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د.بدر الشريعان ود.سلوى اجلسار وم.ناجي العبدالهادي ونورية السداني خالل اللقاء

مستشارة الشؤون الثقافية كاترينا سويت واملسؤول اإلعالمي حامت قربي

كاترينا سويت وحامت قربي ورتشيل ماكسيسكا وشيماء إبراهيم وخالد احلسيني من القسم اإلعالمي بالسفارة

حمد العنزي
برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية 
ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون االسكان 
الش����يخ أحمد الفهد والذي اناب عنه وزي����ر الكهرباء واملاء 
د.بدر الشريعان، اقيم صباح امس حفل التوقيع على احلجر 
التذكاري للمركز الصحي ملنطقة الروضة بحضور رئيس حزب 
احملافظني للفترة احلالية ووزير الدولة بال حقيبة في اململكة 
املتحدة وهي اول وزيرة مسلمة بتاريخ بريطانيا البارونة 
سعيدة وارسي ووكيل وزارة الصحة د.ابراهيم العبدالهادي 

وعدد من ابناء املنطقة ونواب مجلس االمة.
في البداية قال وزير الكهرباء واملاء د.بدر الشريعان بعد 
مراسم التوقيع على احلجر التذكاري للمركز الصحي ملنطقة 
الروضة انه سعيد باملشاركة نيابة عن نائب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون االقتصادية الشيخ أحمد الفهد لوضع حجر 
األساس ملركز الروضة، ونحن نبارك جلميع أهالي املنطقة 
على ذلك االجن����از الذي يأتي بتبرع مبارك من قبلهم جتلى 
من خالل مش����اركة مجلس ادارة اجلمعية، متمنيا أن تكون 
تلك املبادرة مثاال للمناط����ق االخرى نحو االجناز، واختتم 
الشريعان حديثه بانه سيكون لنا لقاء بعد عام من اآلن وهو 

املوعد الفعلي الفتتاح املركز.
من جانبه قالت مستش����ارة شؤون التنمية ملكتب نائب 
رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية وعضو مؤسس 20�50 
نورية السداني ان منطقة الروضة حتتفل اليوم بوضع احلجر 
التذكاري للمركز الصحي وهي املنطقة التي استشهدت على 
ثراها خنساء الكويت التي ضحت بأبنائها الثالثة ملجد ورفعة 
بلدها، مش����يرة الى ان هذا االحتفال يهدف لتقدمي الواقعية 
االيجابية التي عكست التعاون احلكومي مع املجتمع املدني 
في الكويت حيث بادرت حملة تنمية املناطق بتبني متابعة 
هذا املشروع االنساني الذي عكس التعاون االيجابي احلكومي 

الشعبي في احلى صوره واسمى معانيه الوطنية.
واضافت السداني اننا نحتفل هذا اليوم مبشاركة رئيس 
احملافظ����ني في الفترة احلالية ووزيرة الدولة بال حقيبة في 
احلكومة البريطانية البارونة سعيدة وارسي التي قدمت من 
اجل دعمنا فنشكرها على تلك املشاركة، مشيرة الى جتاوب 
الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية مع مبادرة 
احلملة وخصص����ت اربعة آالف متر م����ن احلديقة الواقعة 
في القطعة، ثم تال ذلك تبرع جمعية املهندس����ني الكويتية 
بتصميم املبنى، ودعم وزارة الش����ؤون االجتماعية والعمل 
بطلبها لبلدية الكويت بتخصيص هذا املوقع ووافقت وزارة 
الصحة العامة على مس����اهمة اهالي منطقة الروضة كبادرة 
وطنية سامية عن طريق تبرع جمعيتهم ببناء املركز، بكلفة 
مليون ونصف املليون دينار والذي توج باملوافقة الكرمية 

ملجلس الوزراء.
واشارت الس����داني الى ان هذا االحتفال عالمة فارقة في 
تاري����خ تنمية املناطق وعمل املجتمع املدني ودعم احلكومة 
ملثل هذا التعاون الذي يوثق كلمات صاحب الس����مو األمير 

الشيخ صباح األحمد.

