
الجمعة 17 ديسمبر 2010   9محليات
دعاهم إلى أن يكون صاحب السمو قدوتهم األولى في هذا المجال

اعتماد التوسع في جائزة الشيخة سبيكة آل خليفة لألسر المنتجة البرجس: »حملة بذل وعطاء« تنطلق 19 الجاري 
في منطقتي مبارك الكبير وحولي التعليمية

محمد الصباح شهد أداء القسم لـ 42 ديبلوماسيًا: التزموا بالقيم الكويتية 
ومثلها العليا وحافظوا على سمعة البالد الناصعة في الخارج 

 احتفل في ديوان عام وزارة 
اخلارجي���ة صباح أم���س بأداء 
الديبلوماس���ي لعدد من  القسم 
الديبلوماس���يني الكويتيني أمام 
نائ���ب رئيس مجل���س الوزراء 
ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد 

الصباح.
وقام خالل االحتفال 42 ملحقا 
ديبلوماس���يا بأداء القس���م أمام 
الشيخ د.محمد الصباح وبحضور 
وكيل وزارة اخلارجية الس���فير 
خال���د اجلاراهلل ومدي���ر املعهد 
الديبلوماسي السفير عبدالعزيز 
الشارخ وأركان وزارة اخلارجية 
وفق���ا للمادة 21 من القانون رقم 
21 لس���نة 1962 بنظام السلكني 

الديبلوماسي والقنصلي.
وتنص امل���ادة املذكورة على 
ان »يحل���ف أعض���اء الس���لكني 
الديبلوماس���ي والقنصلي قبل 
اش���تغالهم بوظائفه���م اليم���ني 
بالصيغ���ة اآلتية »أقس���م باهلل 
العظي���م أن أكون مخلصا لدولة 
الكويت وألميره���ا ولقوانينها 
وظيفت���ي  أعم���ال  أؤدي  وأن 
بالذمة والشرف وأن أحافظ على 

هذا السياق أن البرامج التدريبية 
التي خضع لها الديبلوماسيون في 
املعهد الديبلوماسي الكويتي قد 
أهلتهم ملواجهة متطلبات عملهم 

في اخلارج.
من جانبه شدد وكيل الوزارة 
خال���د اجلاراهلل عل���ى ضرورة 
الديبلوماس���يني بالقسم  التزام 
الديبلوماسي والعمل مبوجباته 
وأهمها احلفاظ على سرية الوثائق 
واملعلومات التي يتناولونها في 
عملهم كما متن���ى لهم التوفيق 
والنج���اح ف���ي خدم���ة الكويت 

واالرتقاء بعالقاتها اخلارجية.
املعه���د  وحت���دث رئي���س 
الس���فير الشارخ  الديبلوماسي 
رافعا باسمه وباسم الديبلوماسيني 
عميق الشكر واالمتنان الى سمو 
رئيس مجلس الوزراء الش���يخ 
ناصر احملمد على تفضله مشكورا 
برعاية وحض���ور حفل التخرج 
للديبلوماسيني الذي أقيم مؤخرا 
في املعهد الديبلوماسي، مؤكدا أن 
هذا التكرمي من لدن سموه منح 
الديبلوماسيني حافزا قويا نحو 

املزيد من العطاء والتميز. 

أسرارها«.
وفي اختتام مراس���م القسم 
حتدث الشيخ د.محمد الصباح 
للديبلوماسيني، مؤكدا لهم أنهم 
جنود في خدمة الكويت ومشددا 
على أن يك���ون قدوتهم األولى 

في هذا املجال صاحب الس���مو 
األمير الش���يخ صب���اح األحمد 
»أمير الديبلوماس���ية وش���يخ 

الديبلوماسيني«.
وأضاف ان »صاحب السمو 
األمير مثلنا األعلى كديبلوماسيني 

والقدوة في ممارس���ة أنشطتنا 
ومهامنا ولكم فيه خير قدوة في 
تعلم كيفية كسب األصدقاء واألمن 

من شر األعداء«.
واس���تذكر في هذا املجال ما 
الكويتية  الديبلوماسية  قدمته 

من شهداء راحوا ضحية الدفاع 
عن وطنهم ومصاحله العليا داعيا 
املولى أن يتغمدهم بواسع رحمته 

