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 )أنور الكندري(د.موضي احلمود تتوسط عددا من املتقاعدين واملتقاعدات خالل حفل التكرمي

محمد راتب
اكد مدير عام أمن حولي العميد عبداللطيف الوهيب 
ان دور اجلمعي����ات التعاونية اثبت جناحه في كل 
املجاالت سواء في تقدمي اخلدمات للمنطقة او االنشطة 
او املهرجانات التسويقية الرائعة التي تقدمها والتي 
منها البيع بالتكلفة او بنس����بة تصل الى 50% كما 

اثبتت منافستها بقوة لالسواق االخرى.
جاء ذلك في تصريح ادلى به الوهيب بعد افتتاحه 
مهرجان املنتجات الس����عودية الذي نظمته جمعية 
مشرف التعاونية نيابة عن محافظ حولي وبحضور 
رئيس مجلس االدارة م.احمد املرشود واعضاء مجلس 

االدارة وعدد كبير من الشخصيات واملسؤولني.
واعرب الوهيب عن سعادته للمشاركة في افتتاح 
املهرجان واصفا تنظيم جمعية مشرف بأنه اكثر من 
رائ����ع. ومن جانبه اكد رئيس مجلس ادارة جمعية 
مش����رف م.احمد املرش����ود ان املهرجان يأتي ضمن 
سلس����لة مهرجانات تنوي اجلمعية تنظيمها خالل 
املرحلة املقبلة والتي يصل عددها الى 12 مهرجانا في 
السنة. وتابع لقد شهدت جمعية مشرف زخما مميزا 
في االنشطة التي حققت رقما قياسيا وارتفعت الى 
اكثر من 12 مهرجانا خالل السنة منها البيع بالتكلفة 

ومنها تصل نسبة اخلصم فيه الى %50.

المرشود: 12 مهرجانًا سنويًا في »مشرف« 
والتخفيضات تصل إلى %50

الوهيب افتتح مهرجان المنتجات السعودية نيابة عن محافظ حولي

تكرمي العميد عبداللطيف الوهيب

عبداللطيف الوهيب وم.أحمد املرشود يفتتحان مهرجان املنتجات السعودية

وزيرة التربية كرّمت 171 من متقاعدي »حولي التعليمية«: لجنة مشتركة تبحث »التعليم مهنة شاقة« وإطالة اليوم الدراسي

المكافآت الممتازة في »التربية«: 3500 دينار للوكيلة و3000 للوكالء المساعدين 
و1500 للمديرين والموجهين و500 لمديري اإلدارات

مريم بندق
اعتمدت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود مكافآت االعمال املمتازة 

للقياديني بوزارة التربية للعام الدراسي 2009 � 2010.
وعلمت »األنباء« ان املكافآت ستكون 3500 دينار لوكيلة الوزارة، 3000 دينار للوكالء 
املس����اعدين، 1500 دينار ملديري عموم املناطق التعليمية واملوجهني العامني، و500 دينار 
ملديري اإلدارات املركزية. وقالت املصادر ان الصرف سيتم فور اعتمادها من رئيس مجلس 

»اخلدمة املدنية« عبدالعزيز الزبن.
م����ن جهة أخرى وعدت وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود باعطاء 
املعلم����ني حقوقهم، موضحة أن فريق عمل بني الوزارة وجمعية املعلمني يواصل دراس����ة 

مطالب اجلمعية بجعل التعليم مهنة شاقة وكذلك تصور اطالة الدوام املدرسي.
وقالت د.احلمود، في تصريح للصحافيني عقب حفل 
تكرمي 171 معلما ومعلمة من متقاعدي منطقة حولي 
التعليمية للعامني الدراسيني 2007 / 2008 و2008 / 
2009 والذي اقيم بفندق املارينا مساء اول من امس، 
ان فري����ق العمل يحاول ان يضع تصورا بش����أن ما 
يستحقه املعلمون مقابل اجلهد الذي يبذلونه تقديرا 
ملا يقومون به وانه مبجرد أن يتوصل الفريق لتصور 
سوف تقوم برفعه للجهات املختصة مباشرة مؤكدة أن 
جمعية املعلمني احرص على حقوق املعلم من اى جهة 
اخرى. ووجهت احلمود في كلمتها الشكر للمعلمني 
املتقاعدين الذين ابلوا بالء حسنا طوال مشوار عملهم، 
مؤكدة انها توجه لهم الش����كر نيابة عن اولياء امور 
الطالب واحلكومة والشعب الكويتي بأسره تقديرا 
جلهودهم وعطائهم. وتابعت »إن حضورنا لتكرميكم 
هو اقل ما تستحقونه ملا كرمكم به الوطن من دور في 
تعليم وتربية أبنائنا ولعطائكم الوفير«. دكما شكرت 