التوقيع على الحجر التذكاري للمركز الصحي الجديد بالروضة
الفهد أناب وزير الكهرباء بحضور سعيدة وارسي ووكيل »الصحة«

الشريعان: سيكون لنا لقاء بعد عام من اآلن الفتتاح المركز بعد إنشائه السداني: حملة تنمية المناطق بادرت بتبني متابعة هذا المشروع

سويت: السفارة األميركية ستفتقد جهود حاتم قربي
قربي: كنت محظوظًا بصداقات الزمالء الصحافيين

بشرى الزين
عل����ى مدى س����ت س����نوات من 
العمل اإلعالمي في قسم الصحافة 
بالسفارة االميركية، كان حامت قربي 
اإلعالمي املتخصص والنموذج املثالي 
للتعاون مع زمالء املهنة في الصحف 

احمللية.
يغادر قربي السفارة االميركية 
بعد تفرغه للعمل في القطاع اخلاص 
وقد حظي مبشاعر احملبة واالمتنان 
التي غمرته من زمالئه االعالميني 
الذين حضروا ظهر امس االول في 
مأدبة غداء لوداعه على امل اللقاء 

به مستقبال.
مستش����ارة الش����ؤون الثقافية 
الس����فارة  العامة في  والعالق����ات 
االميركية كاترينا س����ويت اشادت 
بأداء املسؤول اإلعالمي حامت قربي 
وقالت ان السفارة ستفتقد جهوده 
الدؤوبة متمنية له التوفيق في عمله 
اجلديد الذي سيباشره مطلع العام 

اجلديد.
من جهته اعرب قربي عن سعادته 
بعالقة الصداقة التي ربطته بالزمالء 
االعالميني طوال فترة عمله مبينا 
انه كان محظوظا بهذه العالقة التي 
استطاع ان يكتس����بها اثناء فترة 

عمله.
من جانبه القى الزميل ش����وقي 
محمود من جريدة السياسة كلمة ناب 
فيها عن باقي الصحافيني احلاضرين 
التمنيات اخلالصة  حيث عبر عن 
والشكر والتقدير لقربي ملا ابداه من 
تعاون خالل عمله وتس����هيل مهام 
الصحافيني مذكرا بأن قربي لم يبد 
يوما تذمرا من اتصاالتهم التي كان 
يرد عليها على مدار الس����اعة دون 

أدنى تبرم.

نقابة »الشؤون« تنظم رحلتين سياحيتين لمنتسبيها
أعلن أمني الس���ر العام لنقابة العاملني بوزارة الش���ؤون خالد 
الصواغ ان مجلس ادارة النقابة بصدد التجهيز لرحلة س���ياحية 
الى مدينة دبي خالل النصف االول من ش���هر فبراير املقبل. يشمل 
االقامة بفندق خمس جنوم والسفر على اخلطوط اجلوية الكويتية. 
وكذلك ضمن االهداف التي تضعها النقابة نصب أعينها إقامة مخيم 

ربيعي للعائالت في الفترة املقبلة.
وأض���اف الصواغ ان مجلس ادارة النقابة قرر إقامة رحلة ألداء 
مناسك العمرة خالل النصف الثاني من شهر مارس 2011 حيث تشمل 

رحلة العمرة االقامة بفنادق خمس جنوم والس���فر على اخلطوط 
اجلوية الس���عودية مع توفير الوجبات بنظ���ام بوفيات مفتوحة 
طوال فترة مناسك العمرة. وأوضح الصواغ ان مجلس االدارة يدعو 
ديوان اخلدمة املدنية الىاإلس���راع في إق���رار املطالبات املقدمة من 
وزارة الشؤون، خصوصا كادر دور الرعاية االجتماعية والذي طال 
انتظاره مبا فيه من ظلم وقع على عاتق املوظفني العاملني مبجمع 
دور الرعاية، كما يطالب بإقرار كادر للمفتشني بشكل عام، حيث ان 

هؤالء املفتشني يقع عليهم الكثير من الظلم والغنب.

في مأدبة لوداع المسؤول اإلعالمي

طلبة املدارس شاركوا في احلفل سعيدة وارسي تسجل كلمتها في دفتر احلجر التذكاري

)كرم ذياب(د.بدر الشريعان ونورية السداني بعد التوقيع على احلجر التذكاري


