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جمعية المعلمين تعلن أسماء 331 معلمًا ومعلمة مشمولين بتكريم »شكرًا معلمي« السابع
يقام تحت رعاية صاحب السمو األمير 5 أكتوبر ويشمل تكريم المعلمين األعضاء المعينين عام 1988

فاطمة الزير

أعلنت رئيسة اللجنة التحضيرية العليا ملهرجان »شكرا معلمي« في جمعية 
املعلمني فاطمة الزير عن بدء االس��تعدادات التحضيرية للمهرجان السابع 
الذي من املقرر أن تقيمه اجلمعية حتت رعاية صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد للس��نة السابعة على التوالي خالل شهر أكتوبر املقبل وفي 

إطار احتفاالتها العالم بيوم املعلم العاملي الذي يصادف يوم 5 أكتوبر.
وذكرت الزير ان اجلمعية ستكرم في املهرجان أعضاءها الذين مت تعيينهم 
ف��ي وزارة التربية كمعلمني ع��ام 1988 ويحملون عضوية جمعية املعلمني 

ومن املتوقع أن يصل عددهم إلى 331 معلما ومعلمة.
وأضافت أن الكش��ف املعلن عنه يشتمل على أسماء مت اعتمادها بشكل 
نهائي إلى جانب أسماء يتطلب منها مراجعة اجلمعية أو االتصال على الرقم 
املباش��ر 1820000، فيما يتطلب من األعضاء الذين لم ترد أسماؤهم بشكل 
نهائي وتنطبق عليهم الشروط مراجعة اجلمعية أيضا للتحقق من شروط 

ضمهم لكشوفات التكرمي.

صبيحة خزعل شعبان العميري  ٭
صفاء خالد حمد البدر  ٭

ضياء عبدالرزاق مبارك ديهان  ٭
طاهرة غلوم محمد اشكناني  ٭

طفلة نايف نفل العجمي  ٭
عائشة سعيد عابد سعيد  ٭

عاتكة ابراهيم صالح املطوع  ٭
عادلة احمد ناصر املنديل  ٭

عايدة عثمان فريج الفريج  ٭
عفيفة عبداخلضر عبداهلل اخلباز  ٭
عواطف محمد راشد الفرحان  ٭