وأن يقرهم في جنات نعيمه.
ووجه الشيخ د.محمد الصباح 
أبوية للديبلوماسيني،  نصائح 

مش���ددا على ض���رورة االلتزام 
بالقي���م الكويتية ومثلها العليا 
ومتثي���ل الدول���ة ف���ي اخلارج 
بش���كل يتناس���ب مع س���معة 
الكويت الناصعة مختتما حديثه 
بالتنويه بالتوسع الكبير الذي 

الديبلوماسية  البعثات  تشهده 
في اخلارج استجابة لتوجيهات 
القيادة السياسية بتعزيز أمن 
البالد م���ن خالل بناء ش���بكة 
مصالح متشعبة مع العديد من 
دول العال���م املهمة.وأضاف في 

التوفيق التي تتناولونها في عملكم وأتمنى لكم  الوثائق والمعلومات  الجاراهلل: ضرورة الحفاظ على سرية 

الكندري: لجنة شؤون الموظفين ستنظر 
جميع طلبات النقل داخل »الشؤون«

 بشرى شعبان
اكد وكيل وزارة الشؤون محمد 
الكن����دري ان جميع طلبات النقل 
داخل قطاعات الوزارة سيتم النظر 
فيها في جلنة شؤون املوظفني وانه 
جار حالي����ا جتميع طلبات النقل 

متهيدا للنظر فيها.
وعن مشاركته على رأس وفد 
الكوي����ت لالجتماع ال� 30 ملجلس 
الش����ؤون االجتماعية في  وزراء 
القاهرة اوضح قبل انعقاد املؤمتر 
كان هناك اجتماع تنسيقي لوزراء 
الشؤون االجتماعية لدول مجلس 
التعاون ومت رفع توصية باعتماد 

التوسع في جائزة الشيخة سبيكة آل خليفة حرم عاهل مملكة البحرين 
لألسر املنتجة والتوسع في املشاركة بها.

وايضا شاركنا في اجتماعات املكتب التنفيذي ملجلس وزراء الشؤون 
االجتماعية العرب ومتت مناقشة العديد من املواضيع السيما ما يتعلق 
مبتابعة قرارات الدورة ال����� 29، باالضافة الى تقرير الصندوق العربي 
للعمل االجتماعي ومت اعتماد ميزانيته واملوافقة على تقدمي الدعم الالزم 

لكل املشاريع االجتماعية في الدول العربية.
كم����ا تطرق النقاش ال����ى التقرير اخلاص باجتم����اع وزراء التنمية 

والشؤون االجتماعية للدول العربية واالفريقية.
واضاف الكندري انه مت التشديد على متابعة تنفيذ القرارات الصادرة 
عن القمة االجتماعية واالقتصادية التي عقدت في الكويت، ومت التحضير 

للقمة التنموية االقتصادية التي ستعقد في 19 يناير املقبل.
ومت اختيار موضوع الدورة التي تنعقد في شهر يونيو من كل عام 

وهذا العام بعنوان »االرشاد األسري وحماية األسرة«.
وايضا مت اعتماد اقتراح التوسع في جائزة الشيخة سبيكة آل خليفة 

املقترح املقدم من دول مجلس التعاون.
واض����اف الكندري: كما مت االطالع عل����ى التقارير اخلاصة بالبرملان 
العرب����ي لالطفال ومناقش����ة ما قدمته جلنة الطفول����ة العربية وجلنة 

األسرة العربية.
ومت اتخاذ توصية باملش����اركة في مؤمتر حقوق الطفل الذي سيعقد 

مبراكش خالل الشهر اجلاري.

 رندى مرعي
اكد رئيس مجلس ادارة جمعية 
الهالل االحمر برجس البرجس ان 
العمل االنساني غير محدود السيما 
ان العالم يواجه اليوم العديد من 
الكوارث الطبيعية التي تتطلب 
تضافر اجله����ود وتعزيز الروح 
االنس����انية لدى اجلميع وهذا ما 
تقوم ب����ه الكويت على الرغم من 
صغر حجمها وقلة عدد سكانها.

