتخطي العقبات التي تواجه الشباب الكويتي 
في انطالقته.

وقال ال���وزان: نتطلع ألن يك���ون مللتقى 
»كويتي وافتخر« دور اساسي في تعزيز الروح 
الوطنية واالنتماء والتمس���ك بقيم املجتمع 
وعاداته الس���امية، ودعم املشاريع الشبابية 
من خالل التدريب املتواصل، والذراع اإلعالمية 
للمش���روع، محققني نقطة انطالق للش���باب 
الكويتي ومظلة عمل نبني من خاللها مستقبل 

الكويت املشرق.
يذكر ان هذه هي املرة الثانية على التوالي 
التي يتكرم سمو رئيس الوزراء برعاية ملتقى 

»كويتي وافتخر«.

تشكيل مجلس إدارة نقابة العاملين
 بشركة نفط الكويت برئاسة الحمادي

أكدت نقابة العاملني بشركة نفط الكويت انه اعتمادا على االنتخابات 
التي جرت في 5 اجلاري للدورة احلالية 2012/2010 مت تشكيل مجلس 

اإلدارة على النحو التالي:
أحمد سلطان احلمادي � رئيس مجلس اإلدارة، حسن علي دشتي 
� نائب الرئي���س، عبداهلل خالد الزعبي � امني الس���ر، فيصل احمد 
الكندري � امني السر املساعد، ناصر سالم املطيري � امني الصندوق، 
وعضوية: احمد الفيلكاوي، وليد خالد الرشيد، سيف سعد الرشيدي، 
مشاري احمد الكندري، مجيد سيد املوسوي، جاسم محمد الناصر، 
فالح الفي العازمي، عبداهلل فدغوش الهاجري، فالح سعد العازمي، 

فهد مفلح القطحاني.

تشجير المنطقة العازلة 
بين أم الهيمان والمصانع التجارية

أعلنت الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية عن بدء استعداداتها 
لتنفيذ مشروع تشجير املنطقة العازلة بني ضاحية علي صباح السالم 
)أم الهيمان( واملصانع التجارية في ميناء عبداهلل والش����عيبة الغربية 
بالتعاون مع وزارة االشغال العامة وبلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة، 
وذلك بناء على االجتماع التنسيقي الذي عقد مع اجلهات املشاركة، وجار 

تشكيل فريق عمل ملتابعة تنفيذ املشروع من اجلهات املشاركة.


