
االربعاء 16 يونيو 2010   9محليات
لمختلف التخصصات والوظائف بديوان الوزارة والمناطق التعليمية الست والتعليم الخاص اعتبارًا من نهاية العام الدراسي 2010/2009

»األنباء« تنفرد بنشر أسماء المعلمين واإلداريين الوافدين  المنتهية خدماتهم بـ »التربية«
 مريم بندق

ابلغت وكيلة وزارة التربية المس��اعدة للقطاع 
االداري عائشة الروضان وكيلة قطاع التعليم العام 
منى اللوغان��ي التخاذ اجراءات انه��اء عقود عدد 
من المعلمي��ن واالداريين الوافدين العاملين العقد 

بالثاني.
وطلبت الروضان م��ن اللوغاني »االيعاز لجهة 
االختصاص بقطاعكم من ادارات المناطق التعليمية 
والمدارس التابعة لها والتواجيه الفنية للمواد ومن 
يشملهم القرار نحو اخذ اقرار عليه والتوقيع بالعلم 
بشأن انهاء عقد كل من العاملين المذكورين المنشورة 

اس��ماؤهم، وموافاتنا باالقرارات المشار اليها قبل 
نهاية العام الدراسي الحالي 2010/2009 بوقت كاف 
وعليهم مراجعة ادارة الموارد البشرية بمبنى الوزارة 

رقم 2 عن طريق صالة المراجعين«.
ورأت اعطاء الموضوع صفة االستعجال »ونخلي 
مس��ؤوليتنا عن التأخير« ليتسنى لنا اجراء الالزم 
نحو اتمام اجراءات انهاء التعاقد معهم حسب تاريخ 
عقد كل منهم ويس��تثنى من ذلك من يكون تاريخ 
تعاقده الحقا لبداية العام الدراسي الجديد 2011/2010 
فيكون تاري��خ نهاية تعاقده هو آخر يوم في العام 

الدراسي الحالي 2010/2009 يوم 2010/9/13.