كالم البرجس جاء خالل مؤمتر 
صحاف����ي لالعالن ع����ن انطالق 
نش����اطات »حملة ب����ذل وعطاء« 
التي تقيمه����ا اجلمعية بالتعاون 
م����ع وزارة التربية ف����ي منطقة 
مبارك الكبير التعليمية ومنطقة 
حول����ي التعليمية في 19 اجلاري 
بعدما اثبتت جناحها العام الفائت 
في منطقتي اجلهراء والعاصمة.

وتقوم احلملة بتعريف العاملني في 
املناطق التعليمية واولياء االمور 
على االس����عافات االولية وعلى 

مبادئ مكافحة احلرائق بالتعاون 
مع االدارة العامة لالطفاء وتستمر 
ملدة اسبوع واحد يحصل بعدها 
من يجتاز الدورة على شهادة من 

جمعية الهالل االحمر الكويتية.
بدوره نقل مدير ادارة االنشطة 
التربوية في منطقة مبارك الكبير 
التعليمية عيسى بورحمة اميان 
وزي����رة التربية ووزيرة التعليم 
العالي بأهمي����ة العمل التطوعي 
وتعزيز اجلانب االنس����اني لدى 
العاملني ف����ي املناطق التعليمية 
وعليه جاء هذا التعاون مع جمعية 
الهالل االحمر الكويتية وسيستمر 
الى ان يش����مل منطقتي االحمدي 
والفروانية التعليمية في الفصل 
الثاني من السنة بعد ان تخضع 

لها املناطق السالف ذكرها.
واش����ار بورحمة ال����ى اهمية 
دور العم����ل التطوعي في خدمة 
البشرية عموما والطلبة والعاملني 
في امل����دارس خصوصا لذلك مت 

تكلي����ف عدد من املش����رفني على 
هذه الدورات لكل منطقة تعليمية 
للقي����ام بترش����يح املتدربني من 
قبل املدارس واختي����ار الدورات 
وجتهيزها باملتطلبات ومتابعة 
العمل اليومي للمتدربني واملدربني.

واستعرض بورحمة الذين خضعوا 
لهذه الدورة حيث بلغ عدد اولياء 
االمور الذين اجتازوها في محافظة 
العاصمة 7 م����ن الذكور و24 من 
االناث في ح����ني ان عدد العاملني 
الذكور بلغ 34 واالناث 96.اما في 
منطقة اجلهراء فقد بلغ عدد الذكور 
من العاملني 14، اما اإلناث فكن 71 
عاملة ام����ا اولياء االمور فخضع 
لهذه الدورة 15 امرأة، في حني ان 
عدد املتدربني الذين سيخوضون 
الدورات املقبلة سيكون 50 رجال 
من العاملني بامل����دارس واولياء 
االمور و50 امرأة من العامالت في 
املدارس.بذلك يكون عدد املتدربني 
100 متدرب لكل منطقة تعليمية.

)سعود سالم( برجس البرجس ومساعد العنزي وعيسى بورحمة خالل املؤمتر   

الشيخ د.محمد الصباح وخالد اجلاراهلل 

محمد الكندري

»تعاونية اليرموك« تنّظم  »ماراثون« للمشي
أكد رئيس مجلس ادارة جمعية 
اليرموك التعاونية بدر العناز ان 
اجلمعية حريصة كل احلرص على 
مد جسور التعاون واحملبة بني 
أهالي منطقة اليرموك مبختلف 
ش���رائحهم العمري���ة، ومن هذا 
املنطلق مت عمل االس���تعدادات 
الالزمة لتنظيم ماراثون جمعية 
اليرموك األول لهواة املشي، وذلك 
خللق جو ماراثوني رياضي ينعم 
بالنش���اط واحليوي���ة والروح 
الرياضية يجم���ع أهالي منطقة 

اليرموك.
وقال العناز انه مت عمل جميع 
االس���تعدادات الالزم���ة الجناح 
املاراثون من جتهيزات تشمل الزي 
املوحد للمشاركني واالستعدادات 
الطبية والتنظيمية، هذا فضال 
عن الع���روض الترويجية التي 
ستقوم بها الش���ركات الراعية، 

كما انه سيتم توزيع هدايا على 
الفائزين.