عواطف راضي عايد الرشيدي  ٭
غنيمة احمد محمد اخلطيب  ٭
غنيمة خضير محمد بهزاد  ٭

غنيم����ة عبدالعزيز س����لمان   ٭
عبدالعزيز

فاطمة مثال جاسر العنزي  ٭
فاطمة غازي غزاي املطيري  ٭

فضيلة عبدالرس����ول حس����ن   ٭
الصراف

كاملة محمد حسن الغامن  ٭
لطيفة خلف منديل العدواني  ٭

حم����د  خليف����ة  لول����وة   ٭
العسعوسي

لولوة خلف مسلم املنديل  ٭
مرمي ابراهيم محمد األنصاري  ٭

مس����تورة مضح����ي دخن����ان   ٭
الغريبة

من����ال محمد عبداهلل ش����مس   ٭
الدين

منى مصطفى ابراهيم خليل  ٭
منى سعد محمد احلمدان  ٭

منى محمد سعود احلميدان  ٭
منى عبداهلل علي التركي  ٭

مها محمد خالد املسفر  ٭
مها ردهان عبداهلل البالول  ٭

موزة صالح حسن احلجيرات  ٭
موض����ي جمع����ة عبدالهادي   ٭

عبداهلل
نائلة عبداهلل طامي الفالح  ٭

نادية راشد حسني جناع  ٭
نادية عبداحلميد سويد سالم  ٭

نادية فهد ناصر املطيري  ٭
نادية براك عبداحملسن العواد  ٭

نبيل����ة س����عود عبدالعزي����ز   ٭
ساملني

جناح فالح سطام الفضلي  ٭
جناح محمد سالم العنزي  ٭
نوال محمد سيف الهمالن  ٭

نوال مبارك مضحي اخلشاب  ٭
هناء عبداهلل عيسى األستاذ  ٭

هيام علي مراد الشطي  ٭
وداد خالد احمد الدريعي  ٭

وفاء عبدالهادي سيف الهمالن ٭
وفاء بدر عبدالهادي الزيادي  ٭

نائلة جاسم محمد الياسني  ٭
ناديه حاجي علي دشتي  ٭

نادية راشد عبداهلل العربيد  ٭
نادية مبارك عبداهلل الرباح  ٭

نادية حسن محمد حسن  ٭
ناهد احمد برجس البرجس  ٭
ناهدة فهد عبداهلل احلميدي  ٭
جناح عويجان ساجر علي  ٭