القطاع المالي

عبدالرحيم قاســـم حسين ـ   ٭
2010/7/31

ثنـــاء أبواليزيد عبدالعزيز ـ   ٭
2010/8/26

محمد احمد محمد شـــندي ـ   ٭
2010/8/11

قطاع الشؤون اإلدارية

أحمـــد عبدالرزاق أبوالفتوح   ٭
الصفالي ـ 2010/8/23

قطاع التنمية التربوية

احمـــد جمـــال عبداللطيف   ٭
سليمان ـ 2010/9/10

محمـــد محمود عبداللطيفـ    ٭
2010/9/3

احمد ســـعيد نعيـــم احمد ـ   ٭
2010/8/24

الســـيد الدســـوقي شحاتة ـ   ٭
2010/8/24

ـ  احمد علـــي احمد ســـعيد   ٭
2010/8/25

اسامة محمد مرسي عبداهلل   ٭
ـ 2010/8/29

احمـــد محمد احمـــد احمد ـ   ٭
2010/8/27

ابراهيم احمد الشوادفي ابراهيم   ٭
السيد ـ 2010/8/27

قطــاع التعــليــــم النوعــي 
)ادارة التعليم الديني(

عبداهلل عبدالقادر خلوصي ـ   ٭
2010/8/29

الجـــردي-  محمـــد  علـــي   ٭
2010/8/12

محمـــد ابو العـــا مصطفى   ٭
مخلص – 2010/9/23

قطاع التعليم النوعي )ادارة 
مدارس التربية الخاصة(

يحيى احمد محمد الباجوري   ٭
2010/8/27 –

فتحـــي محمد الصندســـي –   ٭
2010/9/12

رضـــوان محمـــد احمـــد –   ٭
2010/8/24

ليلـــى توفيـــق رزق علي –   ٭
2010/8/12

مرفت عبدالغفـــار بيومي –   ٭
2010/8/11

فاطمة حســـن محمد علي –   ٭
2010/9/9

فكرية محمد سعيد عبدالرحمن   ٭
2010/8/29 –

قطاع التعليم الخاص

رقية حســـن نصر حسن –   ٭
2010/8/25

قطاع التعليم العام

السعيد عبدالصادق احمد  -   ٭
2010/9/12

حمدي عبدالحفيظ احمد محمد   ٭
2010/8/15 –

عبدالستار عبدالحليم عبدالسيد   ٭
صمول – 2010/8/10

صالح عبداللطيف علي سبيع   ٭
2010/8/25 –

ابراهيم موسى عيسى محمد   ٭
2010/8/21 –

احمـــد ســـامي حســـانين –   ٭
2010/8/2

محمـــد علـــي عامد بـــدر –   ٭
2010/8/16

احمد شفيق عبدالعليم محمود   ٭
2010/9/5 –

مجدي ابو الفتوح معتوق –   ٭
2010/8/13

ابـــو المعاطي علي –  انيس   ٭
2010/8/13

عمـــاد الدين محمـــود احمد   ٭
المرشدي – 2010/8/24

خضـــرة محمـــد محمـــد –   ٭
2010/8/19

محمـــد عبدالحميـــد عمر –   ٭
2010/8/2

منطقة العاصمة التعليمية

محيي الدين محمد ســـامة ـ   ٭
2010/8/10

عبدالـــرزاق محمـــد خـــان ـ   ٭
2010/9/9

ـ  ابراهيم الجمل  خالد محمد   ٭
2010/8/2

ـ  محمـــد  فريـــد  زكيـــة   ٭
2010/8/25

ـ  الدين  ســـهام ماهر عـــاء   ٭
2010/8/22

مصطفى طاهر ابراهيم محمد   ٭
طاهر ـ 2010/9/4

جميـــل محمـــد مصـــري ـ   ٭
2010/8/27

احمـــد محمد محمـــود عمرـ    ٭
2010/8/2

ـ  الحلبـــي  محمـــد  أكـــرم   ٭
2010/9/12

محمـــد نبيـــل احمـــد محمد   ٭
الدمرداش ـ 2010/8/7

سعيد علي حسن المغربي ـ   ٭
2010/9/12

عبدالرحمن يوسف جاد حجاب   ٭
ـ 2010/8/15

منطقة حولي التعليمية

إسام احمد عبدالمطلب زهران   ٭
ـ 2010/8/30

