
محلياتاالربعاء  10  مارس  2010   4

AÉŸGh AÉHô¡µdG IQGRh

¿Ó````YEG

AÉŸGh AÉHô¡µdG IQGRh øe

 É¡fCÉH ΩGôµdG ÚæWGƒŸG IOÉ°ù∏d AÉŸGh AÉHô¡µdG IQGRh ø∏©J

 §N ™e áHò©dG √É«ª∏d ·1200 ô£b §N §HQ Oó°üH

 É‡ ,á`̀«`̀Ñ`̀«`̀∏`̀°`̀ü`̀dG ≥`̀jô`̀£`̀H º`̀FÉ`̀≤`̀dG á`̀Hò`̀Y √É`̀«`̀e · 600

 ≥WÉæŸG ø```Y á``̀Hò``̀©``̀dG √É```«```ŸG ´É``̀£``̀≤``̀fG ¬`̀«`̀∏`̀Y Ö`̀JÎ`̀«`̀°`̀S

-:á«dÉàdG

 - á`̀«`̀Ñ`̀«`̀∏`̀°`̀ü`̀dG ô``cÉ``æ``J á``£``fi - á```«```YGQõ```dG á`̀«`̀Ñ`̀«`̀∏`̀°`̀ü`̀dG

 óªMCG  IóYÉb - …õ`̀cô`̀ŸG  øé°ùdG - á«aô◊G á«Ñ«∏°üdG

.ájƒ÷G ôHÉ÷G

 áYÉ°ùdG ø`̀e 2010/3/11 ≥`̀aGƒ`̀ŸG  ¢ù«ªÿG Ωƒ``j  ∂``̀dPh

 Ωƒ«dG ìÉÑ°U øe  áæeÉãdG áYÉ°ùdG ≈àM AÉ°ùe Iô°TÉ©dG

.‹ÉàdG

 ΩGôµdG ÚæWGƒŸG IOÉ°ùdG øe ƒLôJ IQGRƒ`̀dGh Gòg

. áeÉ©dG áë∏°üª∏d É¡©e ¿hÉ©àdG

,,,kGô````µ```°Th

السفير البريطاني أثناء االحتفال وتبدو عضو البرملان البريطاني وستيڤن فوربس

رئيس التحرير الزميل يوسف خالد يوسف املرزوق مستقبال احملامني رياض الصانع وجاسم التويتان وعبداحلميد احلمر

بيكر: نفخر بما وصلت إليه المرأة في الكويت من مكانة عالية

الديوان يدعو 160 مواطنة لمراجعته غدًا
دعا ديوان اخلدم��ة املدنية 160 
مواطن��ة ملراجعت��ه غ��دا اخلميس 
الستكمال اوراق ترشيحهن متهيدا 
لتوظيفهن في اجلهات احلكومية وفيما 

يلي األسماء:
هند مسعود مسفر العجمي  ٭

نوير عبداهلل محمد شداد  ٭
مهني قنبر دشتي  ٭

اميان نايف مشعان العتيبي  ٭
نوال سعد قحموم احلجرف  ٭

خلود عيسى علي الديهان  ٭
عائشة مرزوق فليح الصواغ  ٭
زهرة عبداهلل حسني الزقاح  ٭
فاطمة يوسف احمد املؤمن  ٭
مثلة شباب الفي الشمالي  ٭

زهرة كنعان شرهان محمد  ٭
خلود منصور فراج العجمي  ٭

رفعة مهدي صالح  ٭
غدير عبداهلل عبداحملسن حمود  ٭
منال اسوادي عبدالرزاق شهاب  ٭
عذاري عيسى عباس السلمان  ٭
انتصار محمد مطلق الرحيلي  ٭

نهية مهنا رجا العازمي  ٭
فاطمة متيعب دومان الديحاني  ٭

لولوة فرحان عواد املطيري  ٭
بخيته محمد سعود العجمي  ٭
مستورة فالح محمد العازمي  ٭
فتوح ناصر احمد العصفور  ٭
سارة سعد عبدالكرمي السعد  ٭

حصة كدموس مرزوق الديحاني  ٭
صديقة جراغ صباح البلوشي  ٭
وفاء عاصي ضيدان الشمري  ٭
صفاء يوسف اسد اهلل األسد  ٭

