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مريم بندق
دعت وزيرة التربية ووزيرة 
العال���ي د.موضي  التعلي���م 
الى  الوزارة  احلمود قطاعات 
تبني توصيات وسياس���ات 
اليونيسكو التي مت توجيهها 
الى دول العالم لالهتمام باملعلم 
والتي جاء فيها: استمرار اتاحة 
التدريب طوال احلياة  فرص 
املهنية للمعلم واالهتمام بوجود 
معايير دقيقة وواضحة يتعني 
االلتزام بها في تقييم اداء املعلم 
وتش���جيع املعلم على التعلم 
م���دى احلياة ووضع اس���س 
تش���جع على التطوير املهني 
املستمر جلميع املعلمني طوال 
فترة اخلدمة من خالل الترقيات 
او الع���الوات الدورية او غير 

ذلك من اآلليات واهمية وجود 
قنوات اتصال بني املسؤولني 
واملعلمني للتعرف على املشاكل 
التي يواجهونها في التدريس 
وامكانية حتقي���ق االصالح 
التعليم���ي واهمي���ة اعتبار 
التعليم كمهنة واحترام دور 
املعلم في صياغة السياسات 

التعليمية.
 وطالبت الوزيرة باالطالع 
والتأكي���د عل���ى توافر هذه 
التربية  السياس���ات بوزارة 
لتحقيق التطلعات نحو جودة 
العملية  التعليم وقوة تأثير 

التدريسية.
على صعيد آخ���ر، علمت 
»األنب���اء« ان مجلس الوكالء 
سيناقش موضوع قبول ابناء 

الوافدين العاملني في الوظائف 
املعاونة باملدارس احلكومية 

اسوة باالداريني.
وقالت املصادر ان مدير عام 

منطق���ة الفروانية التعليمية 
يسرى العمر طالبت بتوضيح 
مدى شمول القرار الوزاري رقم 
2009/172 بشأن تسجيل ابناء 
الوافدين االداريني العاملني في 
املعاونة  ال���وزارة بالوظائف 
من عدمه، واوضحت املصادر 
ان املوضوع س���يعرض على 
القرار  الوكالء التخاذ  مجلس 

املناسب.
اجلدير بالذك���ر ان وزيرة 
التربية السابقة اصدرت قرارا 

جاء فيه:
ابن���اء غي���ر  اوال: يقب���ل 
الكويتيني من االداريني العاملني 
في وزارة التربية باملدارس بدءا 
من العام الدراسي 2009 � 2010 

وذلك في االدارات اآلتية:

� االدارات املركزية في ديوان 
ال���وزارة واملناطق التعليمية 
التعلي���م اخلاص  وادارت���ي 

والنوعي.
العام���ة للجنة  االمان���ة   �
الكويتي���ة للتربية  الوطنية 

والعلوم والثقافة.
� املرك���ز العربي للبحوث 
ل���دول اخللي���ج  التربوي���ة 

العربي.
� االمان���ة العامة للمجلس 

االعلى للتعليم.
ثانيا: تلغى القرارات السابقة 
التي تتعارض مع هذا القرار.

ثالث���ا: يعمل به���ذا القرار 
اعتب���ارا من تاريخ���ه وعلى 
جمي���ع اجلهات العلم والعمل 

مبوجبه.

السديراوي: 90 ألف دوالر جائزة مسابقة آل مكتوم
عّممت شروط اإلعالن عنها للتواجيه العامة والمناطق التعليمية

د.موضي احلمود

برجس البرجس مستقبال السفير الياباني

)خديجة عبداهلل( نبيل احلافظ ومساعد العنزي يتوسطان املتطوعني املكرمني

مريم بندق
التربي���ة  وزارة  اعتم���دت 
اسماء 254 مشمولني بالتنقالت 
والترقيات للوظائف االشرافية 
ملدي���ري م���دارس ومديري���ن 
مساعدين ورؤس���اء اقسام في 
املرحل���ة الثانوي���ة، وفيما يلي 