نرجس مهدي علي طاهر  ٭
نهلة صالح فرج السعيد  ٭

ن����وال عبدالوه����اب جاس����م   ٭
النصف

نوال عبدالرحمن محمد اللهو  ٭
نورية مبارك محمد الفقعان  ٭

هدى محمد عبدالرحمن العلي  ٭
هناء عبداهلل علي التركي  ٭

هند علي عبدالرحمن مبارك  ٭
هند احمد جاسم الشطي  ٭

هيفاء عثمان محمد احلماد  ٭
هيالء محمد احمد التنيب  ٭

وداد محمد ابراهيم البناي  ٭
وسمية مش����عان حمد حمود   ٭

املشعان
وف����اء عب����داهلل عبداجلب����ار   ٭

الفضل
وفاء صالح ابراهيم الصقعبي  ٭

أعضاء عليهم مراجعة الجمعية

أوال: المعلمون
احمد محمود محمد حسن  ٭

أسامة محمدي محمد السيد  ٭
جاسم خالد جاسم علي  ٭

جاسم اسحق محمد اتش  ٭
جعفر ياسني محمود بوحمد  ٭

حبيب فاضل مكي جاسم  ٭
حسني عباس عبداهلل علي  ٭

حمود نهار عبداهلل العصفور   ٭
الهاجري

رضا احمد محمود بوحمد  ٭
زايد حمود زايد العازمي  ٭

زين����ب عب�����داهلل اح�م����د بن   ٭
نخ�ي

صالح فالح فرحان العازمي  ٭
عادل حسن علي ش�م�ساه  ٭

عادل خضر محمد احلساوي  ٭
عبدالعزيز خال����د عبدالعزيز   ٭

الرمح
عبدامل�ح�س����ن حي�����در عل����ي   ٭

احمد
عدنان محمد حسن البحراني  ٭

علي حسن احمد الوايل  ٭
عل����ي  فيص����ل عبدالصم����د   ٭

الصفار
مبارك خالد مزعل العنزي  ٭

منصور علي منصور الشطي  ٭

ثانيا: المعلمات

جاس����م  عب����داهلل  ابتس����ام   ٭
املسكتي

ابتسام سالم بالل اخلرافي  ٭
ابتسام عبداهلل فهد العمهوج  ٭

احالم صالح سعيد سلمان  ٭
أديبة سلمان غامن القضيبي  ٭

عيش����ان  حم����دان  العن����ود   ٭
الديحاني

آمال حامد حميد البحيري  ٭
أمان����ي عب����داهلل عبدالرحمن   ٭

الغمالس
أمل عبداهلل عباس الصفار  ٭

أمل سعود عبدالعزيز ساملني  ٭
آمنة صالح محمد الفهد  ٭

انتصار مساعد ملفي العتيبي  ٭
انتصار محمد خلف  ٭

بدري����ة محم����د عبدالك����رمي   ٭
العيسى

جميلة فالح عبيد العجمي  ٭
جوزة محمد سلطان العنزي  ٭

جيهان محمد علي عسكري  ٭
س����عود  عب����داهلل  حص����ة   ٭

العصفور
حليمة عيسى عبداهلل عيسى  ٭

حميدة رجب محمد حسن  ٭
خالدة محمد جابر صخي  ٭

عب����داهلل  ثام����ر  خديج����ة   ٭
العدواني

خلود عبداهلل احمد العيد  ٭
خلود احمد عثمان العمير  ٭

خنس����اء عبداللطي����ف احمد   ٭
العبداجلليل

خيال محمود محمد ابراهيم  ٭
بخي����ت  عب����داهلل  رثع����اء   ٭

الرشيدي
رجاء ناصر عبداهلل احمد  ٭

رش����يد  عبداملجي����د  رج����اء   ٭
الكاظمي

رومية رجب علي الرجيب  ٭
زمزم حسني علي الكندري  ٭
زهرة محمد حسني حبيب  ٭

زهرة فاضل عباس الغضبان  ٭
زينب عبداهلل محمد الكندري  ٭

سارة عبداهلل زيد العتيبي  ٭
سعاد عبدالرحمن عبدالرحمن   ٭

الصفران
سعاد محمد حمد الزوير  ٭

سلمى محمد ربيع املطيري  ٭
سلوى منجل خلف اخلالدي  ٭
سميرة علي محمود اخلليل  ٭
شريفة محمد خالد املسفر  ٭

شيخة رشيد سالم الركدان  ٭
صب����اح عبدالعزي����ز محم����د   ٭

العسكر

غنيمة احمد سالم الهزاع  ٭
غنيم����ة محم����د عبدالرحمن   ٭

الهدهود
فاطمة فلكناز اسد كندري  ٭

راش����د  س����ليمان  فاطم����ة   ٭
احلساوي

فاطم����ة ماض����ي عبدالرحمن   ٭
اخلميس

فاطم����ة عبداللطي����ف يعقوب   ٭
طاهر

فاطم����ة عبداللطي����ف غياض   ٭
الضفيري

فاطمة عوض طينان العنزي  ٭
فاطمة علي عبداهلل الكندري  ٭

فاطمة سعد محمد سعد  ٭
ش����يحان  محم����د  فاطم����ة   ٭

الظفيري
فوزية محمد شاهني محمد  ٭

فوزية ناصر سليمان الطيار  ٭
فوزية مشوط حمد املشوط  ٭
فوزية مبارك سعدي عدهان  ٭

فوزية فتح اهلل علي الكندري  ٭
كفاية دعيج خلف النهابة  ٭
كفاية سعد العلي املكيمي  ٭