احلمود الطالب الذين ش����اركوا في فقرات احلفل ومدارسهم ومعلميهم الذين اشرفوا على 
هذا العمل واصفة تلك اجلهود بأنها جهود راقية متمنية ان يس����تمروا على النهج نفس����ه 
خالل السنوات املقبلة. بدوره، اكدت مدير عام منطقة حولي مني الصالل على ان حضور 
الوزي����رة للحفل ورعايتها له دليل على حرص الوزارة واحترامها وتقديرها لكل من عمل 
وأفنى اجمل سنوات حياته خلدمة العمل التربوي. وتابعت »إن هذه الكوكبة الغالية التي 
متيزت وابدعت وتركت أثرا واضحا يشار له بالبنان شاركت وساهمت وقدمت الكثير من 
أفكارها وتطلعاتها فلكم كل احلب والتقدير واالفتخار«. وأضافت »إن ما قمتم به على مر 
الزمان محفور في قلوب كل من عمل معكم فقد تركتم بصمة في مسيرة التعليم لن تنسى 
ويكفيكم أن اجرها باق عند مليك مقتدر«. بدورها، ألقت املعلمة نادية املهيني كلمة نيابة عن 
املكرمني أكدت خاللها على شكر املكرمني وتقدريهم حلضور وزيرة التربية وللجهود التي 
بذلها الزمالء في منطقة حولي التعليمية الخراج احلفل 
بهذه الصورة الرائعة. وقالت املهيني ان املتقاعدين 
وبعد أن امضوا سنوات طويلة من العمل بتقدير اهلل 
دام خالله����ا عطاؤهم وحققوا خاللها ما تطلعوا اليه 
في مهنة هي االسمى واالعظم في تاريخ االمم واالكثر 
عط����اء وهي مهنة التعليم، قدر لهم ان يتقاعدوا وان 
يبدءوا مرحلة جديدة من حياتهم يستريحون خاللها 
من العناء قليال بعدما ادوا االمانة، آملني ان يبارك اهلل 

في اعمارهم وأن يوفقهم فيما تبقى من حياتهم.
وتابعت »لن نقول لكم وداعا لكننا س����نقول اننا 
مبا منلك من خبرة وعلم وجهد سنكون قريبني منكم 
جاهزين خلدمتكم وخدمة امتن����ا ألن قلوبنا مليئة 

بحبكم جميعا«.
وفي نهاية احلفل قامت الوزيرة د.احلمود بتكرمي 
املتقاعدين واملتقاعدات واعضاء اللجنة املشرفة على 

احلفل ومسؤولي منطقة حولي التعليمية.

أصدر الوكيل املساعد لألنشطة الطالبية دعيج الدعيج نشرة عامة جلميع مدارس 
املرحل��ة الثانوية في التعليم العام واخلاص والنوعي بش��أن نتائ��ج املرحلة األولى 

وموعد ومكان منافسات املرحلة النهائية ملسابقة دستور الكويت الثامنة.

حيث ان اس��ماء املدارس الفائزة باملراكز األولى على مس��توى املناطق التعليمية 
والتعلي��م اخلاص والنوعي املرحل��ة األولى واملؤهلة للتنافس ف��ي املرحلة النهائية 

ومواعيد ومكان لقاءات املرحلة النهائية في املسابقة هي كالتالي:

أسماء الفائزين في مسابقة »دستور الكويت« الثامنة

مسابقة دستور الكويت الثامنة 2010/2009 أوال: المدارس الفائزة بالمراكز األولى على مستوى المناطق التعليمية )المرحلة األولى(
أسماء الطلبةاسم المدرسةالمنطقة التعليمية