وأضاف العناز انه مت تنظيم 
هذا املاراثون كدعوة صادقة وودية 
لكل فرد من أهالي منطقة اليرموك 
تثق���ل كاهله روتيني���ة احلياة 

املعاص���رة، بتوفير جو رياضي 
بعيدا عن هذا الروتني اليومي.

وقال العناز انه باالضافة الى 
اجلو الرياضي الذي سيظلل هذا 
الى  احلدث، فإنه سيكون جنبا 
جنب جو طب���ي بتنظيم حملة 
للتب���رع بالدم ألهال���ي املنطقة 

واملشاركني في املاراثون.
املاراثون  العناز أن  وأوضح 
سيكون في شارع عبدالعزيز بن 
باز مبنطقة اليرموك ذهابا وإيابا 
وأن نقطة البداية س���تكون من 
ناحية الدائري اخلامس وستكون 
بداية االنطالق في متام الساعة 
الثالثة عصرا من يوم الس���بت 
املوافق 2010/12/18، داعيا أهالي 
املنطقة على مختلف شرائحهم 
العمرية للمشاركة بهذا احلدث 
الرياضي ليك���ون نقطة البداية 

نحو حياة صحية أفضل.

بدر العناز

وفد جمعية الصحافيين يشاركخالل حفل تكريم الطالبات المتفوقات في جميع مراحل مدارس منطقة قرطبة
في اجتماعات اتحاد الصحافيين العرب لطيفة الفهد: تطور العلم يساعد  على الفكر و يعزز ثقافة اإلبداع

محمد راتب
في حف���ل اقامت���ه جمعية 
قرطبة التعاونية ل� 550 طالبة 
املراحل املدرسية مبا  ملختلف 
فيها اجلامعية، اضافة الى ذوي 
االحتياجات اخلاصة وكوكبة من 
هيئة التدريس ومديري مدارس 
التي  املنطقة عرفانا باجلهود 
قدموها والعطاء الذي بذل من 
اجل بناء جيل املستقبل، كرمت 
الش���يخة لطيفة الفهد رئيسة 
جلنة ش���ؤون املرأة الطالبات 
املتفوقات ف���ي جميع املراحل 
الدراس���ية مبنطقة قرطبة في 
حفل كبير حتت رعايتها اقامته 
مساء اول من امس على مسرح 
مدرس���ة عبدالعزيز الغربللي 
الس���يدات  بنني، كم���ا كرمت 
املثاليات الالتي اخلصن طوال 
فترة عملهن مبجال التدريس.
وكذلك كرمت الشيخة لطيفة 
االس���رة املثالية ف���ي مجاالت 
التربية والتعليم حرصا منها 
التي  على االهتمام باالس���رة 
لها الدور االكب���ر في العملية 

التعليمية بجانب املدرسة.
الش���يخة لطيفة  والق���ت 
كلمة عبرت فيها عن سعادتها 
حلضور احلفل وتكرميها لبناتها 
الطالبات املتفوقات وحثتهن 
عل���ى ض���رورة تلق���ي العلم 
واالجتهاد في���ه ألن اهلل بعث 
رسوله محمدا وقال له )اقرأ(، 
واضافت الشيخة لطيفة قائلة 
في كلمتها ان العلم هو اساس 
احلياة وواج���ب على اجلميع 
االهتمام بتلقي العلم.ووجهت 
الشيخة لطيفة كلمتها الى االم 
قائلة ان احلى ما في االمومة ان 
تقدر االم اهمية العلم الوالدها، 
واحلى ما في العمر ان تدرس 
اذا كانت  االم الوالدها حت���ى 
لديهم مدرسة.واشارت الشيخة 
لطيفة الى ان املدرس���ة توحد 
اجلميع رغم اختالف بيئاتهم 
التي عاشوا فيها ألن املدرسة 
بيئة واحدة تعلم االنسان كيف 

يتكلم ويدرس.
وقدم���ت الش���يخة لطيفة 
نصيحة الى كل معلمة قائلة: 

اوالد الكويت.. كنوز الكويت، 
فيج���ب عل���ى كل معلم���ة ان 
جتتمع بطالبها كل فترة حتى 
تتع���رف على املش���اكل التي 
تواجهه���م وتقدم لهم احللول 
وان تك���ون املعلمة هي كامتة 

اسرار طالبها.
كم���ا اكدت عل���ى ان العلم 
اصبح م���ن اكبر طموحات كل 
الدول التي تش���هد طفرة فيما 
بينها في مجال البحث العلمي 

ومواكبة عص���ر التكنولوجيا 
الال محدود.