االسماء:
النقل

مديرات

 � احل����واج  عب����داهلل  جميل����ة   ٭
االحمدي

عائش����ة فاط����م عل����ي املطيري �   ٭
الفروانية

لولوة مهوس س����ليمان السعيد �   ٭
مبارك الكبير

فتوح محمد الفرح����ان � التعليم   ٭
اخلاص

كواكب ابراهيم حس����ن االربش �   ٭
التعليم اخلاص

ماجدة حمد احلداد � االحمدي  ٭
نوال عبداهلل املريخي � العاصمة  ٭

 � زاهية مرزوق راش����د الطحيح   ٭
العاصمة

 � الش����ريعان  محم����د  خال����دة   ٭
العاصمة

مديرات مساعدات

 � العمهوج  بدرية عبداهلل فه���د   ٭
التعليم الديني

غالي���ة عبي���د طل���ق العازمي �   ٭
حولي

اميان عبداهلل ناصر احلسينان   ٭
� الفروانية

صفاء زيد جوهر مبروك السعيد   ٭
� مبارك الكبير

فاطم���ة صالح عبداهلل راش���د �   ٭
العاصمة

جناة اسماعيل تقي � حولي  ٭

رئيسات أقسام

 � هبة عبداحملس���ن محم���د ابل   ٭
الفروانية

 � امل���الح  مج���دة س���عد عل���ي   ٭
الفروانية

عبير اخلالدي � العاصمة  ٭
حنان احملمود � االحمدي  ٭

وفاء زبن الظفيري � الفروانية  ٭
العجم���ي �  مني���رة عب���داهلل   ٭

االحمدي
زينب مطر اخلالدي � الفروانية  ٭

ليل���ى احم���د محس���ن � مبارك   ٭
الكبير

 � ن���ورة عبدالرحمن ش���جعان   ٭

مبارك الكبير
عبداللطيف احم���د محمد علي �   ٭

مبارك الكبير

رؤساء أقسام

عبدال���رزاق برقي باجي س���عيد   ٭
العنزي � الفروانية

ظاهر محيس���ن ظاهر العجمي �   ٭
اجلهراء

نوف���ل عبداحلميد عبداهلل اللهو   ٭
� االحمدي

 � صف���ر مخت���ار صفر مي���رزا   ٭
العاصمة

محسن محمد محمد احلمامصي   ٭
�� العاصمة

فهي���د عل���ي محم���د العجمي �   ٭
اجلهراء

س���الم منصور حسني العجمي �   ٭
مبارك الكبير

ناصر عايد عب���داهلل الظفيري �   ٭
اجلهراء

عماد الدين احمد اسماعيل عرفة   ٭
� االحمدي

 � الس���يد  ممتاز محم���د مجاهد   ٭
اجلهراء

ام���ني احمد ام���ني الدس���وقي �   ٭
الفروانية

احمد رجائي عبداحلميد مصطفى   ٭
� حولي

الندب

مديرون

علي عبداهلل طاهر بوحمد   ٭
بدر قضيان بطاح العازمي   ٭

سعد خالد مزيد العنزي   ٭

مدير مساعد

علي عيسى عبداهلل عباس   ٭
احمد عبداحلسني احمد املشاري   ٭

ماجد عوض فاضل العنزي   ٭
بدر ناصر عبداهلل احملجان   ٭

رئيس قسم

محمد خليفة صالح العمير   ٭
محمد خالد ابراهيم الياسني   ٭

سالم عايد جابر خلف   ٭
بدر عبداملجيد عبداهلل الهزاع   ٭

رائد حسني التركماني   ٭
احمد مبارك الدملاني   ٭

عبدالكرمي حسني ابن االسود   ٭
عبدالرزاق بن حسني هديدر   ٭

علي احمد ابراهيم علي   ٭
هايف عيد هذال املطيري   ٭

سلطان محمد مزيد املطيري ٭ 

فاطمة احمد محمد بوخليف  ٭
زعلة دحيم عبداهلل الرشيدي  ٭

عهود الفي محمد املطيري  ٭
فاطمة غلوم محمد حاجية  ٭
هناء احمد درويش الزيد  ٭

ياسمني جواد علي النجدي  ٭
دالل ناصر حمدان الدوسري  ٭

نوف فهد سعود العميرة  ٭
بثينة عبداهلل حسن القطان  ٭
مرمي محمد نخيالن املطيري  ٭

نورة مبارك علي العازمي  ٭
فاطمة عبداهلل هالل احلميدي  ٭
سوسن جمعة عبداهلل حسني  ٭

