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أول عيادة متخصصة 
في عالج أسنان ا�طفال

وكل أفراد ا�سرة

كرم عددًا من الموظفين المتقاعدين والمتميزين وتسلم كتاب شكر من 270 منهم

المضحي: إقرار الكادر المالي لـ »البيئة« نتاج جهد يستحقه الموظفون

على ذلك ما يجعل اإلنس����ان يفخر بقيادة 
هذه الكوكبة من املتفانني في العمل.

واعتبر د.املضحي ان إقرار الكادر املالي 
للموظفني جاء نتيجة جهد متواصل ملديري 
الهيئة السابقني، الفتا الى انه لم يكن ليقر 
لوال جهود هيكل تنظيمي للهيئة عمل على 
وضعه منذ سنتني نائب مدير الهيئة الكابنت 
علي حيدر وبالتالي ساهم هذا األمر مساهمة 

مباشرة في إقرار الكادر، باالضافة الى اجلهود 
احلثيثة من النائب األول لسمو رئيس مجلس 
الوزراء وزير الدفاع رئيس املجلس األعلى 

للبيئة الشيخ جابر املبارك.
واعتبر ان ما مر به هذا امللف حتى إقراره 
يعكس مدى القدرة على قيادة أمور الهيئة، 
مشيرا الى انه استطاع ان يحقق للموظفني 
ما وعدهم به مستشهدا مبا قاله في لقائه مع 

»األنباء« في أغسطس املاضي الذي وعد فيه 
بعدم التوقف قبل إقرار الكادر الذي يعتبر 
حقا للموظفني ملا بذل����وه من جهود وكان 
لزاما على الدولة مساواتهم بباقي الهيئات 

املوجودة في البالد.
وخالل احلفل قام رئيس مجلس إدارة 
نقابة العاملني في الهيئة بتسليم املضحي 
كتاب شكر موقعا من 270 موظفا في الهيئة 
على ما قام به من جهود حثيثة إلقرار الكادر 
واملزايا املالية التي كان من الصعب حتقيقها 
في السابق كما مت تكرمي عدد من املوظفني 
املتقاعدين وأفض����ل 5 موظفني وعدد من 
الصحافي����ني العاملني في املج����ال البيئي، 
باالضافة الى مجموعة من املوظفني في اللجان 
املختلفة واألقسام املختلفة في الهيئة كما مت 
تكرمي املوظف املثالي في خطوة فريدة حتصل 
للمرة األولى وقد حاز اللقب كبير موظفي 
قسم التوعية في ادارة العالقات العامة ثنيان 
الزنكي وفي تصريح للصحافيني قالت مديرة 
إدارة العالقات العامة بالوكالة حنني الكليب 
ان حفل تك����رمي املوظفني الذين أجادوا في 
عملهم على مدار عام 2010/2009 متيز بروح 
احملبة واإليثار من جميع املوظفني املشاركني 

فيه سواء من املكرمني او غيرهم.

دارين العلي
لعل من أبرز اإلجن����ازات التي حتققت 
في عهد املدير احلالي للهيئة العامة للبيئة 
د.صالح املضحي إقرار الكادر املالي ملوظفي 
الهيئة الذي كان د.املضحي وعد مبتابعته 
وعدم التوقف قبل إقراره وهو ما استحق 
عليه كتاب ش����كر موقعا م����ن 270 موظفا 

وموظفة في الهيئة.
هذا الكتاب تسلمه املضحي مساء امس 
األول خ����الل حفل نظمت����ه إدارة العالقات 
العامة لتكرمي عدد من املوظفني املتقاعدين 
واحلاليني في مبادرة مستجدة على الهيئة 
بهدف تش����جيع العاملني على بذل أقصى 

اجلهود في خدمة البلد.
حتدث املضحي مثنيا على الكوكبة التي 
يعم����ل ضمنها والتي تب����ذل ما لديها وكل 
طاقاتها في خدمة القضايا البيئية في البلد 
مستشهدا باالختبار الذي خضع له املوظفون 
في قضية مشرف التي تعرضوا خاللها لكثير 
من املشقة في جمع العينات، خصوصا ان 
األمر حدث في شهر رمضان اي كان هناك 
عناء اضافي اال ان املوظفني عملوا دون ملل 
او كلل او تذمر وبذلوا كل اجلهود دون ان 
برجس البرجسيكون هناك مقابل مال����ي او بدالت معينة 