نوير علي فالح العجمي  ٭
مشاعل عبداهلل يعقوب القبندي  ٭

سالمة عيد عصفور العصفور  ٭
هدى ياسني اسماعيل ارحمه  ٭

هيام ناجي جبار  ٭
هنادي عبداملجيد فيصل الدوسري  ٭

منى فهد عيد املرجتي  ٭
ارتفاع صقر فالح املطيري  ٭

ريوف نحيطر عليان النومان  ٭
وضحة سعد عبيد اللميع  ٭

ألطاف فالح تركي املطيري  ٭
نوال فالح محمد العجمي  ٭

صديقة عيسى علي اجلمعة  ٭
نورة فهد خالد الرباح  ٭

سهام علوي صالح أحمد  ٭
ندى خليفة شريد خليفة  ٭

دالل محمد عبدالهادي امليلم  ٭
تهاني شهاب عبداهلل اخلالدي  ٭
عذاري محمد عوض الشمري  ٭

نوف محمد زيد احلجنوني  ٭
منيرة جمال محمد البصيري  ٭

فايزة عيد ناصر الهبله  ٭
عجائب علي عواض املطيري  ٭

فرح جابر صباح الصباح  ٭
شقحة بداح متعب العجمي  ٭

اميان عبداهلل مصلح اجلميلي  ٭
وضحا مسحل شرمي العتيبي  ٭

مها توفيق احمد اجلراح  ٭
مرمي حسني علي احلداد  ٭

سارة مرزوق مطلق العازمي  ٭

عنود فيحان سليم املطيري  ٭
دانة فالح عبدالرحمن معرفي  ٭

مها خالد بدر املطيري  ٭
نيرة عواض مرزوق امليموني  ٭
سعدية مرزوق مبارك اسنان  ٭

هال سليمان جويعد الدوسري  ٭
منيرة هزاع منديل طليحان  ٭

سارة صالح الفي محمد  ٭
نوف عادل زامل الزامل  ٭

حورية مساعد سعود مساعد  ٭
أسماء حمود سعد العازمي  ٭

عالية علي مصبح الشبو  ٭
منال عبداهلل سعيد الدوسري  ٭

حميدة شهاب حجر العنزي  ٭
نوال ناصر سعد عبدالهادي  ٭

جنود متعب طبالن الرشيدي  ٭
أنفال عبداهلل محمد العبداهلل  ٭

عذاري دخيل راشد احلربي  ٭
منيرة بداح فهد العجمي  ٭

سبيكة ناصر كريدي الدوسري  ٭
شيخة محمد راشد املنيع  ٭

نوال عبداملجيد عبداحلميد كرمي  ٭
أبرار عيسى خليل احمد  ٭

مروة محمد عبداهلل البرادعي  ٭
عائشة أحمد غالم جنف الكندري  ٭

حميدة معاضب محمد الرويلي  ٭
دانة سالم فرحان العازمي  ٭

آمنة احمد عبداللطيف الشحي  ٭
وعد سعود حصني العجمي  ٭

هويدة عبدالرحمن التيناوي  ٭
فوزية خويشان بطاح املطيري  ٭

رمي فيحان سليم املطيري  ٭
نوف عقلة غيث غامن  ٭

حنان فرج صخوي املطوطح  ٭
ضحية عجاج صليبي الظفيري  ٭

نوال حميد صويان غازي  ٭
جنالء محمد مبارك العازمي  ٭

جنالء دبيان عبداهلل العجمي  ٭
بشاير ناجي سلمان كريدي  ٭

اليانا الكساندرو اسباسي  ٭
مرمي امير بدر االستاذ  ٭

مهني خليفة بنك  ٭
أبرار علي احمد ابوحبيل  ٭

أشواق حميد علي العنزي  ٭
فاطمة خالد يوسف احلمدان  ٭

سارة سليمان عبدالرزاق مال علي  ٭
إسراء محمد جاسم عبداهلل  ٭
أنوار صباح مذخر العنزي  ٭

هديل ابراهيم عايد السليماني  ٭
سعيدة مسعود مسفر العجمي  ٭

فاطمة محمد مبارك الصليلي  ٭
بشاير محمود حبيب عباس  ٭

انوار محمد داود سليمان  ٭
عنود عدنان بدر ياسني  ٭

نعيمة مشعان فازع الرشيدي  ٭
امثال عائد عوض الطرقي  ٭

اسماء خالد عبدالقدوس شاه زاده  ٭
مرمي مهدي صالح السلمان  ٭

فاطمة مهدي صالح السلمان  ٭
نوير ملحق زايد الديحاني  ٭
امل ماطر مزعل الظفيري  ٭

مزنة مسعود مسفر العجمي  ٭
هيا عدنان عبداللطيف اجلابر  ٭

بشرى الزين
أعرب السفير البريطاني فرانك 
بيكر عن سعادته مبا رافق تقلد 
مهامه الديبلوماسية في الكويت من 
مناسبات وطنية عاشتها الكويت 
واملتمثل����ة في عي����دي التحرير 
والوطني اضافة الى احلدث العاملي 
ال����ذي احتفلت به جميع نس����اء 
العالم قبل يومني. وأش����ار بيكر 
الى املوضوع الذي اختارته األمم 
املتحدة هذا العام لالحتفال بيوم 
املرأة العاملي حتت عنوان »املساواة 
في احلقوق وتكافؤ الفرص � التقدم 
للجميع« مهنئ����ا املرأة الكويتية 

