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 األمير عّزى العاهل السعودي بوفاة بدر بن مساعد بن عبداهللا

 بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
ببرقية تعزية الى أخيه خادم احلرمني الشريفني امللك 
عبداهللا بن عبدالعزيز آل سعود ملك اململكة العربية 
السعودية الشــــقيقة عبر فيها عن خالص تعازيه 
وصادق مواساته بوفاة املغفور له بإذن اهللا تعالى 
صاحب السمو األمير بدر بن مساعد بن عبداهللا بن 
عبدالرحمن سائال املولى تعالى ان يتغمده بواسع 

رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم األسرة املالكة 
الكرمية جميل الصبر وحسن العزاء.

  كما بعث ســــمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 

ببرقيتي تعزية مماثلتني.
  من جانب اخر، بعث صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد ببرقية تعزيــــة إلى الرئيس هوغو 

تشــــاڤيز فرياس ـ رئيس اجلمهورية البوليڤارية 
الڤنزويلية الصديقة عبر فيها ســــموه عن خالص 
تعازيه وصادق مواساته وللشعب الصديق بوفاة 
الرئيس السابق جلمهورية ڤنزويال كارلوس اندريس 
بيريز رودريغز. كما بعث سمو ولي العهد الشيخ 
نواف االحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

ناصر احملمد ببرقيتي تعزية مماثلتني. 

 الرئيس مبارك هنأ الجالية المصرية
  بعيد الميالد المجيد

 نقل القنصـــل املصري فـــي الكويت صالح 
الوسيمي تهنئة الرئيس املصري حسني مبارك 
الى أبناء اجلالية املصرية القبطية املغتربني في 
اخلارج، وجاء في نص برقية التهنئة: «يسعدني 
ان أبعث اليكم بخالص التهاني مبناسبة االحتفال 
بعيد امليالد املجيد وبحلول العام امليالدي اجلديد 
٢٠١١، متمنيا ان يحمل العام اجلديد لكم وملصرنا 

الغالية دوام العزة والرفعة».
  هذا وتقدم الوســـيمي باألصالة عن نفســـه 
وبالنيابـــة عن جميع الزمالء اعضاء القنصلية 
العامة بخالص التهاني ألبناء اجلالية املصرية 
األقباط املقيمني بالكويـــت بعيد امليالد املجيد 
وحلول العام امليالدي اجلديد ٢٠١١، مع متنياتهم 

بدوام األعياد. 

 «طفلي مسؤوليتي.. الثاني» ثمرة لتعاون العمل االجتماعي 
ومجموعة أوان العالمية ومركز ديسكفري لتنمية الطفل

جميع السبل والضمانات املادية 
والنفسية والتربوية واالجتماعية، 
مؤكدة ان أهم هذه العوامل على 
االطالق هي العوامل التربوية التي 
تترك تأثيرا مباشرا على نفسية 
وتوجهــــات الطفل بل وتكســــبه 
العديد من الســــلوكيات اجلديدة 
التــــي نتمنى بكل تأكيد ان تكون 
سلوكيات ايجابية ومحفزة وليست 

سلوكيات سلبية مدمرة.
  وأكدت الشــــهاب ان الطفولة 
كمرحلة مــــن مراحل النمو تترك 
بصماتها على ســــلوك االنسان، 
كما ان البيئــــة التي يعيش فيها 
الطفل ذات تأثيــــر بالغ األهمية 
في منوه، مشــــيرة الى ان البيئة 
احمليطة بالطفــــل اذا عجزت عن 
اشباع احتياجاته فإن هذا سيؤدي 
الى معاناة الطفل من املشــــكالت 

املختلفة. 

بكل تأكيد مرحلة صناعة املستقبل 
وبناء الوطن بشكل يسمح لهؤالء 
األطفال بأن يعيشوا حياة كرمية 
وهادئــــة ويضمن لهــــم حتقيق 
أمنياتهم التي ال تتخلى عنهم طوال 
مرحلة الطفولة، وفي ظل توفير 

وجعلها ضمن األركان األساسية 
للدين.

  وأشارت الشهاب في كلمتها الى 
ان فكــــرة انعقاد مثل هذا املؤمتر 
يأتــــي اميانا من اعضــــاء اللجنة 
بأهمية مرحلة الطفولة والتي متثل 

  وأوضحت الشهاب ان حرص 
جلنة العمل االجتماعي على مثل 
هذا املؤمتر الذي يتوجه الى اآلباء 
واألمهات وجميع العاملني باحلقل 
التربوي والذي تتمركز محاوره 
األساسية حول التربية املتجددة 
واحلديثــــة للطفــــل، يدفعنا الى 
االهتمام بوضع نقــــاط وأهداف 
محــــددة للوصول من خاللها الى 
نتائــــج عملية وملموســــة ميكن 
قياســــها على املســــتوى العملي 
والواقعي، مشيرة الى ان هذا يعد 
املؤمتر الثاني الذي تعقده اللجنة 
بعــــد ان عقد املؤمتر األول والقى 
جناحا كبيرا وترحيبا ممن شاركوا 
فيه من مختلف الطوائف واملهتمني 
بالتربية احلديثة غير املنفصلة 
عن القيم والعادات األصيلة التي 
نشأنا عليها خاصة تلك القيم التي 
أرسى قواعدها ديننا اإلسالمي بل 