)أحمد باكير( د.صالح املضحي مكرما الزميلة دارين العلي  

د.صالح املضحي متوسطا املوظفني املتقاعدين واملتميزين املكرمني

يقيمه مجلس مراقبي رياض األطفال تحت رعاية الوزيرة الحمود 

العتيقي: ملتقى قمة االستثمار التربوي 
»أنت قلبي« من 16 وحتى 20 الجاري

أعلنت رئيسة مجلس مراقبي 
رياض األطفال للمناطق التعليمية 
منيرة العتيق���ي أن املجلس وفي 
الوطني لتطوير  إطار املش���روع 
املعلم لتحقيق اجلودة الش���املة 
سوف يقيم ملتقى قمة االستثمار 
التربوي حتت شعار »أنت قلبي« 
وذلك في الفترة من 16 وحتى 20 
مايو اجلاري وحتت رعاية وزيرة 
التربية ووزيرة التعليم العالي د. 
موضي احلمود. وذكرت العتيقي 
أن شعار امللتقى »أنت قلبي« معني 
بقلب اجلسم التربوي وهو املعلم 
بهدف تأهيله التأهيل اجليد ليكون 

قادرا على أداء األدوار املطلوبة منه في األلفية الثالثة 
ليصل الى أعلى مستوى خلدمة الوطن.

العتيقي األهداف اخلاصة للملتقى  واستعرضت 
مش���يرة الى أن من أبرز هذه األهداف أن يكون املعلم 
عنصرا رئيسيا حلجر الزاوية في العملية التربوية 
واالهتمام بتنميته أكادمييا مهنيا وثقافيا وأكادمييا 
وشخصيا، وتدريبه على كيفية التخطيط املنظم وتنمية 
مهاراته بكل الوسائل وصقلها إلى أعلى قدر من العطاء، 
إلى جانب تش���جيعه على اإلطالع على كل جديد في 
طرائق التدريس والوسائل التعليمية في تكنولوجيا 

التعلم وكيفية تطبيق تلك الطرق 
وهذه الوسائل في امليدان . وأضافت 
أن من أه���داف امللتقى أيضا بيان 
احلقوق الوظيفية واملعنوية للمعلم 
وفتح قن���وات بينه وبني اإلدارات 
العليا وتهيئة البيئة املناسبة له 
من اجل إحداث نقلة حقيقية تواكب 
التطلعات املس���تقبلية إلى جانب 
تهيئة الظروف املناسبة له ملمارسة 
املهنة في جو يش���تهر بالطاقات 
واإلمكانات لنصل الى خلق جيل 
مسلح بالعلم والفكر واألخالق وحب 
العطاء لبناء الكويت، باإلضافة إلى 
توجيه املعل���م لنقله من العصر 
الروتيني لعصر اإلبداع والعطاء، وإعداد دراسات ملعرفة 
همومه ونقل صوته للمس���ؤولني القياديني، وتوفير 
التدريب املهني املستمر أثناء اخلدمة ملن مت انخراطهم 
بالفعل في مهنة التدريس. وذكرت العتيقي أن امللتقى 
سيضع من أوليات أهدافه أيضا حتديد فلسفة وأهداف 
اإلعداد اجليد للمعلمني في إطار الفلس���فة التربوية 
العام���ة التي يتبناها املجتمع وف���ى اطار احتياجات 
املعلم وتوقعات املجتمع منه، إلى جانب التعرف على 
دستور وأخالقيات مهنة املعلم، واالهتمام بتقومي نتائج 

العملية التربوية طبقا لألهداف احملددة.

الكويت تتبرع بمليون دوالر لصالح 
منكوبي الفيضانات في السنغال

أعلن رئيس جمعية الهالل األحمر برجس البرجس عن تبرع الكويت 
مببلغ مليون دوالر لصالح الس���نغال وذلك ملا تعرضت له من س���يول 
وفيضانات خالل السنوات األخيرة. وقال البرجس في تصريح ل� »كونا« 
ان مجلس الوزراء استعرض ما تعرضت له العاصمة داكار في السنغال 
من سيول وفيضانات خالل السنوات األخيرة وما أسفرت عنه من أضرار 
أدت الى اضطرار العديد من سكان داكار للنزوح ملناطق أخرى لذلك قرر 
املجلس التبرع لصاحلهم ملواجهة تلك الكارثة. واضاف ان مجلس الوزراء 
قرر تكليف جمعية اله���الل األحمر الكويتي لتأمني إيصال مبلغ التبرع 

مؤكدا سعي الكويت احلثيث ملساعدة املنكوبني في شتى بقاع العالم.

منيرة العتيقي


