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حنان عبدالمعبود
البرنامج  اختتمت أمس أعمال 
التدريب���ي لألطب���اء واملفتش���ن 
الصحين وأفراد الهيئة التمريضية 
بإدارة الصحة العامة بوزارة الصحة، 
والذي مت تنظيمه بالتعاون مع كلية 

الطب بجامعة اإلسكندرية.
وقد قام وكيل الوزارة املساعد 
لش���ؤون الصحة العامة د.يوسف 
النصف، وعميد كلية الطب بجامعة 
الزلباني،  اإلس���كندرية د.محمود 
بتوزيع شهادات على املشاركن.و 
قد ألقى الوكيل املس���اعد لشؤون 
الصحة العامة كلمة ترحيبية بهذه 
املناسبة استهلها بأن نقل للحضور 

حتيات وزير الصحة د.هالل الساير أشاد فيها بالعالقات 
الصحية املشتركة بن وزارة الصحة بالكويت وكلية 
الطب بجامعة اإلسكندرية وكشف عن اخلطة املستقبلية 
للتوس���ع بإقامة البرامج التدريبية ضمن بروتوكول 
التعاون العلمي بن اجلانبن. ثم ألقى عميد كلية الطب 
بجامعة اإلسكندرية د.محمود الزلباني كلمة شكر فيها 
وزير الصح���ة وقياديي الوزارة عل���ى حرصهم على 

االس���تثمار بالتنمية البشرية من 
خالل االهتمام بالبرامج التدريبية 
للعاملن بالقطاع الصحي، وأعلن 
عن اس���تعداد كلية الطب بجامعة 
االسكندرية التام لتفعيل بروتوكول 
التعاون مع وزارة الصحة ووضع 
جميع إمكانيات الكلية حتت تصرف 
الوزارة لتنفي���ذ البرامج الصحية 
والتدريبي���ة املش���تركة. كما قام 
د.النصف بتق���دمي دروع تذكارية 
تكرميا لعميد كلية الطب بجامعة 
اإلس���كندرية واألساتذة املشاركن 
بالبرنامج التدريبي برئاسة د.أحمد 
ماهر رمض���ان. يذكر أن البرنامج 
التدريب���ي لألطباء وللمفتش���ن 
الصحين والهيئة التمريضية بإدارة الصحة العامة قد 
بدأ تنفيذه في 21 مارس املاضي واستمر ملدة 3 أسابيع 
وحضره أكثر من 75 من العاملن بإدارة الصحة العامة 
واشتملت احملاضرات والبرامج العلمية على املستجدات 
بالوقاية والتصدي لألمراض السارية واألمراض املزمنة 
غير املعدية وتنظيم وإدارة ومتابعة حمالت التطعيم 

وإعداد التقارير املتعلقة بذلك.

حنان عبدالمعبود
صرح وكيل وزارة الصحة 
العبدالهادي بأن  د.إبراهيم 
حقوق األطب���اء في الزيادة 
لن تضي���ع، مبينا أن هناك 
11 ألف ممرضة لكل  حوالي 
منهن ملف على حدة، وكذلك 

أكثر من 5000 طبيب. 
وقال: »لهذا س���يكون 
الترتيب في الصرف على 
حس���ب املس���مى لألطباء 
حيث االستشارين ويليهم 
املم���ارس واملمارس العام 
واملس���جل واملسجل أول. 
العبداله���ادي في  وب���ن 

تصريح صحافي أن س���بب التأخي���ر يعود الى ان الصرف 
س���يكون للكادرين معا، موضحا أن العاملن على األمر من 
باحثن مالين وقانوني���ن وموظفن يقومون باالنتهاء من 
كل كادر على حدة على أس���اس كل شخص ينال ما له على 

حسب عقده ودرجته.
وأشار د.العبدالهادي الى أنه يتم التدقيق على كل حالة 
بش���كل منفصل، ولهذا اس���تغرق األمر وقتا أكبر ونحاول 