كلثوم حسني عوض بهزادي  ٭
لطيفة محمد حسني انكي  ٭

لطيفة خليل جعفر العوضي  ٭
لطيف����ة علي س����عيد جاس����م   ٭

الشيباني
محم����د  حاج����ي  لول����وة   ٭

عبدالهادي
ماجدة حمد احمد احلداد  ٭

مرمي مساعد زيد العازمي  ٭
مرمي معيوف مجلي سكران  ٭

مرمي علي محمد اجليران  ٭
مرمي عبداهلل مكي الصيرفي  ٭

مس����تورة رخي����ص ناص����ر   ٭
الظفيري

مضاوي محمد صالح احلمدان  ٭
مضاوي احمد محمد السنان  ٭

معصوم����ة عس����كر س����عود   ٭
البلوشي

منى يعقوب خاطر املاجد  ٭
منى فهد محمد الفريح  ٭

من����ى حبي����ب عبداحلس����ني   ٭
حسني

منى عبداهلل مراد خلف  ٭
منى عبداهلل محمد سكني  ٭

منى علي اكبر مخصيد  ٭
منى غلوم علي جمعة  ٭
منى فرج سعد سعيد  ٭

ابراهي����م  صال����ح  مني����رة   ٭
القطيفي

مها محمد احمد علي  ٭
موضي حمد حشر العنزي  ٭

حن����ان عبدالعزي����ز غري����ب   ٭
الشطي

حنان عثمان عبداهلل اجليران  ٭
حياة ابراهيم علي السداني  ٭

خالدة محمد عبداهلل الكندري  ٭
باق����ر  عبدالصم����د  خال����دة   ٭

عبداهلل
خال����دة عبدالرحم����ن احم����د   ٭

الفيلكاوي
دولة علي موسى العطار  ٭

دينا جاسم مبارك الشطي  ٭
رابعة علي جعفر الكندري  ٭

رجاء عبداهلل فهد الشامري  ٭
رضية حسن عبداهلل نعمة  ٭
رفعة محمد ابراهيم ناصر  ٭

رقية ميرزا مراد امني  ٭
زبيدة عباس حسني احلداد  ٭

زكية علي عيد البسام  ٭
زمزم مروح حزام الشمري  ٭

سارة مفرح قطيمان السبيعي  ٭
سعاد مسعود سعد الهمالن  ٭

سعاد مهدي طاحوس الغريبة  ٭
س����عاد عبدالصم����د يوس����ف   ٭

سالم
سعاد سلمان غلوم البلوشي  ٭

سلمى علي عبداهلل االمير  ٭
سلوى فهد عبداهلل القشعان  ٭

س����لوى س����عود عبدالعزيز   ٭
البالول

س����ميرة احم����د عبدالعزي����ز   ٭
الفليج

سميرة احمد مرزوق االذينة  ٭
ابراهيم  س����ناء عبدالرحم����ن   ٭

احلمود
سها يوسف جاراهلل اجلاراهلل  ٭

س����هام بش����ير محم����د نواب   ٭
بلوشي

سهام موسى علي صفر  ٭
حاج����ي  ش����عبان  س����هيلة   ٭

غضنفري
سوسن احمد عيسى العون  ٭

سوس����ن عب����داهلل مب����ارك   ٭
الدليمي

شاهة مزيد محمد الديحاني  ٭
صاحلة خالد مال اهلل ابراهيم  ٭

عب����داهلل  ابراهي����م  طيب����ة   ٭
اخلشتي

عادلة خليفة خلف اليتامى  ٭
عبي����ر حام����د عبداحملس����ن   ٭

التميمي
عزة سعود سالم املرشاد  ٭
عزيزة علي محمد زمان  ٭

عزيزة محمود حس����ني شمس   ٭
الدين

عواطف علي ابراهيم املناعي  ٭

وليد مبارك ناصر اجلطيلي  ٭
وليد عبداهلل محمد الكندري  ٭

يعقوب يوسف حسن عبداهلل  ٭

ثانيا: المعلمات

ابتسام جاسم حميد املنصور  ٭
احس����ان عبداهلل عبداللطيف   ٭

اخلميس
أديبة خالد عثمان الدايل  ٭

اعتدال محمد سريع السريع  ٭
اقبال ابراهيم يعقوب بوحيمد  ٭
اقبال سليمان محمد بوقريص  ٭