وقالت ان االهتمام املتزايد 
باملتفوقني وبالعلم والعلماء قد 
جاء خلدمة االنسانية ولتطوير 
البيئة التي ينش���دها االنسان 

للعيش حياة كرمية.
واعربت عن سعادتها لتكرمي 
املتفوقات  الطالبات  نخبة من 
الالتي حرص���ن على حتقيق 
التميز العلمي امللحوظ، مؤكدة 
ان البيئة التعليمية الصاحلة 
قد استطاعت تفريخ املتميزين 
والعم���ل على تعزي���ز ثقافة 

االبداع.
واشارت الى اهمية اجلهود 
التي يبذلها املس���ؤولون عن 
املس���يرة التعليمية للنهوض 
التعليمي���ة العداد  باملناه���ج 
الكوادر الوطنية املؤهلة لسد 
احتياج���ات الوطن في جميع 

املجاالت.
على الصعيد ذاته، اكد رئيس 
مجل���س ادارة جمعية قرطبة 
التعاونية د.عثمان الفليج على 

اهمية احلركة التعاونية في دعم 
املسيرة التعليمية، حيث تقوم 
بتقدمي 9 ماليني دينار تقريبا 
سنويا لدعم املسيرة التربوية 
مما يؤكد دور التعاونيات في 
التنمية املجتمعية وفي خدمة 

املساهمني واالهالي.
وقال ان االحتفال هو موعد 
س���نوي ودائم م���ع املتفوقني 
من اجلنسني من ابناء املنطقة 
ومن مختلف املراحل الدراسية 
تقديرا للعلم باعتباره اساس 
تقدم الب���الد وتقديرا لكوكبة 

املتميزين واملبدعني.
واضاف: يعتبر العلم الطريق 
الرقي  الى  الصحيح للوصول 
والتقدم ونهضة الوطن، مبينا 
املتفوقني يعتبرون شباب  ان 
املس���تقبل وعلى عاتقهم تقع 
امانة الوط���ن واحلفاظ عليه، 
مش���يرا الى انه م���ن الواجب 
علين���ا ان نعلم ابناءنا الكثير 
مع منحهم الوقت واجلهد الكافي 
لثقل شخصياتهم للصمود في 

مواجهة حتديات احلياة.

يغادر البالد مساء اليوم اجلمعة وفد جمعية 
الصحافيني متوجها الى العاصمة العمانية مسقط 
للمش���اركة في اجتماعات االمانة العامة واملكتب 
الدائم لالحتاد والتي يشارك فيها 50 من النقباء 
واألمناء العامني من 19 دولة عربية في الفترة من 

17 الى 21 ديسمبر 2010.
وميثل الكويت في ه���ذه االجتماعات الزميل 
احمد يوس���ف بهبهاني رئيس اجلمعية بصفته 
نائ���ب رئيس االحتاد الع���ام للصحافيني العرب 
والزميل فيصل القناعي أمني سر جمعية الصحافيني 
الكويتية بصفته رئيسا لوفد الكويت وعضوية 
الزمالء أعضاء مجلس االدارة عدنان الراشد أمني 
العيسى وعبداحلميد  الصندوق وفاطمة حسني 

الدعاس وجاسم كمال ودهيران أبا اخليل.