االنتهاء مع بداية الشهر القادم.
من جانب آخر صرح مدير إدارة العالقات العامة بوزارة 
الصحة فيصل الدوسري، بأن وزير الصحة د.هالل مساعد 
الس���اير س���وف يفتتح اخلميس املقبل مركز غنيمة الغامن 
للخدج والوراثة، وبن الدوسري أن املركز أنشئ بتبرع من 
فؤاد ثنيان الغامن مببلغ 6 مالين دينار، واجلدير بالذكر أن 
املركز س���يمثل نقلة نوعية في أكثر من اجتاه حيث سيسد 
احلاجة الشديدة للحضانات اخلاصة باخلدج ألنه يضم 152 
حاضن���ة، بينما املتاح بالوزارة 200 حاضنة. وهناك حاجة 
للمزيد من احلاضنات نظرا لكثرة أعداد املواليد اخلدج والتي 
أرجعها املختصون الستخدام األدوية التي تزيد من اخلصوبة، 

وبالتالي تؤدي إلى زيادة عدد األجنة أثناء احلمل.

حنان عبد المعبود
إدارة تعزي����ز  اختتم����ت 
التنسيقي  الصحة واملجلس 
لتعزي����ز الصح����ة أس����بوع 
االحتفال بيوم الصحة العاملي 
حتت شعار »ألف مدينة ألف 
حياة« ف����ي احتفالية كبيرة 
أقيمت في مركز الطب اإلسالمي 
حت����ت رعاية رئيس����ة مركز 
الش����يخة  التطوعي  العم����ل 
أمثال األحمد، وحضور وكيل 
وزارة الصحة املساعد لشؤون 
اخلدمات الطبية األهلية د.راشد 
الرشود ووكيل وزارة الدولة 
لشؤون مجلس األمة م.أحمد 

عبداحملسن املرشد.
وقد ألقى د.الرش����ود كلمة ذكر فيها أن منظمة الصحة العاملية 
اختارت هذا العام موضوع »التحضر والصحة« حتت شعار )ألف 
مدين����ة ألف حياة( اعترافا منها بأثر التمدن والتحضر على صحة 
الفرد واملجتمع. وقال الرشود إن الكويت حترص ممثلة في وزارة 
الصحة مبواكبة االحتفاالت الصحية الدولية إذ قامت إدارة تعزيز 
الصحة باالحتفال بأنشطة هذا اليوم والتركيز على أهمية حتسن 
صحة األفراد في املدن والتصدي للتحديات الصحية املتزايدة التي 
تظهر من التمدن والتحضر والتي تؤثر على أسلوب احلياة الذي 

يؤثر مباشرة على صحة اإلنسان.
 وعلى هامش املؤمتر مت افتتاح معرض صحي الذي تشارك فيه 
جميع اجله����ات املهتمة بيوم الصحة العاملي من داخل ومن خارج 

وزارة الصحة.

»الصحة العامة« اختتمت البرنامج التدريبي 
العبدالهادي: ضخامة عدد األطباء لألطباء والمفتشين الصحيين

والممرضات سبب تأخر صرف الكادر

الرشود: تركيزنا على تحسين
 صحة األفراد والتصدي للتحديات

افتتاح »غنيمة الغانم للخدج والوراثة« الخميس المقبل

 االحتفال بيوم الصحة اختتم برعاية الشيخة أمثال األحمد

د. يوسف النصف

الساير  كّرم 104 من العاملين بمستشفى الوالدة

حنان عبدالمعبود
أكد وزير الصحة د.هالل الساير أن تكرمي العاملن في 
القطاعات الطبية يعد حافزا ألداء العمل بتفان وبصورة 
أفضل، مش����يرا الى البادرة اجليدة من قبل مستشفى 