مستورة عويض املطيري  ٭
ندى محمد عبداهلل شمس  ٭

نورة راشد شديد الصنيدح  ٭
خلود محمد ربيعة الثويني  ٭

هديا فالح فالح العجمي ٭
النقل

مديرون

نبيل محمد يعقوب حسني � مبارك   ٭
الكبير

عايض محمد حرفان الس���هلي �   ٭
مبارك الكبير

ص���الح ب���در يوس���ف نق���ي �   ٭
العاصمة

احمد عبداهلل عل���ي العصفور �   ٭
االحمدي

مدراء مساعدون

 ٭خال���د عبداهلل عل���ي ابراهيم � 

ابراهي���م  س���عاد عبدالرحم���ن   ٭
احلمود

فت���وح عبداملجي���د عبدالوهاب   ٭
عبداهلل

رئيسة قسم

هنادي عبداللطيف علي الرقم  ٭
عذاري عبدالرضا خليفة علي  ٭

عذاري خالد محمد الرشيد  ٭
حصة احمد ماجد عثمان جعفر  ٭
منى محمد عبدالرحمن ابراهيم  ٭
ندى توفيق حسن اجلريفاني  ٭

حنان خالد عبداللطيف الفزيع  ٭
الهام عبدالكرمي محمد  ٭

سلوى داود عباس الصراف  ٭
رشا فاخر حسن النكاس  ٭

وسمية حجي مفلح الرشيدي  ٭
ماجدة عبداهلل جنم محسن  ٭

بدرية فرحان الشمري  ٭
فاطمة جدعان منخي العتيبي  ٭

فاطمة جاسم محمد عبداهلل  ٭
هبة عبدالوهاب فهد املطوع  ٭

جميلة سعد ابراهيم الصميعي  ٭
منال ضيدان فالح العجمي  ٭
افراح محمد ابجاد العتيبي  ٭

بشرى فالح عايض العجمي  ٭
عايشة خالد العازمي  ٭

ايناس جوهر سالم العنزي  ٭
عذاري علي عبداهلل العيبان  ٭
واجد مجبل معيوف العنزي  ٭
ابتسام جاسر علي الفضلي  ٭
جنوى حمد صغير العازمي  ٭

سعاد عجيل مطر سيف  ٭
فوزية عماش عماش املطيري  ٭

تهاني فهد عايد مطلق العازمي  ٭
سندس سالم غنيم السالم  ٭
دليل زبار مشعل العدواني  ٭

هيا محمد فالح العازمي  ٭
انتصار فراج مجبل عبداهلل  ٭
فاطمة حسن نايف الرميض  ٭
فاطمة حمزة عباس دهراب  ٭
رابعة يعقوب يوسف طالب  ٭
افراح طامي مطر  املطيري  ٭