 دعت رئيســــة جلنــــة العمل 
االجتماعي إقبال الشهاب املجتمع 
الكويتي خاصة الوالدين من كل 
الى احلضور واملشاركة  اســــرة 
في املؤمتــــر التربوي والتعليمي 
االجتماعي والذي ستنطلق أنشطته 
اليوم الثالثاء وغدا االربعاء، وذلك 
خالل املؤمتر الصحافي الذي عقد 
امــــس األول بقاعة ديســــكفري 
لإلعالن عن بدء انطالق أنشــــطة 
مؤمتر «طفلي مسؤوليتي.. الثاني» 
حتت رعاية الشيخة عايدة سالم 
العلــــي الصباح، موضحة ان هذا 
املؤمتر قد شارك فيه العديد من 
املؤسســــات املتخصصة في هذا 
املجال على رأسها مجموعة أوان 
الرسمي  املمثل والوكيل  العاملية 
لبرامج الوالدية الفعالة بالشرق 
األوسط وشــــمال أفريقيا ومركز 

ديسكفري لتنمية الطفل.

 جانب من املؤمتر الصحافي لإلعالن عن انطالقة املؤمتر 

 العبدالرزاق رئيسًا لمجلس إدارة 
الجمعية الكويتية لتقنية المعلومات 

 أجرت اجلمعية الكويتية لتقنية املعلومات انتخابات مجلس االدارة 
حيث تنافست قائمتان هما قائمة اجلمعية وقائمة التطوير على مقاعد 
مجلس االدارة املؤلف من سبعة اعضاء، وسبق انتخابات مجلس االدارة 
انعقاد اجلمعية العمومية التي ناقشت التقريرين االداري واملالي حيث 
مت اعتمادهما من احلضور. وأســـفرت النتائج عن فوز ٥ مرشحني من 
قائمة اجلمعية هم م.قصي ابراهيم الشطي، م.جاسم عبداهللا التويتان، 
احمد عبداهللا الثنيان، عبداللطيف عبدالعزيز العبدالرزاق، د.عبداهللا 
عبداحلي الشـــاهر، كما فاز من قائمة التطوير مرشـــحان هما د.ثاليا 
عبدالعال الفوزان ود.عبداهللا جاسم الشهاب وحل احتياطي أول محمد 
عبداحلميد العبدالعظيم واحتياطي ثان منى بدر املطوع. وقام مجلس 
االدارة املنتخب في اجتماعه األول باختيار اعضاء الهيئة االدارية حيث 
جاء تشكيله كالتالي: عبداللطيف العبدالرزاق – رئيسا، م.قصي الشطي 
– نائبا، م.جاسم التويتان – امينا للسر، احمد الثنيان – امينا للصندوق، 

د.ثاليا الفوزان، د.عبداهللا الشهاب، د.عبداهللا الشاهر اعضاء. 

 «الزراعة»: إلغاء التراخيص اإلدارية المؤقتة 
بسوق الخضار والفاكهة بالشويخ 

االدارة   أصدر رئيس مجلـــس 
واملدير العام للهيئة العامة لشؤون 
الزراعة والثروة السمكية قرارا بالغاء 
التراخيص االدارية م.جاسم البدر 
املؤقتة بســـوق اخلضار والفاكهة 
بالشـــويخ. ويأتي هذا القرار على 
ضوء قرار املجلس البلدي في شهر 
ابريل عام ٢٠٠٠ والقاضي باغالق 
السوق املركزي في منطقة الشويخ 
الصناعية بعد تشغيل سوق اخلضار 
والفاكهة في منطقة الصليبية خالل 

مدة ستة اشهر.
  وينص قرار الهيئة في هذا الشأن 

على انهاء التراخيص االدارية املؤقتة 
اخلاصة مبزاولة مهنة الداللة بسوق 
اخلضار والفاكهة (الشبرة رقم ٣) 
مبنطقة الشويخ والصادرة الى كل 
من شـــركة برقان، وشركة فرتش 
وورلد للتجهيزات الغذائية (فيصل 
العيسى)، وشركة  جميل سلطان 
املنتجات الزراعية (حســـن محمد 
النجار) وذلك ملقتضيات  حســـن 
املصلحة العامة، على ان يعمل بهذا 
القـــرار اعتبارا من تاريخ صدوره 
في ٢٠١٠/١٢/٢٣ مـــع اخطار ذوي 

 م.جاسم البدرالشأن بذلك. 