الوالدة بتكرمي عدد كبير من املوظفن املثالين فيها.
جاء هذا ضمن تصري����ح الوزير لإلعالمين عقب 
تقدميه الهدايا والدروع التذكارية للموظفن الذين مت 
تكرميهم من قبل ادارة مستشفى الوالدة، وقال الوزير 
في كلم����ة ألقاها في بداية احلفل »يطيب لي أن اتقدم 
بالشكر الى كل املخلصن، واملتفانن بعملهم والذين 
جنتمع اليوم لتكرميهم، ونشد على أيديهم ملا قدموه 

من جهد في سبيل تقدمي خدمة صحية متميزة.
وأضاف، ان ما أراه اآلن في هذه القاعة يبعث على 
السعادة والتفاؤل ألن روح األسرة الواحدة التي تسود 
هذا اللقاء تعبر عن الكثير من املعاني اإلنسانية النبيلة، 
وتبشر باخلير لالرتقاء املس����تمر مبستوى الرعاية 

الصحية من خالل تعزيز الوالء الوظيفي، وتشجيع 
العامل����ن على بذل املزيد من اجله����د والعطاء، وهذه 
الكوكبة التي أراه����ا أمامي اآلن من املتميزين بالعمل 
والعطاء، الذين نحتفل بتكرميهم اآلن من حقهم علينا 
أن نشيد بعطائهم وأن ندعو اهلل تعالى أن يجزيهم خير 
اجلزاء، ملا قدموه للوطن العزيز وللمرضى وللوزارة 
من جهد مخلص انطالقا من إدراكهم حلجم املسؤولية 
امللقاة على جميع العاملن بالرعاية الصحية لتخفيف 
اآلالم عن املرضى، وفتح أبواب األمل بالشفاء، وإعادة 

البسمة إلى وجوه اآلالف من املرضى وأسرهم. 
وأعرب الوزير عن امتنانه مببادرة إدارة مستشفى 
الوالدة تكرمي املوظفن املثالين، موضحا أنها تكشف 
عن إدراك اإلدارة ملفاهيم اإلدارة احلديثة، وأهمية حتفيز 
العاملن، وتكرمي املخلصن لالرتقاء املستمر بجودة 
األداء ألن العنصر البشري، وهو أهم عناصر تطوير 

األداء بالرعاية الصحية.

من جانبها ألقت مديرة مستش����فى الوالدة د.منى 
عبدالصمد كلمة رحبت فيها باحلضور وعلى رأسهم 
وزير الصحة والش����يخة أوراد اجلابر، وراعي احلفل 

فيصل عبدالوهاب املطوع.
وقالت عبد الصمد »من دواعي سرورنا أن جنتمع 
اليوم كأسرة واحدة متثل مستشفى الوالدة لالحتفال 
بنخبة متميزة من أبنائها من جميع األقس����ام الطبية 
والفني����ة واإلدارية حرصوا عل����ى التفاني في عملهم 
لالرتق����اء باخلدمة الصحية م����ع إخوانهم اآلخرين«، 
وأعربت عن أملها أن يكون هذا التكرمي حافزا مشجعا 
لهم في املس����تقبل للنه����وض باخلدمات الصحية في 

الكويت.
واختتمت عبدالصمد معربة عن شكرها العميق لكل 
من ساهم في دعم وإجناح احلفل واختصت الراعي فيصل 
املطوع، ود.حس����ن املقدم من شركة روش، ود.لبيبة 

متيم على املجهود الذي بذلته إلجناح احلفل.

وزير الصحة أكد ان تعزيز الوالء الوظيفي سبيل لالرتقاء بمستوى الرعاية الصحية

تكرمي الوزير من مديرة مستشفى الوالدة الشيخة أوراد اجلابر تكرم د.صديقة العوضي بحضور الوزير الساير وفيصل املطوع

وزارة الكهرباء واملاء

اإعـــــالن

من وزارة الكهرباء واملاء

تعلن وزارة الكهرباء واملاء للمواطنني الكرام باأنها �صتقوم باإجراء ال�صيانة 

ال�صروري��ة  ملحط��ات التحوي��ل الثانوي��ة مم��ا �صيرتتب عليه قط��ع التيار 

الكهربائي عن بع�ض املناطق ح�صب الأيام واملواعيد التالية:

والوزارة تهيب باجلميع التعاون معها للم�صلحة العامة.