فاطمة حسني هادي العجمي  ٭
رفا عبداهلل مهلهل القناعي  ٭
تغريد صبحي عبدالرحمن  ٭

روضة بنت حمادي بوجنيح  ٭
اميان احمد جواش  ٭

محاسن بنت محمد البشير  ٭
نسرين محمد عبدالرضا صفر  ٭

امينة عبدالعزيز عبداهلل  ٭
مرمي عبدالرحمن محمد الكندري  ٭

اسيل عبدالرحمن اليوسف  ٭
شيماء فيصل القالف  ٭

وسمية ادبيان سليمان املطيري  ٭
غدير صالح خضير محمد بهزاد  ٭

آالء جاسم سالم الهولي  ٭
فاطمة حمد احمد العميري  ٭

منيرة دخيل ثاني السعيدي  ٭
زهرة عبدالعزيز حسن  ٭

شيخة فهد حمود الهيلع  ٭
سعاد ناصر جحيل اخلالدي  ٭

لطيفة متعب صاوي الشمري  ٭
سمية علي رمضان بوشهري  ٭

منال حسني مناحي املطيري  ٭
امينة سمير محمد الهرشاني  ٭

عبدالعزي���ز  خال���د  حص���ة   ٭
الصقعبي

وداد عبدالعزيز نواف العنزي  ٭
اقب���ال رج���ا حجيالن ش���باب   ٭

املطيري
منى عايض عوض الشنفا  ٭
آمنة مطلق فهد الضويحي  ٭

وفاء عبداهلل سعد املريخي  ٭
منى بداح احلجرف  ٭

مستورة زبار مشعل العدواني  ٭
وردة سعد خالد العازمي  ٭

صفاء عبدالنبي علي الزقاح  ٭
وضحة حمود ذايب املطيري  ٭

حنني علي حمد اخلطيب  ٭
كميلة بادي راشد الفضلي  ٭

امينة محمود احمد فالمرزي  ٭
عفاف الفي زايد املطيري  ٭
منى محمد مطلق اجلريد  ٭

اشواق ابراهيم محمد الكندري  ٭
فاطمة عبداللطي���ف عبداملجيد   ٭

عبداللطيف
منال جويعد بداح الصهيبي  ٭

عذراء حمد جاسم الغنيم  ٭
منيرة ابراهيم يوسف ابوحمرة  ٭

عه���ود محم���د جاس���م محم���د   ٭
احلمدان

نادية احمد حسن آل طه  ٭
امل عبداهلل احمد ابراهيم  ٭

كفاء هجيج حمود العنزي  ٭
فاطمة علي حسني مسلم  ٭

الفروانية
مني����رة قويع����ان ن����امي الهاجري �   ٭

العاصمة
هيفاء عبدالرسول غلوم عباس محمد   ٭

� العاصمة
فريدة حسني عبود علي � الفروانية  ٭

منيرة عبدالرحمن سعد عبدالرحمن   ٭
املداد � العاصمة

عذاري عبداهلل جمع����ة الطراروة �   ٭
حولي

حليمة سالم س����عد عنبر � التعليم   ٭
الديني

فات����ن ابراهي����م علي حس����ن كرم �   ٭
الفروانية

عهود صالح عب����داهلل الصمعاني �   ٭
اجلهراء

س����امية عباس علي جنم السنافي �   ٭
مبارك الكبير

نوري����ة عل����ي احم����د الكن����دري �   ٭
الفروانية

غالية محمد شامان مشهور العنزي   ٭
� اجلهراء

اميان جبار علي محمد جبارة � مبارك   ٭
الكبير

نوي����ر س����عد عي����د اخلال����دي �   ٭
الفروانية

هدى محم����د عبدالغني عبدالكرمي �   ٭
الفروانية

صب����اح محم����د ابوالدالي����ل علي �   ٭
االحمدي

الندب

مديرة

اعتدال عيسى ياسني االنصاري  ٭
فاطمة حثالن صنبيان العجمي  ٭
نادية محمد عبداهلل اجلطيلي  ٭

حياة حسن عبداهلل املزيدي  ٭
امل طاهر سلمان ابوحمد  ٭

حمدة فرحان عبد ضامن العنزي  ٭
سهام بشير محمد بلوشي  ٭
شريفة مجبل عامر القعود  ٭

فوزية محمد عبدالرحمن الفضل  ٭
مرزوقة طرقي فهد العنزي  ٭
هدى غنام عبيدان العنزي  ٭

منيرة صقير سعد املطيري  ٭
هيام ابراهيم محمد الكندري  ٭

س���لوى س���عد س���الم دواس   ٭
العازمي

مرمي سعد بالل عبداهلل  ٭
عبير عبدالكرمي محمد العيسى  ٭

غنيمة عبداهلل علي حبدر  ٭
مرمي شديد عبداهلل صنيدح  ٭

هناء سليمان احمد الصانع ٭

مديرة مساعدة

سعدة عزيز غازي الرشيدي  ٭

وليد احمد محمد العمر   ٭
عبيد مطلق مبارك الهاجري   ٭

حمدي ابراهيم عبداهلل شعيره   ٭
محمد فكري محمد عبداحملسن   ٭

رفاعي عبدالرحيم سكون   ٭
املصلحي عبدالفتاح صالح   ٭

نصر عبداللطيف راغب ا لنجار   ٭
محمد عبدالرحيم حافظ ابراهيم   ٭

محمد محمد عبدالرافع مرعي   ٭
حسن علي اكبر حسني عباس   ٭

علي نادر سردار علي   ٭
وليد طه محمد حسني   ٭

مدحت شوقي محمد فتوح   ٭
بدر علي عبداهلل محمد صرخوة   ٭
محمد علي بن محمد الكسراوي   ٭
محمد حسن عبداهلل الغضبان   ٭
احمد محمد عبدالعزيز الغتمي   ٭