منطقة األحمدي التعليمية

ثانوية بالط الشهداء � بنني
احمد محمد العراقي

محمد السيد أبوالسعد
محمد عبداملوجود عباس

ثانوية هدية � بنات
لطيفة مبارك محسن العتيبي 

رمي محمد السبيعي
هيا ناصر الهاجري

منطقة اجلهراء التعليمية

ثانوية اجلهراء � بنني
خالد حجرف احلجرف
عبدالهادي رباح األيوبي

محمد علي حمدان

ثانوية تيماء � بنات
نوف زين السعيدي
شهد جبر قطنان

مالك سعد العنزي

منطقة حولي التعليمية

ثانوية جابر األحمد الصباح � بنني
ايهاب نبيل بن موسى

أحمد محمد موسى
محمد امين احمد

ثانوية اجلابرية � بنات
سارة خالد التركي

حوراء علي أبوالبنات
فاطمة عبداخلالق عبداهلل

منطقة العاصمة التعليمية

ثانوية عيسى احلمد � بنني
حمود احمد السداح
حسن موسى عباس

عبداهلل حبيب العنزي

ثانوية قرطبة � بنات
شيماء عبداألمير املطوع
شيخة حمود العنزي

بدرية أحمد محمد

منطقة الفروانية التعليمية

ثانوية ابن العميد � بنني
احمد خليل احلاج
عباد فالح حسن

الوليد عجيل الظفيري

ثانوية جليب الشيوخ � بنات
مرمي محمد املطيري
شهد حامد مطلق
أمل فجر العتيبي

منطقة مبارك الكبير التعليمية

بدر مطلق العازميثانوية جابر العلي الصباح � بنني
علي صالح احلميدة

فيصل يعقوب العثمان

ثانوية برقان � بنات
لطيفة معجب العجمي
منال هزاع السبيعي
عيدة ظاهر الرشيدي

اإلدارة العامة للتعليم اخلاص

ثانوية اجلهراء األهلية � بنني
نايف قادر شافي
عبداهلل ثامر قنان
غالي محمد غالب

ثانوية الهدى � بنات
فاطمة فدع ذياب

حترير غازي عبداهلل
أمل خميس ضاحي

قيادات تربوية تتابع احلفل

رئيس التحرير الزميل يوسف خالد املرزوق يتسلم درعا تذكارية من األمني العام جلائزة الشيخ فهد األحمد للعمل اخليري
 د.شبيب الزعبي بحضور صالح الشمري وناصر املرد 

الزميل رئيس التحرير في حديث مع الوفد بحضور مدير التحرير الزميل محمد احلسيني

)هاني الشمري(

رئيس التحرير استقبل وفد 
جائزة الشيخ فهد األحمد الدولية للعمل الخيري

اس���تقبل رئيس التحرير الزميل يوسف 
خالد املرزوق األمني العام جلائزة الشيخ فهد 
األحمد الدولية للعمل اخليري د.شبيب الزعبي 
يرافقه الس���كرتير التنفيذي للجائزة صالح 
الشمري وعضو اللجنة اخلارجية ناصر املرد  
بحضور مدير التحرير الزميل محمد احلسيني. 
ومت خالل اللقاء احلديث حول شؤون العمل 

اخليري وما متثله جائزة الشيخ فهد األحمد 
من إضافة جديدة له���ذا املجال كونها تردف 
العمل اخليري عل���ى الصعيد الدولي وتزيد 

صورة الكويت بهاء واشراقا.
وقدم د.شبيب الزعبي درعا تذكارية لرئيس 
التحرير تقديرا جلهود »األنباء« في دعم العمل 

اخليري.

صرح األمني العام لهيئة امللتقى اإلعالمي العربي 
ماضي اخلميس بأن ما متثل��ه ال��دورة ال�5 للملتقى 
اإلعالمي م��ن أهمي��ة سينعكس بشكل كبير ومباشر 
على وس����ائ��ل اإلع��الم العربي������ة وذل��ك عن طريق 
مشاركة وحضور العدي��د م��ن املؤسسات والشخصيات 
اإلعالمية على املستويني الرسمي واخلاص، مضيفا 
أن هذه الدورة ستشهد أيضا حضورا كثيفا لعدد من 
اإلعالميني الذين حرصوا على احلضور واملش����اركة. 
وانطالقا من هذا التس����اؤل فقد عزمت هيئة امللتقى 
اإلعالمي العربي عل����ى ان تكون قضية التكنولوجيا 
وارتباط إعالمنا العربي بها هي الشعار الذي سترفعه 

الدورة السابعة من أعمال امللتقى اإلعالمي العربي الذي 
يقام خالل الفترة من 25 حتى 27 اجلاري، حتت رعاية 
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد، نظرا 
ألهمية هذه القضية وكونها اآلن واقعا يجب التعامل 
معه بص����ورة متكننا من القفز بإعالمنا العربي نحو 
األفضل واخلروج به من طور اإلعالم التقليدي العادي 
الى مرحلة النمو التكنولوجي، وكذلك فإن هذه القضية 
متثل حتديا جديدا للمؤسسة اإلعالمية العربية ككل من 
حيث إثبات قدرتنا على التطوير والتحديث، والعالم 
العربي مليء بالكوادر الت����ي جتعل من هذا التحدي 

قابال للزوال.

الخميس: »التكنولوجيا وارتباطها باإلعالم العربي« 
شعار الملتقى اإلعالمي 25 الجاري