الوقتحمطة التحويلالتاريخاليوم

2010/4/10ال�صبت

الرو�صة 3 )ق3( - الأحمدي 10 )ق3( 

الندل�س 8  )ق3( - الفروانية 35  )ق 48( 

�صلوى 46 )ق3(

من 7.30 �صباحًا

حتى 11.30 ظهرًا

2010/4/11الأحد

املنقف 31 )ق4( - ال�صرة 11 )ق3(

الأندل�س 46 )ق12( - العمرية 20 )ق1(

�صلوى 13 )ق12(

من 7.30 �صباحًا

حتى 11.30 ظهرًا

2010/4/12الثنني

املنقف 30 )ق4( - ال�صرة 64 )ق2(

الأندل�س 47 )ق12( - خيطان 16 )ق1(

ال�صاملية 84 )ق2(

من 7.30 �صباحًا

حتى 11.30 ظهرًا

2010/4/13الثالثاء
املنقف 35 )ق4( - ال�صرة CAT )ق6(

الأندل�س 48 )ق12( - خيطان 17 )ق1(

من 7.30 �صباحًا

حتى 11.30 ظهرًا

2010/4/14الربعاء
املنقف 23 )ق3( - ال�صرة 68 )ق4(

الأندل�س 49 )ق12( - خيطان 18 )ق2(

من 7.30 �صباحًا

حتى 11.30 ظهرًا

2010/4/15اخلمي�س
ال�صرة 65 )ق5( - الأحمدي 1 )ق3(

الأندل�س 50 )ق12( - خيطان 56 )ق3(

من 7.30 �صباحًا

حتى 11.30 ظهرًا

تكريم المكتبات الفائزة بمسابقة »األوقاف«
مريم بندق

أكد الوكيل املساعد للتنمية التربوية بدر الفريح 
حرص واهتمام املكتبات املدرس���ية والعامة وهو 
نتيج���ة تكرميهم هذا اليوم وج���اء ذلك في حفل 
تكرمي املكتبات املدرسية والعامة الفائزة مبسابقة 
األمانة العامة لألوقاف اخلامسة ألفضل مكتبة للعام 
الدراسي 2007-2008، 2008-2009 وبارك الفريح 
للمكتبات املدرسية والعامة وشكر اهتمام األمانة 
العامة لألوقاف وكل من ساهم إلجناز هذا التكرمي، 

وأقيم احلفل في مكتبة اجلابرية العامة.
كما اضاف مدير إدارة املكتبات عيد ش���الل 
باإلنابة ان املكتبة كانت والتزال عنوان احلضارة 
ورمز التقدم وسر جتدد احلياة الثقافية ووصلها 
باألجيال املتالحقة جيال بعد جيل وأكد انها املنهل 
العذب الذي يروي ظمأ العقول املتعطشة للعلم 
واملعرفة، مشيدا بأهمية املكتبات املدرسية والعامة 
ودورها وارتباطها بالعملية التربوية والتعليمية، 
فهي ركي���زة ال غنى عنها ليك���ون هذا التعليم 
وظيفيا وملدى احلياة باعتبارها الوسيلة األولى 
ذات العائد املتحقق في تكوين الطالب والطالبة 
واإلسهام في تكامل ش���خصية وتقييم طاقات 
اإلبداع.  وقال: تعمل املكتبات املدرسية والعامة في 
إطار االجتاهات التربوية احلديثة التي تؤكد على 
نشاط الطالب وما عليهم واعتمادهم على أنفسهم 
في احلصول عل���ى املعلومات واحلقائق لتحقيق 
ذاتهم وإرسال دعائم التعليم الذاتي والوصول بهم 

الى الطريق للتعليم املستمر.
وأضاف ش���الل انه انطالقا من إميان الوزارة 
بأهمية املكتبة املدرسية ودورها في خدمة التعليم 

والتعلم فإن إدارة املكتبات ونيابة عن وزارة التربية 
وبالتعاون مع األمانة العامة لألوقاف نقوم اليوم 
بتكرمي املدارس الفائزة بأفضل مكتبة مدرس���ية 

وعامة للعام الدراسي 2008.