محمد عطية محمد شعبان   ٭
محمد شوقي سالمة عيد   ٭

نبيل ابراهيم عفيفي ابراهيم   ٭
وليد عامر ابراهيم عامر   ٭
ابراهيم لبيب مصطفى   ٭

ياسر محمد رفعت الهم ابوزيد   ٭
محمد محمد جابر موسى   ٭

محسن علي عبدالغني عشماوي   ٭
طه السيد عبداجلواد   ٭

عثمان عمر محمد عمر   ٭
محمود عبداملفدي ابوالنجا   ٭

محمد محمود محمود عيسى   ٭
محمد بن التومي الفرجاني   ٭

خالد مصطفى محروس   ٭
فهد مثعي جحيش العازمي   ٭
نايف هايف عصام العجمي   ٭

ناصر مصطفى رجب حسني   ٭
احمد علي حسني طالب الصراف   ٭

قتيبة محمود محمد عبداهلل   ٭
سعود محمد مزعل الشمري   ٭

احم���د  عبداحللي���م  حم���دي   ٭
عبدالرحمن 

محم���ود محمد عبداهلل حس���ن   ٭
احلمادي 

وليد عزت محمود احمد   ٭
ابراهيم عبداحملسن احمد بريقع   ٭

احمد عبدالقادر احمد ابوالعطا   ٭
عزام سالمة عبدالسميع   ٭

عاطف السيد حسني السيد   ٭
صالح محمد املصري عبداهلل   ٭
ممدوح السيد مختار محمود   ٭

مسفر محمد حمد مفرح مسفر   ٭
احمد ابواملعاطي السيد عمر   ٭
عبدالرحمن ابراهيم قشطة   ٭

عادل مصطفى محمد نصراهلل   ٭
عوضني حامد محمد الشال   ٭

عبدالناصر محمد شفيق علي   ٭
عالء الدين محمد محمد   ٭

مريم بندق
عممت وكيلة وزارة التربية متاضر الس����ديراوي 
على التواجه الفنية العامة للمواد الدراسية واملناطق 
التعليمي����ة اإلعالن عن جائزة حمدان بن راش����د آل 
مكت����وم في مجال تعزيز فاعلي����ة املعلمني وتطوير 
ادائهم على ان تتم موافاة اللجنة الوطنية الكويتية 

للتربية والعلوم والثقافة بالترشيحات.
وجاء في شروط املسابقة: يجب اال يقل محتوى 
االستمارة عن 1000 كلمة واال يزيد على 2000 كلمة، 
وان حتتوي على املعلومات اآلتية: 1 � املقدمة: اس����م 
املرش����ح، عنوان املرش����ح، اخلط الزمني للبرنامج/
املبادرة )يجب أن يكون البرنامج مستمرا وأال يكون 
قد مضى عليه أكثر من ثالث سنوات من التطبيق(. 
2 � اخللفية العلمية � 15 نقطة: سيؤخذ في احلسبان 
تقييم النقاط اآلتية: احلاجة املربوطة بالدليل، الشريحة 
املستهدفة، جودة البرنامج، 3 � التصميم واملفهوم � 
30 نقطة: س����يؤخذ في احلسبان النقاط اآلتية: آلية 
استجابة البرنامج للحاجة/املضمون، درجة انخراط 
القائمني عل����ى املبادرة )من؟ لم؟ كي����ف؟(، مدخل/

طريقة البرنامج متضمنا )الهيكل واآلليات(، التمويل، 
املوارد البشرية، اإلشراف والتقييم )مناسبا للمرشح 
واملضمون(، واعتبارات العدل واالنصاف، 4 � التأثير 
واإلجناز � 10 نقاط، س����يؤخذ في احلس����بان النقاط 