آمال عبدالرضا علي اكبر  ٭
أم����ل محم����د حبي����ب محمد   ٭

بهرامي
أمل خضر محمد احلساوي  ٭

أمل عبداهلل سلطان اخلالدي  ٭
أم����ل عبداللطي����ف عبداملجيد   ٭

العوضي
آمنة خليل ابراهيم الهزاني  ٭

أميرة ثنى احمد العنزي  ٭
أمي����رة عبدالعزي����ز حي����در   ٭

القطان
احم����د  عبدالس����الم  أمين����ة   ٭

ابراهيم
انتص����ار عبدالوه����اب صالح   ٭

النمش
انتص����ار عبدالس����الم صالح   ٭

الصالح
اميان محمد سراب محمد  ٭

اميان يوسف ابراهيم القبندي  ٭
جاس����م  س����ليمان  باس����مة   ٭

العبدالهادي
باسمة صادق س����يد مرتضى   ٭

الزلزلة
بدرية غامن عيد خميس  ٭

بشرى شمالن احمد البحر  ٭
بشرى عايد عوض الرشيدي  ٭
جميلة يوسف عباس العنزي  ٭

جميلة جاسم سالم املخلف  ٭
جنان عبداهلل جاسم التوتيان  ٭

حليمة سالم سعد عنبر  ٭

صالح يوسف عباس العنزي  ٭
ط����الل عبدالك����رمي س����عود   ٭

الشايجي
عباس عبداجلليل اس����ماعيل   ٭

خليل
عبداالمي����ر حس����ني موس����ى   ٭

املوسى
عبداحلمي����د جاب����ر عب����داهلل   ٭

العيدان
محم����د  عل����ي  عبدالعزي����ز   ٭

اسماعيل
عبداللطي����ف خل����ف حس����ني   ٭

محمد
عب����داهلل عبدالرحمن عبداهلل   ٭

عبدالرحمن
عبداهلل فهيد حماد العجمي  ٭

عبداملنعم ابراهيم حسني علي  ٭
عدنان محمد غلوم حسني  ٭

عصام بدر احمد حسني  ٭
علي عبدالرضا علي الصفار  ٭
عماد علي عبداهلل البحراني  ٭
فاضل عبداهلل محمد الصفار  ٭

فهيد محمد فهيد العجمي  ٭
ف����وزي عبداحملس����ن عل����ي   ٭

الظبيبي
فيصل احمد صالح العبادي  ٭
ماضي بدري حمدان البناقي  ٭
محمد اهتيمي اسحيم حزام  ٭
محمد مخلف عايد العنزي  ٭
محمد شهريان حسن علي  ٭