المدارس الفائزة:

أوال: رياض األطفال
املركز األول: روضة الوسم، املركز الثاني: روضة 

السندس، املركز الثالث: روضة الليل.
ثانيا: املرحلة االبتدائية

املرك���ز األول: مدرس���ة آمنة، املرك���ز الثاني: 
مدرسة عائشة، املركز الثالث: مدرسة عمرة بنت 

مسعود.
ثالثا: املرحلة املتوسطة

املركز األول: مدرس���ة املطوعة شريفة العمر، 
املركز الثاني: مدرس���ة الصواب���ر، املركز الثالث: 

مدرسة حولي.
رابعا: املرحلة الثانوية

املركز األول: ثانوية الزور مشتركة، املركز الثاني: 
ثانوية اجلزائر، املركز الثالث: ثانوية اليرموك.

املكتبات العامة الفائزة لسنة 2008-2007
املركز األول: مكتبة العيون العامة، املركز الثاني: 
مكتبة جابر العلي العام���ة، املركز الثالث: مكتبة 

القرين العامة.

المكتبات العامة الفائزة للعام 2009/2008

املركز األول: مكتبة صباح الس���الم النسائية، 
املركز الثاني: مكتبة محمد محمد صالح التركيت 

العامة، املركز الثالث: مكتبة اليرموك العامة.

د.إبراهيم العبدالهادي

د.موضي احلمود

الحمود:  حملة مشروع »غراس« 
»معلمي سرّ تميزي«  تكريم للمعلم

»التربية«: نهتم بالشباب تبعاً للتوجيهات السامية

واحد متثلت في التميز الطالبي 
على صعيد املواهب والتحصيل 
العلمي والقيادة ومبدأ القدوة على 
مستوى املعلم وولي االمر والطالب 
ودور املعلم في تعزيز وتكريس 
القيم والفضائل في نفوس الطلبة، 
باالضافة الى اهمية فكرة التميز 
في التحصيل الدراسي في حماية 
الشباب من آفة املخدرات متاما كما 
هو دور املعلم القدوة في حماية 
الشباب من السلوكيات السلبية 

مثل التدخن واملخدرات.
كما اش���ارت د.احلم���ود الى 
املرتبة املشرفة التي وصلت اليها 
الكويت في مجال تكرمي املعلم، 
حيث ان تقرير التنمية البشرية 
الذي اصدره برنامج االمم االمنائي 
عن عام 2009 يضع الكويت في 
صدارة الدول العربية وفي املركز 
احلادي والثالثن على مستوى 192 
دولة من دول العالم وضمن فئة 
املرتفعة جدا،  البشرية  التنمية 
خصوصا في مجال القضاء على 
االمية ومنح املرأة الفرص الكافية 
للمشاركة في التنمية املجتمعية 
على قدم املساواة مع الرجل في 

التحصيل العلمي.
وختمت د.احلم���ود حديثها 
بتوجي���ه الش���كر والتقدير الى 
اللجن���ة الوطني���ة للوقاية من 
املخدرات والى مش���روع غراس 
على مجهوداته���م القيمة والتي 
يجب بأي حال م���ن االحوال اال 
تبقى جهودا فردية او غير مدعومة 
مبا يليق باالهداف التي تسعى 
من اجلها من قبل كل املؤسسات 
احلكومية واالهلية واخلاصة، ألن 
الوطن للجميع واجلميع مدعوون 
لبنائه وتطويره من خالل بناء 

االنسان اوال.