ويتضمن جدول أعمال االجتماعات مناقش���ة 
التقرير املالي ومناقشة تقرير عن أوضاع حرية 
الصحاف���ة والتط���ورات في فلس���طني والعراق 
والصوم���ال وموريتانيا وبحث س���بل مواجهة 
تصاع���د انتهاكات حري���ة الصحافة في أكثر من 
بلد عربي ودراسة تقرير مفصل عن عالقة االحتاد 
واملنظمات الدولية واالحتاد الدولي للصحافيني 
وأوجه التعاون بني االحتاد واالمانة العامة جلامعة 

الدول العربية.
جتدر االشارة الى ان االحتاد العام للصحافيني 
العرب حصل على العضوية االستشارية باملجلس 
االقتصادي واالجتماعي باجلامعة العربية وأيضا 
العضوية االستشارية باألمم املتحدة ومنظماتها 

املتخصصة.

عدنان الراشد فيصل القناعي أحمد بهبهاني

أسماء الملحقين الديبلوماسيين الذين أدوا القسم
عبدالوهاب احمد محمد بودي، ابراهيم مبارك 
ابراهيم العرفج، خالد محمد فهد الفرحان، راشد 
خالد سعود العويهان العنزي، عبداهلل عبدالهادي 
نهار الهاجري، علي شاكر محمد حسن، عبدالعزيز 
حميدان مرزوق الدلح، فهد نواف كرمي الفضلي، 
احمد ضيف مطر الش��مري، محمد يعقوب علي 
العثمان، ناصر بدر محمد الرامزي، سعود منصور 
فليج املطيري، محمد عبدالرحمن محمد السريع، 
فهد محمد محمود العوضي، علي انور علي الشطي، 
عبدالعزيز محمد زيد الزيد، حسني علي عبدالنبي 
ابراهيم، عبدالوهاب جمال عبدالوهاب الراش��د، 
عبدالرحمن فهد صالح ب��ودي، عبدالعزيز احمد 
عبداهلل احلوطي، تركي ملفي زايد الديحاني، محمد 

عبداحلمي��د صقر القطان، محم��د حفيظ محمد 
العجمي، عثمان عبداهلل محمد السنافي، فهد عباس 
س��لطان املزعل، حمد محمد فهد الظفيري، سالم 
محمد سعد العجمي، هايف عبداهلل هايف احلويلة 
العجمي، فهد احمد محمد يوس��ف، سعد سلطان 
محمد العجمي، عبداهلل احمد عبداهلل املهنا، حيدر 
ص��ادق حيدر ابو احلس��ن، فيصل احمد فليطح 
املوعد الشمري، فهد محمد اسماعيل حجي علي، 
يوس��ف حامد محمد التركيت، عمار عبداحلفيظ 
محمد معرفي، احمد مصطفى حسني احلداد، عبداهلل 
احمد خلف الشراح، فواز محمد ناصر القحطاني، 
بدر علي صقر العدواني، عبداحملسن عبداللطيف 

املنصور، عدنان طالل خالد الغنيم.

الشيخة لطيفة الفهد

الديوان: 4 فترات للتسجيل بالوظائف  الحكومية 
اعلن مدير إدارة تسجيل القوى العاملة في ديوان 
اخلدمة املدنية فيصل البسام امس ان الديون حدد 
مواعيد تسجيل الكويتيني الراغبني في العمل بوزارات 
وهيئات ومؤسسات الدولة وذلك خالل أربع فترات 
في عام 2011.وقال البس���ام في تصريح صحافي ان 
ديوان اخلدمة املدنية حدد مواعيد التس���جيل مبا 
يتوافق مع مواعيد تخرج الدارسني في الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب وجامعة الكويت ومبا 
يضمن عدم التداخل مع اإلجازات الرس���مية وشهر 
رمضان املبارك او موس���م احل���ج موضحا ان ذلك 

يهدف الى اتاحة الفرص���ة للكويتيني الراغبني في 
التسجيل بنظام التوظيف اآللي املتبع في الديوان.
وذكر أنه حرصا من الدي���وان على اتاحة الفرصة 
جلميع املواطنني ممن تنطبق عليهم شروط التسجيل 
للحصول على فرصة وظيفية بالقطاع احلكومي فقد 
مت حتديد أربع فترات للتسجيل خالل العام املقبل 
وفترات متفرقة من مارس الى نوفمبر.واضاف ان 
نظام التسجيل بالنظام اآللي للتوظيف خالل الفترات 
املشار إليها يتم عن طريق االتصال الهاتفي او عن 

طريق شبكة االنترنت.