بفوزها بعضوية البرملان، معربا 
عن فخره مبا وصلت اليه املرأة 
من مكانة في الكويت. ومن جانبها 
قالت السفيرة االميركية ديبورا 
جونز انه م����ن األهمية دائما ان 
نتوقف عند ما وصلت اليه املرأة 
وذلك في جميع املجاالت االنسانية 
وخبرتها التي اكتسبتها كربة بيت 
او أم أو في املدرسة وهي طريقة 
تخطط فيها املرأة إلدارة عائلتها 
فإنها متكنها ايضا من ولوج العمل 
السياسي ألنها جزء من املجتمع 

كالرجل.
واضافت ان كل يوم هو يوم 

عاملي للمرأة، مش����يرة الى انني 
كامرأة أرى مثيالتي من النس����اء 
العالم ومنها  في مختل����ف دول 
الشرق االوس����ط وأفريقيا يقمن 
بأدوار مهم����ة، موضحة ان املرأة 
والرجل يشكالن عنصرين مهمني 

ومتكاملني في املجتمع.
وبينت ان املرأة الكويتية لها 
اآلن فكر مس����تقل وطموح رائع 
للمس����اهمة في تنمية مجتمعها 
الديناميكي، معربة عن سعادتها 
الرجال أصبحوا  العديد من  بأن 
يصوت����ون للم����رأة وان طريقة 
التفكير تغيرت بالنسبة للكثيرين 

منهم، آملة ان يتواصل تقدم املرأة 
في الكويت وتتبوأ منصب القضاء 
لتحدث تغييرا آخر، مشيرة الى 
ان عمل املرأة في الكويت مييزها 

عن الكثير من دول املنطقة.
ومن جهته، قال مدير املجلس 
الثقافي البريطاني ستيفن فوربس 
مع زيادة ادراك احلكومات وارباب 
العمل في الشرق األوسط ألهمية 
املساهمة التي ميكن ان تقدمها املرأة 
للنجاح في املستقبل االجتماعي 
االقتصادي والسياسي في املنطقة 
البريطاني  الثقافي  فإن املجلس 
يهدف الى توفير الفرص إلحداث 

فارق ايجابي في حياة املرأة من 
خالل برامج مثل سبرينغ بورد 
وذلك لبناء جسور التفاهم والثقة 
املتبادلة بني الش����رق األوس����ط 

واململكة املتحدة. 
النائب����ة  وبدوره����ا ذك����رت 
د.معصوم����ة املب����ارك بالصراع 
الطويل الذي خاضته املرأة بشكل 
عام لني����ل حقوقها باملس����اواة، 
مشيرة الى نضال املرأة الكويتية 
ايضا لم يكن سهال لبلوغ املرأة 
حقها السياس����ي والت����ي التزال 
تصبو إلى ني����ل حقوقها املدنية 

واالجتماعية.

اس���تقبل رئيس التحرير الزميل يوسف خالد 
يوسف املرزوق في مكتبه مدير مركز رياض لإلعالم 
القانوني احملامي رياض الصانع يرافقه كل من احملامي 

جاسم التويتان واحملامي عبداحلميد احلمر.
وقد تناول اللقاء بحث العديد من املوضوعات ذات 

االهمية في املجالني االعالمي والقانوني واالرتباط 
الوثيق بني هذين امليدانني اللذين لهما أهمية خاصة 
في حياة الناس من خالل التوعية والتثقيف وحفظ 
احلقوق والتعريف باحل���دود القانونية الفعالهم 

وسلوكياتهم.