مريم بندق
شدد الوكيل املساعد لألنشطة 
الطالبية دعيج الدعيج على اهتمام 
وزارة التربي����ة بالش����باب تبعا 
لتوجيهات صاحب السمو األمير 
الش����يخ صباح األحمد من خالل 
رعايته للعلم والعلماء حتى تتبوأ 

الكويت مكانة عالية بن األمم.
وأكد الدعيج في ختام أنشطة 
اللجن����ة املنظمة للملتقى العلمي 
اآلسيوي األول »شباب آسيا حول 
املناخ« صباح امس والذي تنظمه 
وزارة التربية بالتعاون مع اللجنة 
الوطنية الكويتية للتربية والعلوم 
والثقاف����ة )يونس����كو( واملكتب 
اإلقليم����ي لقارة آس����يا للمنظمة 
العاملية الس����تثمار أوقات الفراغ 
في العلوم والتكنولوجيا )امللست( 
حتت رعاية سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد، على 
توصيات امللتقى ومن أهمها اعالن 
الكويت حول استثمار اوقات الفراغ 

بالعلوم والتكنولوجيا.
وأوضح الدعيج مدى متابعة 
ال����وزراء  س����مو رئيس مجلس 
الش����يخ ناصر احملم����د للفاجعة 
التي مر بها الوفد الكازاخستاني، 
حيث ض����رب أروع أمثلة الوفاء 
وحتمل املسؤولية ووضع صورة 
براقة للكويت باخلارج بعد وفاة 
الكازاخستانية املشاركة  الطالبة 

في الوفد.
التنافس الشريف  الى  وأشار 

وعب����ر جي����رادون عن عظيم 
امتنانه للكويت التي احتضنت هذا 
امللتقى، مؤكدا وجود طاقات ابداعية 
عربية وآسيوية تستحق الثناء، 
موضحا انه خصص اربع جوائز 
متيز ألربعة ط����الب وهم أصغر 
املش����اركن من جمهورية لبنان 

وسريالنكا وتركيا واألردن.
وفي السياق نفسه، اعلن نائب 
رئيس منظمة »امللس����ت« رئيس 
»ملست« آس����يا عدنان املير عن 
موعد ومكان عقد امللتقى العلمي 
اآلس����يوي الثاني والذي سيكون 
عام 2012 في مملكة البحرين حيث 
سيعقد كل سنتن، مهنئا بإعالن 
األمم املتح����دة عام 2010 الس����نة 
الدولية للشباب. وأكد املير ان هذا 
امللتقى جاء ليعزز مكانة الكويت 
كرائدة ومنارة لألنشطة العلمية 
في ظل توجيهات صاحب السمو 
األمير، مشيرا الى ان توجيه االبناء 
الستثمار اوقات فراغهم ودعمهم 
وايجاد الوسائل والسبل بجميع 
أنواعها ووضعها حتت تصرفهم 
مسؤولية اجلميع. وأوضح املير ان 
الكويت كانت والتزال سباقة دائما، 
حيث احتضنت املكتب االقليمي 
لقارة آسيا للمنظمة العاملية والذي 
يقوم بدور كبير ومهم، مشيرا الى 
اجنازات املكتب التي حققها نظرا 
للدع����م الكبير من وزارة التربية 
ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي 

واليونيسكو.

الذي مر ب����ه امللتقى وقال: كل ما 
أمتن����اه ويتمن����اه كل غيور على 
مصلحة ابنائنا اال تظل هذه االفكار 
حبيس����ة االدراج وتأخذ طريقها 
الى النسيان، مشددا على ضرورة 
مساندة الشباب والسعي لتطبيق 
املنازل  مشاريعهم وأفكارهم من 
املدارس واجلامعات  ومن ثم في 
حتى يتقدم العالم وتصنع الكويت 

اجنازا مفيدا يكتب في سجلها.
م����ن جانبه، كش����ف الرئيس 
الفخ����ري ملنظم����ة »امللس����ت« 
جون كلود جي����رادون عن قيام 
املنظمة بتخصيص جائزة متيز 
للش����باب باسم الشابة الطموحة 
الكازاخستانية أولزان ياسر كاب 
التي وافتها املنية بحادث س����ير 
في الكويت لتمنح في كل ملتقى 

علمي.