منيـــر عبدالرحمـــن علـــيـ    ٭
2010/8/6

نادية انور عبدالعزيز متولي   ٭
ـ 2010/8/23

احمـــد محمـــد عبدالحميد ـ   ٭
2010/8/20

مديحة عبدالمنعم محمد عمار   ٭
ـ 2010/9/12

ـ  الزيـــن  طاهـــر  محمـــد   ٭
2010/8/26

ـ  الحكيـــم  احمـــد  هانـــي   ٭
2010/8/12

ليلـــى فتحي شـــلبي علي ـ    ٭
2010/8/27

ـ   اميـــن حســـن  شـــعبان   ٭
2010/8/17

ـ  ايـــوب  عراقـــي  اســـماء   ٭
2010/8/26

محمد حسين محمد سليمان   ٭
ـ 2010/8/31

محمد عبدالحميـــد الطباع ـ   ٭
2010/8/23

منى محمد مسلم ـ 2010/9/11 ٭
جميل ماهر محمد يوســـف ـ   ٭

2010/8/13
فادية ابراهيم ابراهيم شريف   ٭

ـ 2010/8/25
اوديت محمد عبدالعزيز سرور   ٭

ـ 2010/8/21
فـــؤاد عبدالغنـــي محمـــد   ٭

السنهوري ـ 2010/9/12
ابراهيم السيد محمد ايوب ـ   ٭

2010/8/11
محمـــود محمـــد حســـين   ٭

عبدالرحمن ـ 2010/8/3
علـــي محمـــد علـــي والي ـ   ٭

2010/8/4
إجال عبدالوهاب عبدالحميد   ٭

ـ 2010/8/29
محمود علي عبداهلل سرحان   ٭

ـ 2010/8/9
يعقوب محمد يوسف الياس   ٭

ـ 2010/8/2

منطقة مبارك الكبير التعليمية

جال عبدالواحد عبدالعزيز   ٭

ـ 2010/8/2
مفيـــد محمد نـــور خياطة ـ   ٭

2010/8/12
علي حســـنين محمد ربيع ـ   ٭

2010/8/17
احمد حســـن محمد صوان ـ   ٭

2010/8/2
احمد محمد عبدالعاطي زكي   ٭

ـ 2010/8/3
ـ  ردن  أبـــو  عمـــر  ناظـــم   ٭

2010/8/12
ـ  ليالـــي  زهيـــر  نبيـــل   ٭

2010/8/22
مرفت محمـــد فهمي درغام ـ   ٭

2010/8/29
أنيس علي حمود ـ 2010/9/5 ٭

منطقة الفروانية التعليمية

ابراهيم  الدين عباس  عصام   ٭
جاد اهلل ـ 2010/8/26

صاح يوسف يوسف السلوت   ٭
ـ 2010/8/3

علي عطية عبده الســـراج ـ   ٭
2010/9/12

حميدة عبدالرحمن اسماعيل   ٭
سليمان ـ 2010/8/22

فتحي محمد عبدالجود محمد   ٭
ـ 2010/8/21

منصور عطية منصور مخلوف   ٭
ـ 2010/8/2

ـ  نبوية عبداهلل محمد سند   ٭
2010/8/30

محمود عفيفي محمود المنوفي   ٭
ـ 2010/8/30

عصام حمزة محمد شـــلبي ـ   ٭
2010/8/2

محمد موســـى ديـــب عطا ـ   ٭
2010/8/19

ثريا فؤاد حسن اإلسامبولي   ٭
ـ 2010/8/12

محمد نذير محمد الكمشة -   ٭
2010/9/12

الديـــن عبدالرحمـــن  بـــدر   ٭
الشربجي - 2010/8/22

كمـــال جمعـــة عبدالجواد -   ٭
2010/8/11

فوزية عبدالعظيم علي سيد   ٭
احمد - 2010/8/22

هدى ابراهيم الســـروجي -   ٭
2010/8/30

صـــاح محمد محمد احمد -   ٭
2010/8/26

الســـيد -  المكاوي  محمود   ٭
2010/8/4

مساعد حمد زيون البناقي -   ٭
2010/5/25

محمود حمداهلل عثمان علي   ٭
2010/9/7 -

رجاء زكي بدر - 2010/9/12 ٭
محمد عبدالحميد محمد حسن   ٭

2010/9/7 -
عاطف عباس مرســـي عطية   ٭

2010/8/11 -

منطقة األحمدي التعليمية

ســـعاد صبحي طه محمد -   ٭