عبدالس����يد  محم����د حمي����د   ٭
الشطي

محم����د عبدال����رزاق فرح����ان   ٭
السالم

محمد علي مرزوق السالم  ٭
محمد علي حسن حسني  ٭

مسلط جاعد غالب الديحاني  ٭
ن����ادر عبداهلل س����يد حس����ني   ٭

الرفاعي
ناصر داود ابراهيم اخلراز  ٭
نايف سعد سعد آل سعد  ٭

وليد بندر عبداهلل اليوسف  ٭

المشمولون بحفل التكريم

أوال: المعلمون
محم����د  يوس����ف  إبراهي����م   ٭

العسيري
ابراهيم محمد حسني النصر  ٭

احمد خلفان محمد كنعان  ٭
احمد صباح ناصر املال  ٭

احمد ابراهيم حمد الشطي  ٭
أمني ناصر عبد علي اخلليفة  ٭

أنور عبدالرحمن عبدالرحمن   ٭
الصقر

أيوب محمد رضا الشراح  ٭
بدر بندر بدر العتيبي  ٭

بدر محمد عبداهلل العيسى  ٭
حبي����ب عبدال����رزاق احم����د   ٭

العبدالرزاق
حس����ن عب����داهلل اس����ماعيل   ٭

الصحاف
حسني علي مطلق سلطان  ٭

حمد سبتي علي جمال  ٭
حم����دان  س����عود  حم����دان   ٭

العدواني
حمزة عباس ابراهيم باقر  ٭

خالد عبدالهادي عبدالنبي علي   ٭
نقي

خال����د حس����ني عبدالرس����ول   ٭
االبراهيم الفيلكاوي

راجح مفرح راجح احلربي  ٭
زهير ابراهيم طاهر املطوع  ٭

سالم احمد محمد العبدالهادي  ٭
سالم عيدان محميد احملميد  ٭

سامي احمد عزب سوس  ٭
محم����د  ابراهي����م  س����امي   ٭

الفويرس
س����عود  رفاع����ي  س����عود   ٭

الضويحي
حس����ني  ش����يبان  ش����يبان   ٭

الهاجري
صابر اسماعيل مصطفى  ٭

صالح فالح فهاد املطوطح  ٭
صبحي عبداحلميد علي سعيد  ٭

المعراج: جهود أعضاء »تعاونية الدسمة« واضحة 
في خدمة المساهمين ومرافق المنطقة

 األطرم: 3.2 ماليين دينار تكلفة مبنى
تعاونية الرميثية في قطعة 11 بمساحة 5300م2

وأوضح انه مت االنتهاء من 
توقيع مكان اجلمعية اجلديد في 
قطعة 11 مبساحة تبلغ 5300 م2 
وسيكون هذا املركز الرئيسي 
اجلديد وسيجدد املركز املوجود 
حاليا. كما اننا في صدد دراسة 
التوقيع مع املكتب االستشاري 
إلدارة املش���روع اجلديد الذي 
يتكون من سرداب ودور ارضي 
وميزانني ويبل���غ 16 ألف م2 
للمساحات املسطحة، مشيرا الى 
ان تكلفة املبنى 3 ماليني و200 
ألف دينار، وهذه تكلفة االنشاء 
من دون التجهيزات. مؤكدا ان 
هناك أرباحا ستوزع نظرا ألن 
وزارة الشؤون تستقطع جزءا 
من االرباح للبناء اجلديد. وأشار 
الى اهتمام اجلمعية بإنش���اء 
احلدائق في املنطقة، مؤكدا ان 
دعوتهم مستمرة مع املسؤولني 
ف���ي البلدية والهيئ���ة العامة 
للزراعة، ولك���ن هناك قيودا 
وضعتها الهيئة العامة للزراعة 
متعللة بأنه ال ميكن فتح مرافق 
خدمية داخل املرافق وأتصور 
انه في الوقت القريب ستأخذ 

اهتماما أكبر بإذن اهلل.

طباعة وجتهيز بروشور االنشطة 
الرمضانية والدورة الرمضانية 

لكرة القدم.
أما عن غيرها من السلع، فأكد 
انه سيبدأ في 1 اغسطس مهرجان 
تس���ويقي لشهر رمضان يشمل 
سلعا مدعومة متتاز بها جمعية 
الرميثية، حيث تعتبر أسعارها أقل 
ما ميكن مما كسب ثقة املساهمني، 
باالضافة الى توزيع السحور على 
جميع مساجد املنطقة، وذلك في 
العشر االواخر من رمضان، وهذا 

ما متيزت به جمعية الرميثية.
وأشار الى انه في 25 اغسطس 
يتم االس���تعداد الستقبال طلبة 
رياض االطفال للعام الدراس���ي 
اجلديد 2010 - 2011 حيث تقدم 
لهم هدايا تشجيعية للمبتدئني في 

الدراسة ورفع معنوياتهم.
وق���ال االطرم ان���ه مت رصد 
نصف مليون دينار لبند اخلدمات 
االجتماعي���ة لتنف���ق على ابناء 
املنطقة وتصرف بش���كل دقيق، 
حتى تعود بأكبر فائدة على أهالي 
الى جتهيز  املنطقة. باالضاف���ة 
املبارك بكلفة  الفطر  تهنئة عيد 

200 دينار.

مبيزانية بلغت 9 آالف دينار.
وزاد: كما ان هناك ميزانيات 
مرصودة لرحالت وشاليهات من 
تاريخ 12 يوليو، وهذا سيكون 
تاريخ االعالن عنها، أما الرحلة 
فستكون من 25 يوليو الى 31 منه، 
وذلك الى شاليهات خليفة ل� 77 
شاليها عن طريق القرعة حرصا 
منا على مشاركة من لم يشاركوا 
من قبل، مشيرا الى ان امليزانية 
املرصودة هي 64 و65 ألف دينار، 
وهي قيمة حجز الشاليهات، كما 

أنها مدعومة من قبل اجلمعية.
مشيرا الى ان قرعة الشاليهات 
بتكلفة 500 دينار لتجهيز وتنظيم 

القرعة وتوابعها.