مجتمعه وتقاليده املتوارثة، وكل 
ذلك وفقا الحكام شريعتنا السمحة 

وديننا االسالمي الرحب.
كما بينت د.احلمود ان الكويت 
تعمل على رفع مكانة املعلمن بكل 
الطرق املمكنة، وقد حققت في هذا 
املجال مكانة رائدة على مستوى 
العالم كدولة يقوم حاكمها بتكرمي 
معلميها سنويا واعتبارهم من 
الصف���وة والنخ���ب التي يجب 
تكرميها مبا يليق بهم وبجهودهم، 
معتبرة ان هذه احلملة لالشادة 
بجهود املعلمن تربط الوقاية من 
اآلفات اخلطيرة مبستوى التعامل 
والسلوك والتربية بشكل علمي 
مثبت باالعتماد على الكثير من 
الدراسات املتخصصة والتجارب 
الواقعية، الفتة الى ان »غراس« 
بحملته هذه يحمل مشعل التنوير 
بأهمية دور املعلم كقدوة صاحلة 
لالجيال القادمة مستثمرا سمعة 
»غراس« احمللية والعاملية لغرس 

هذا املفهوم التربوي املهم.
كما اشارت د.احلمود الى تناول 
احلمل���ة الكثر م���ن قيمة في آن 

مريم بندق
أكدت وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
ان احلملة التي اطلقها املشروع 
التوعوي الوطن���ي للوقاية من 
املخدرات »غراس« حتت شعار 
»معلمي سر متيزي« تعتبر تكرميا 
الذين  آخر للمعلمن واملعلمات 
يعمل���ون بصمت وتفان ليرعوا 
العلم البنائهم  القيم ويقدم���وا 
الطلبة والطالبات،  وبناتهم من 
ويزرعوا فيهم حب االستكشاف 
واملعرفة ليستحقوا بذلك حمل 
لقب اشرف واسمى مهنة، مهنة 
الرسل واالنبياء عليهم الصالة 
والسالم، مؤكدة ان حرص صاحب 
السمو االمير على رعاية وحضور 
احلفل السنوي لتكرمي املعلمن 
وحرص���ه على تك���رمي الطلبة 
الفائق���ن وحرص س���مو ولي 
العهد على رعايته نشاط املعلمن 
ومهرجاناتهم السنوية يعكس 
اهتمام الكويت بأعلى مستوياتها 
القيادية بالعلم واملعلم والطالب 
والتشجيع على الدخول في طريق 
التميز واالبداع في عالم باتت فيه 
التحديات العلمية اقوى وأصعب 

من اي وقت مضى.
وأضافت د.احلمود، في تصريح 
لها عن حملة »معلمي سر متيزي«، 
ان احلملة تطرح العديد من القيم 
التي تعد ركائز اساسية للعملية 
التعليمي���ة، وال ميكن احلصول 
عل���ى التعليم الس���ليم دونها، 
التربوية مبا فيها من  فالعملية 
اخالق حميدة وسلوكيات ايجابية 
تقوم على االحترام والتقدير لدور 
املعلم في صنع الطالب االنسان 
القادر عل���ى االبداع والتميز من 
خالل االلتزام مببادئه واخالقيات 

أكدت أنها تتناغم مع توجهات الوزارة وتدعمها

في ختام أنشطة الملتقى العلمي اآلسيوي األول

)سعود سالم(د.راشد الرشود متحدثا 

لقطات
ـ كرمت وزارة التربية 
33 دولة مشاركة في امللتقى 

بدروع تذكارية.
ــر عام  ــر مدي ـ حض
ــة الكويت للتقدم  مؤسس
ــي  ــارك ف ــي وش العلم

التكرمي.
ـ مت إهداء جائزة متيز 
لكل منطقة تعليمية على 

حدة.