2010/8/28

عبدالمنعـــم محمد عاشـــور   ٭
طنيش - 2010/8/12

محمـــد حســـن الحلفاوي -   ٭
2010/8/12

محمد ممدوح الهادي صبيح   ٭
2010/8/12 -

ابراهيم محمد اسماعيل نوار   ٭
2010/8/4 -

محمد ســـيد احمـــد محمد -   ٭
2010/8/26

ابراهيـــم عبداهلل حســـن -   ٭
2010/8/2

 - محمـــد  ســـيد  فاطمـــة   ٭

2010/8/21
 - محمـــد  الســـيد  والء   ٭

2010/8/21
محمد أبوالفتوح فتحي الريس   ٭

2010/8/2 -
محمـــد  محمـــود  عزيـــزة   ٭

السرنجاوي - 2010/9/1
رية ادم حســـين شنداوي -   ٭

2010/8/29
هريدي عبدالحميد هريدي -   ٭

2010/8/29
ابراهيم عبدالحافظ درويش   ٭

مصطفى - 2010/9/12
سهام فهيم مرقص يوسف -   ٭

2010/8/2
نجاح حســـين عبدالعال -   ٭

2010/8/30
فوقية عبدالعاطي محمد بدران   ٭

2010/8/21 -
زاهيـــر فاطمـــة ميـــرزا -   ٭

2010/9/12
فكري الســـيد علي جنوب -   ٭

2010/9/12

منطقة الجهراء التعليمية

نادية محمـــد فهمي قدري -   ٭
2010/8/26

احمد حسن حسين عبدالسام   ٭
2010/9/12 -

جمعـــة محمـــد عبدالخالق   ٭
البسيوني - 2010/8/21

سلوى احمد محمد سحنين   ٭
2010/9/12 -

عفيفي متولي عفيفي علي -   ٭
2010/8/15

رضا نور الدين حسين ابراهيم   ٭
2010/8/24

عبدالرحمـــن محمد عطية -   ٭
2010/8/7

الطالبات الفائزات في لقطة تذكارية

تم تكريمهم برعاية محافظ حولي وحضور مبارك الساير

أسماء الفائزين في مسابقة الساير  ألفضل 
أداء بيئي في منطقة حولي التعليمية

احتف��اال بي��وم البيئة العامل��ي املوافق 
2010/6/5، وحتت رعاية محافظ حولي الفريق 
املتقاع��د عبداهلل الف��ارس، مت االعالن عن 
الفائزين مبسابقة الساير الثانية ألفضل أداء 
بيئي � مسابقة التقليل من البصمة البيئية 
� في منطقة حولي التعليمية والتي تنافس 
فيها طالب ومعلمو الصف السادس والذين 
ناهز عدده��م 4500 من الطالب واملعلمني، 

ومثل مجموعة الساير كل من مبارك ناصر 
الس��اير � الرئيس التنفيذي � وم.ابراهيم 
محمد الفوزان � مدير عام اخلدمة � وم.نهاد 
محمد احلاج علي � مشرف البيئة � ومثل 
منطقة حولي التعليمية منى الصالل ومدراء 
ومراقبي وموجهي املنطقة، مت تكرمي الفائزين 
وهم 87 من املعلمني والطالب في مدرس��ة 
مسعود بن سنان، الفائزون باملراكز الثالثة 

على التوالي هم: 
املركز االول بنني: مدرسة املغيرة بن نوفل، 

املركز االول بنات: مدرسة القيروان.
املركز الثاني بنني: مدرس��ة س��عيد بن 
الع��اص، املرك��ز الثاني بنات: س��هلة بنت 

سعد.
املركز الثالث بنني: مدرسة محمد الوهيب، 

املركز الثالث بنات: مدرسة بيان.

أسماء الفائزين في مسابقة الساير 
الثانية ألفضل أداء بيئي

المركز االول ـ بنين
مدرسة المغيرة بن نوفل

أوال: فريق المعلمين
محروس احمد محروس  ٭
احمد محمد نور الدين سيد  ٭
محمد سيف النصر محمود  ٭