السفارة والمجلس الثقافي البريطانيان احتفال بـ»يومها العالمي« رئيس التحرير استقبل وفدًا 
من مركز رياض لإلعالم القانوني

)متين غوزال(النائبة د.معصومة املبارك والسفيرة ديبورا جونز

جونز : الكويت تدرك المصلحة في استقرار العراق مع جيرانه
بشرى الزين

عبرت الس��فيرة االميركية ديبورا جونز عن سعادتها 
مبا حققه الشعب العراقي من مكتسبات سياسية، موضحة 
ان ما يبعث على الفخر هو نسبة املشاركة في االنتخابات 
العراقية التي توجت بتوجه اكثر من 50% من الناخبني الى 
مراكز االقت��راع رغم عمليات التفجي��ر التي رافقت هذه 
االنتخابات. وأضافت جونز في تصريح للصحافيني تعليقا 
على الوضع العراقي انه بعد مرور سبع سنوات على سقوط 
النظام الس��ابق اعتقد انه من املهم للعراق واملنطقة ان تتم 
العملية الدميوقراطية وتطورها والتي تعد السبيل الوحيد 
لتطور العراق واختيار حكومة بش��كل مالئم، مشيرة الى 
ان العراقي��ني لديه��م الرغبة والقوة في ممارس��ة العملية 

الدميوقراطية وإبراز صوتهم في احلياة.
وحول انسحاب القوات االميركية من العراق قالت جونز: 
اذا نظرنا الى العراق بش��كل كل��ي وقارنا الوضع مبا كان 
عليه في السابق فإننا نلمس بشكل مؤكد انخفاضا في عدد 
التفجي��رات، معربة عن اميانها بأن العراقيني قادرون على 
حفظ األمن في بالدهم وعلى اإلدالء بأصواتهم مع االجراءات 
االمنية، اما االنس��حاب فسيتم وفق جدول محدد، مذكرة 
بأن الرئيس االميركي قال: سيكون انسحابا مسؤوال وما 
نقوم به في العراق س��يكون بالتنسيق مع حكومة العراق 
وهي ستبدي رأيها في اآللية واملدة التي يريدون وفقها بقاء 
القوات األميركية، مضيفة بالقول: نريد النجاح واالستقرار 
للعراق. وفي تعليقها على ورد على لس��ان احد املسؤولني 

العراقي��ني من تدخل لدول اجلوار في االنتخابات العراقية 
ردت جونز: هذا الس��ؤال يوجه للحكوم��ة الكويتية لكني 
أعتقد ان احلكومة الكويتية تدرك ان اس��تقرار العراق هو 

في مصلحة الكويت والسالم مع جيرانه.
 وفي ردها حول تطورات امللف النووي االيراني ذكرت 
ان ايران فش��لت في االس��تجابة بص��ورة للعروض التي 
قدمت اليها والقضية يجب ان تعالج، ولهذا الس��بب نعمل 
مع حلفائنا واعضاء مجلس األمن على النظر في أس��اليب 
الضغط على ايران التي يجب ان تستجيب لها ونحاول فتح 

باب احلوار في الوقت ذاته.
وأضاف��ت: نأمل ان تس��تجيب وعليها ان تقول »نعم« 

والكل يريد اخلير للشعب االيراني.

مها حزام خضر املطيري  ٭
شجون مبخوت مفرح العجمي  ٭

اسماء احمد عبداهلل الكندري  ٭
رزنة شايع سعيد الدوسري  ٭

هبة عيسي سعد العلي  ٭
فاطمة جليل محمد حسني  ٭

بنت الهدى سالم مبارك سعود  ٭
شروق مبارك حسني العجمي  ٭
ذهبية متعب طرقي العنزي  ٭
نورة راشد العماني ال عذبه  ٭

بدرية هادي غنام السهلي  ٭
حنان عادل سالم النافع  ٭

دالل احمد محمد العجمي  ٭

نور باسل سليمان ابو غوش  ٭
سارة عبدالعزيز الفي املطيري  ٭
عذاري مخلد مرزوق العازمي  ٭

جنان فهد حبيب جمعة  ٭
ندى جودة هالل الشمري  ٭

 ٭ وضحة ياقوت فيروز املانع
 ٭ راوية هنيدي رشاد الهنيدي

 ٭ جنيبة عبدالعزيز الدالي موسى
 ٭ اميان اسحاق مندني عبداللطيف

 ٭ ميثة خالد فالح البالود
عايدة بدر يوسف الرمح  ٭

 ٭ بشائر شهاب أحمد حاجيه
 ٭ رمي عيسى حسني العنزي

 ٭ نادية هويل باجي
 ٭ نورا محمد برجوس العجمي

 ٭ نورة سعود عايض الدوسري
دعاء نادر فرج الشايع  ٭

ابرار علي خلف العنزي  ٭
حصة علي حسني الفودري  ٭
مرمي ملفي عوض الرشيدي  ٭

عهد جفران محسن احلسيني  ٭
بدور جديع فارس املطيري  ٭
فاطمة ناصر محمد احلرز  ٭
نورة احمد ردن املطيري  ٭