اآلتية: التأثير واالجناز في اطار احلاجة واملضمون 
مراعيا: املالمح الكمية والنوعية )أمثلة عن املؤشرات، 
عدد األشخاص املش����اركني في البرنامج التدريبي، 
توضيح ماهية مخرجات التعليم( الكفاءة والفاعلية 
واعتبارات العدل واالنصاف، 5 � الثبات، املش����اكل، 
الدروس املستفادة، درجة استنساخ املبادرة، واخلطط 
املستقبلية )مراعيا ما سبق ذكره أعاله( � 15 نقطة، 
سيؤخذ في احلسبان النقاط اآلتية عند التقييم في 
هذا القس����م: درجة ثبات البرنامج، درجة استنساخ 
البرنامج أو اخلبرات واخلطط املستقبلية، يرفق مع 
االستمارة بيان يصف منظمة املشارك في املسابقة. 
يج����ب أن يحتوي البيان على النقاط اآلتية: الرؤية، 
املهمة، األهداف واإلجنازات، تفاصيل عنوان وأرقام 
الهواتف اخلاصة باملنظمة واألشخاص القائمني عليها، 

وتعبأ في استمارة املشاركة باللغة اإلجنليزية.
وتتضمن اجلائزة مبلغ����ا وقدره 90 ألف دوالر، 
ش����هادة تقدير وكأسا تش����ريفية لكل فائز. سيدير 
حتكيم املسابقة جلنة من نخبة احملترفني املتميزين 
عامليا ذوي املس����توى العالي م����ن اخلبرة واملعرفة 
باملواضيع املتعلقة باملعلم الذين ميثلون جميع االقاليم 
حتت رعاية اليونسكو )افريقيا، الدول العربية، آسيا 
واحمليط، أوروبا، أميركا الشمالية، اميركا الالتينية 

وجزر الكاريبي(.

»وكالء التربية« يدرس تسجيل أبناء الوافدين بالوظائف
المعاونة في المدارس الحكومية أسوة باإلداريين

أسماء 254 مشمولين بالتنقالت والترقيات للوظائف اإلشرافية في المرحلة الثانوية

الحمود دعت إلى تبني توصيات اليونسكو لالرتقاء بالمعلم

 اليابان تطلب من الكويت دعم مرشحها لمنصب
 رئيس االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر

العنزي: أعمال جليلة للهالل األحمر في الداخل والخارج

 لميس بالل
اكد مدير إدارة املتطوعني ونائب مدير 
ادارة الكوارث والطوارئ في جمعية الهالل 
االحمر مساعد العنزي اهمية العمل التطوعي 
في اطار جمعيات النفع العام في ابراز مواهب 
الش����باب وصقلها وكذلك دوره الفعال في 
تنمي����ة املجتمع وخلق ش����عور باالنتماء 
للمجتمع، جاء ذلك خالل حفل تكرمي متطوعي 
اجلمعية الذين اجت����ازوا دورات تدريبية 

الدولي  في االس����عافات االولية والقانون 
االنساني والقانون اجلزائي، والتعامل مع 
ذوي االحتياج����ات اخلاصة ومبادئ عمل 
الفحص الطب����ي األولي وتعريف اآلخرين 
بدور اجلمعية االنساني والذي اقيم مساء 
اول م����ن امس في مقر اجلمعية وبحضور 
املدير العام نبيل احلافظ. واضاف العنزي 
ان للهالل االحمر اعماال جليلة داخل وخارج 
الكويت التي تشهد توسعا كبيرا في الفترة 

االخيرة وهو م����ن اجلمعيات التي تعتمد 
اعتم����ادا كليا على املتطوعني من النس����اء 
والرجال، اما بالنسبة للمهام التي يؤديها 
املتطوعون ضمن اجلمعي����ة، فتتمثل في 
ابتعاثهم ضمن وفود لتقدمي املساعدات الى 
الدول الفقيرة وكذلك للدول املتضررة من 
احلروب والكوارث الطبيعية هذا بالنسبة 
لألنش����طة اخلارجية ام����ا داخليا فتتمثل 
االنشطة في زيارة دور الرعاية االجتماعية 