فؤاد سعيد محمد صالح  ٭
ثانيا: فريق الطالب

محمد صاح شابور  ٭
عبدالرحمن عصام مرعي  ٭

عبداهلل عادل الظفيري  ٭
عبدالوهاب عادل الظفيري  ٭

حازم أيمن محمد  ٭
أحمد ذياب عبداهلل  ٭

حمد مساعد حمد  ٭
حمد علي حمد  ٭

راشد مخلد العازمي  ٭
عبداهلل احمد عبداهلل مطيران  ٭

المركز األول ـ بنات
مدرسة القيروان

أوال: فريق المعلمات
فوزية احمد الري  ٭

عزيزة محمود التنديل  ٭
الشيماء عبدالصبور رضي  ٭

خيرية أحمد علي  ٭

أمينة حسن مفتاح  ٭
ثانيا: فريق الطالبات

سارة محمد الما  ٭
نورة خالد الدليمي  ٭
مريم داود الفرحان  ٭
جنى عدنان الصفار  ٭

فاطمة احمد جمال  ٭
زينب مسعود صادق  ٭
زهراء محمد سليمان  ٭

دالل بدر الجاركي  ٭
رهف بدر نوري

سكينة السيد العلوي
المركز الثاني/ بنين

سعيد بن العاص  ٭
أوال: فريق المعلمين

فؤاد احمد  ٭
احمد السيد فرج  ٭
محمد الشربيني  ٭

وليد حلمي  ٭
ثانيا: فريق الطالب

علي عمران حسين  ٭
رامي ناصر الكرماني  ٭

احمد فؤاد غلوم  ٭
حسن عبدالمحسن الصراف  ٭

احمد ناصر الصراف  ٭
حسين اسامة محمود  ٭

علي عمران  ٭
حسين خالد  ٭

ياسر عبداللطيف  ٭

سلمان عادل  ٭
المركز الثاني/ بنات

مدرسة سهلة بنت سعد
اوال: فريق المعلمات

هنادي رشيد عيد العازمي  ٭
ايمان سلطان بوطيبان  ٭

نجوى حمد عيسى العون  ٭
شريفة عبداللطيف علي  ٭
منال محمد علي دشتي  ٭

مريـــم عبدالصمـــد عبـــداهلل   ٭
عبدالمطلب

حنان حمزة اسماعيل  ٭
ثانيا: فريق الطالبات

دانة عبداللطيف الكندري  ٭
لولوة عبدالرحمن الصفران  ٭

آية ايمن الخميس  ٭
فاطمة سعد عبدالعزيز اكبر  ٭

رواء علي صفر  ٭
شيخة رياض الهزاع  ٭

فاطمة عذبي بوشهري  ٭
دانة سامي احمد محمد  ٭

المركز الثالث/ بنين
محمد عبداهلل الوهيب  ٭

أوال: فريق المعلمين  ٭
حيدر جاسم صفر  ٭

عبدالعزيز محمد شلش  ٭
سامي فراج جميل  ٭

ثانيا: فريق الطالب
عمر عبدالمجيد  ٭

عبدالرحمن بشار  ٭
احمد هيبة  ٭

احمد اشرف  ٭
هاشم ا حمد  ٭
مشاري خالد  ٭

يوسف احمد الهويدي  ٭
كريم وليد  ٭

احمد تيسير  ٭
سلمان بهبهاني  ٭

المركز الثالث/ بنات
مدرسة بيان

أوال: فريق المعلمات
لمياء محمود سيد عوض  ٭

عفاف عزت آمين  ٭
خديجة محمد القاف  ٭
هدى حامد الصحاف  ٭
هالة عبداهلل الهران  ٭

نشوة عبدالعزيز غريب  ٭
ثانيا: فريق الطالبات  ٭

مي شبيب العازمي  ٭
الرونق مصطفى دشتي  ٭
فاطمة عبداهلل العتيبي  ٭

نورة احمد محمد  ٭
سارة محمد العسعوسي  ٭

سارة حسن مصطفى  ٭
عزيزة عادل يوسف  ٭

مـريم عبــــــدالرضا بوشهري  ٭
حنان مطلق العازمي  ٭

مروة خالد الزويد  ٭

طالبوا بتعديل الالئحة التي تحد من انضمامهم للنقابة

موظفو البنوك اإلسالمية نظموا
اعتصاماً للمطالبة بانضمامهم للنقابة

أسامة أبوالسعود
اعتصم عدد من موظفي البنوك 
االسامية امام مقر نقابة العاملني 
بالبنوك بالشـــعب عصر امس 
للمطالبـــة بانضمامهم للنقابة 
التي  الداخلية  الائحة  وتعديل 

حتد من انضمامهم للنقابة.
وقال املتحدث باسم املوظفني 
فـــي البنوك االســـامية فيصل 
الكنـــدري فـــي تصريحـــات لـ 
»األنباء« ان عددهم يتجاوز 500 
موظف، وتساءل: كيف مننع من 
االنضمام لنقابتنا التي متثل كل 

العاملني في البنوك الكويتية؟
واوضـــح ان اعتصامنا هو 
تعبير عن رفضنا لائحة الداخلية 
للنقابة ومطالبة بتعديلها فورا 
لتمكني كل هذا العدد من املوظفني 
من ابناء الكويـــت العاملني في 
البنـــوك االســـامية لانضمام 

للنقابة.
ولفت الى ان هناك مفاوضات 
حاليا بينهم وعـــدد من اعضاء 
النقابة الذيـــن اكدوا ان مجلس 
ادارة النقابة اتخذ قرارا بتعديل 
الائحة الداخلية مبا يسمح لهم 
باالنضمام للنقابة اال ان شيئا من 

هذا لم يحدث الى اآلن.
الكنـــدري ان وزارة  وقـــال 
الشـــؤون االجتماعية والعمل 
رفضت قـــرار النقابة وحتفظت 
انهم خاطبوا  الى  عليه، مشيرا 
البنك املركزي ووزارة الشؤون 
عن وضع البنوك االسامية وردوا 
ان حالهم حال اي بنك وال يوجد 
اي اختاف بني البنوك الكويتية 

من حيث النواحي االدارية.

الكندري: عددنا يتجاوز 500 موظف والنقابة ترفض االعتراف بنا

جانب من اعتصام موظفي البنوك اإلسالمية

فيصل الكندري متحدثا للزميل أسامة أبوالسعود

)محمد ماهر(النقابة ترفض تسجيلنا رغم تقدمينا للطلبات واستعدادنا لدفع الرسوم