نور عارف ضاري العنزي  ٭
فجر خميس عباس اجليماز  ٭

عبدالغفور: »صغير وإنجازي كبير« الكتشاف 
مواهب وقدرات األطفال وتشجيعها

حيث سيحصل على جوائز قيمة 
عبارة ع����ن 100 دينار، باالضافة 

الى الب توب.
وقالت ان جوائز املسابقة مقدمة 
من ناصر املساعيد باسم املرحوم 
عبدالعزيز املس����اعيد، وأضافت 
ان املش����ترك في املسابقة سيقدم 
اجنازه في املؤمتر من خالل ورقة 
عمل، وذلك ضم����ن فقرات حافلة 
ومش����وقة لبرنامج املؤمتر الذي 
يحتوي باالضافة الى ورقات العمل 
التي يقدمها املشتركون في حلقات 
نقاشية مميزة ولوحات إنشادية 

وورش عمل.
وأش����ارت الى انه يشترط في 
األطف����ال املتس����ابقني ان يكونوا 
كويتي����ي اجلنس����ية وان يكون 
اسلوبهم متميزا في االلقاء ليكونوا 
قادرين على ايصال فكرتهم باالضافة 
الى ضرورة ان يكون االجناز من 
صنع الطفل نفسه في االجنازات 

األدبية والعلمية والفنية.

واملواه����ب والق����درات املوجودة 
في أبنائنا األطفال وتش����جيعهم 
على االهتم����ام به����ا وتطويرها 
القيم اإلس����المية  ودعم وتعزيز 

والسلوكيات املجتمعية احملببة.
املعاني  الى ترسيخ  باإلضافة 
اإليجابي����ة للطم����وح والتحدي 
الذات لصناعة مستقبل  وتطوير 
أفضل لألطفال. وأوضحت ان السن 
احملددة للمشاركني من عمر 6 حتى 
12 سنة وان الهدف من املؤمتر دفع 
األطف����ال الذين يحملون إجنازات 
جميلة وراقية وإيجابية الى اعتالء 
خش����بة املس����رح لتكون موضع 
االهتمام والتشويق لكل األطفال 
الطموحني حت����ى يحذوا حذوهم 

ويسعون ليكونوا مكانهم.
وم����ن جانبها، أكدت س����ارة 
الفيلكاوي من جلنة التنظيم في 
املؤمتر ان املشاركات املميزة دخلت 
ضمن جلنة تقييم الختيار أفضل 
مشارك في كل بند من بنود املسابقة 

ندى أبونصر
أقيم ف����ي فندق املارينا مؤمتر 
صحافي إللقاء الضوء على مؤمتر 
األطفال الذي سيقام 14 و15 اجلاري 
في فندق كراون بالزا وسيتم فيه 
عرض ش����يق وممي����ز إلجنازات 
وجناح����ات األطفال ف����ي مجاالت 

مختلفة.
وأكدت مديرة رواد جونيورز 
ورئيسة اللجنة املنظمة »صغير 
وإجنازي كبير« إميان عبدالغفور 
خالل املؤمت����ر ان مؤمتر »صغير 
وإجنازي كبي����ر« هو أول مؤمتر 
يقام في الكويت واخلليج العربي 
يقدم����ه األطفال بالكامل، حيث ان 
األطفال في هذا املؤمتر سيديرون 
املؤمتر بالكامل ابتداء من استقبال 
الضيوف مرورا بكل اللجان مثل 
النظام وتقدمي البرامج والفقرات 

وانتهاء بأركان املعرض.
وزادت ان جناحه����م ميث����ل 
حتديا كبي����را لألطفال الكويتيني 
وإثبات����ا للجمي����ع بقدرتهم على 
اإلجناز وتق����دمي كل ما هو مميز، 
وأوضحت ان املؤمتر برعاية نائب 
رئيس مجلس الوزراء للش����ؤون 
االقتصادية ووزير التنمية اإلدارية 
ووزير اإلسكان الشيخ أحمد الفهد 
املنظم����ة للمؤمتر هي  واجله����ة 
نادي رواد جونيورز التابع ملركز 
الرواد للتدريب القيادي وهو أول 
ناد متخص����ص لتدريب األطفال 
ضمن منه����ج تربوي قيادي وفق 
استعداداتهم وميولهم الشخصية. 
وأشارت عبدالغفور الى ان فكرة 
الطاقات  املؤمتر جاءت الكتشاف 
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