وتقدمي اخلدمات لذوي االحتياجات اخلاصة 
وكذلك للمرضى واملصابني باملستشفيات، 
وفض����ال عن ذلك تق����وم اجلمعية بتنظيم 
معارض ته����دف للتوعي����ة بأهمية العمل 
التطوعي والتعريف بأهداف اجلمعية، وكذلك 
إلقاء محاضرات داخل املدارس ألجل غرس 
روح العطاء والتطوع في روح الناش����ئة، 
حيث يتم تدريب املتطوعني وتأهيلهم داخل 

اجلمعية قبل إسناد هذه املهام اليهم.

تمديد ندب 24 موجهًا وموجهة في »الكشفية« لمدة سنة
اص���در مدير ادارة املوارد البش���رية باالنابة عادل البغلي 

قرارا جاء فيه: 
أوال: متديد ندب موجهي وموجهات التربية الكشفية باالضافة 
الى عملهم األصلي في الكشف املرفق حسب مركز العمل قرين 

اسم كل منهم.
ثانيا: يسري هذا القرار اعتبار من 2009/6/7 ملدة سنة.

وفيما يلي األسماء:
هاشم سيد كدا سليمان � م.العاصمة التعليمية
منصور عبداهلل احملمد � م.العاصمة التعليمية

فاطمة خليفة عرب � م.العاصمة التعليمية
عواطف عبداحلي اخلضر � اإلدارة العامة للتعليم اخلاص

إبراهيم خليل احمد العيد � م.حولي التعليمية
مرتضى سيد سليمان � م.حولي التعليمية
فاطمة نوح العصيمي � م.حولي التعليمية
ابتسام سالم اللوغاني � م.حولي التعليمية

عبداهلل عبداملجيد سويد � م.اجلهراء التعليمية

نوال محمد راشد احلربي � م.اجلهراء التعليمية
محمد عطية الباطني � م.األحمدي التعليمية
بدر حسني البلوشي � م.األحمدي التعليمية

لطيفة محمد حسني اكبر � م.األحمدي التعليمية
فتحية راضي ياسر � م.مبارك الكبير التعليمية

سارة محمد عبدالسالم � م.مبارك الكبير التعليمية
علي محراب عبداهلل � م.مبارك الكبير التعليمية

إبراهيم محمد س���كني الكن���دري � اإلدارة العامة للتعليم 
اخلاص

عبدالعزيز محمد الغريب � اإلدارة العامة للتعليم اخلاص
اميان عباس اكبر � االدارة العامة للتعليم اخلاص
ابتسام احمد الصقعبي � مدارس التربية اخلاصة

عدنان محمد التوكلي � م.الفروانية التعليمية
نورة جاسم الشمروخ � م.الفروانية التعليمية

علي عباس عبداهلل حسني � م.الفروانية التعليمية
ليلى مبارك الوزان � م.الفروانية التعليمية

قام سفير اليابان لدى الكويت ماساتوشي 
موتو يرافقه سكرتير ثاني هيدمياسا فوكوكورا 
بزيارة جلمعية الهالل األحمر، حيث التقوا 
مع رئيس مجلس ادارتها برجس البرجس. 
التعريف باملرش���ح ملنصب  اللقاء  وتناول 
رئيس االحتاد الدول���ي جلمعيات الصليب 
األحمر واله���الل االحمر تاداتي���رو كونو � 
)رئيس الصلي���ب األحمر الياباني( واعطاء 
نبذة عنه وع���ن حياته وعطائه مع احلركة 

الدولية. واضاف بأنه يوجه دعوة لرئيس 
اجلمعية لدعمه بترش���يحه ملنصب رئيس 
االحتاد الدول���ي جلمعيات الصليب األحمر 
والهالل األحم���ر وذلك في اجتماع اجلمعية 
العمومية املقرر عقده في نوفمبر 2009 في 

نيروبي )كينيا(.
وفي نهاية اللقاء قدم السفير الياباني شكره 
جلمعية الهالل األحمر على مساعداتها الكبيرة 

واملستمرة جلميع املتضررين في العالم.