أنشطة رمضانية

وبني االطرم انه مت االستعداد 
لتجهي���ز دلي���ل الدواوين 2010 
الفضيل،  الش���هر  لتوزيعه في 
وانطالق االنش���طة الرمضانية 
املكثفة التي تش���مل مس���ابقات 
التي تبدأ  الكرمي،  القرآن  حلفظ 
10 رمض���ان وف���ي 12 رمض���ان 
س���يكون تكرمي احملجبات وفي 
14 منه حفل القرقيعان كما متت 

ليلى الشافعي
ادارة  أكد رئي���س مجل���س 
الرميثية فاضل االطرم  جمعية 
ب���ني اجلمعية  التواصل  اهمية 
وأهالي املنطقة، حيث تس���عى 
اجلمعي���ة ككي���ان تعاوني الى 
تقدمي خدماتها لسكان الرميثية 
والبالغ عددهم 65 ألف نس���مة 
مؤكدا انه يت���م تكثيف اجلهود 
من اج���ل الوصول الى راحتهم. 
وقال خالل املؤمتر الصحافي الذي 
عقدته جمعية الرميثية بحضوره 
وحض���ور كل من عضو مجلس 
االدارة ورئيس اللجنة االجتماعية 
خال���د مندني وعض���و مجلس 
االدارة ورئي���س مجلس املباني 
علي الفيلي ومدير الشؤون املالية 
العالقات  مصطفى هالل ومدير 
العامة عبدالرضا سلمان، انه مت 
تنفيذ برنامج نشاط شهر يونيو 
اجلاري، حيث بدأ بتوزيع أرباح 
املساهمني والتنسيق مع ملعب 
الشايجي واعادة زراعته بالنجيل 
بنوعيته الصناعي والطبيعي، 
كما مت االعالن عن القيام برحلة 
بحرية جلزي���رة كبر، ولكن مت 
تأجيله���ا نظرا لس���وء االحوال 
اجلوية، وبلغ عدد املشاركني في 
الرحلة من املس���اهمني 60 فردا، 
كما مت التس���جيل ف���ي املعاهد 
الرياضي���ة والصحية واملعاهد 
اخلاصة بأسعار رمزية في متناول 
املساهمني، حيث توفر لهم مكانا 
سهال في مركز البيع والتسويق 
ملثل هذه االنشطة املدعومة من 
جمعي���ة الرميثية، وذكر انه مت 
خالل االعالن عن أنشطة يونيو 
ع���ن تأهيل الطلبة للوظيفة من 
أبن���اء منطق���ة الرميثية، وذلك 
تشجيعا لهم على اكتساب اخلبرة 
واملهارات واالعمار من 17 الى 18 
سنة، وأشار الى ان رئيس اللجنة 
االجتماعية هو من س���هر على 
وضع البرامج خلدمة املساهمني 

وذويهم.
وأوضح انه مت تأهيل 180 طالبا 
وطالبة للعمل في اجلمعية مبكافأة 
تبلغ 50 دينارا مع شهادات تقدير 

محمد راتب
انطالقا م���ن اميانه بأهمية 
الواحد  الفري���ق  العمل بروح 
ووض���ع مصلحة املس���اهمني 
واملنطقة على رأس األولويات، 
اقام رئيس مجلس ادارة جمعية 
الدسمة وبنيد القار احمد املعراج 
حفال لتكرمي االعضاء املنتهية 
مدتهم في مجلس االدارة، وكذلك 
تكرمي رئي���س مجلس االدارة 
الس���ابق محمد احمد عاشور، 
نظير جهوده خالل فترة بناء 
السوق اجلديد، وتكرمي املدقق 
اخلارجي عبداملجيد اشكناني، 
وذلك بحضور اعضاء مجلس 
االدارة ومختار منطقة الدسمة 
حسني نقي ومختار منطقة بنيد 
القار جاسم عاشور واالعالمي 
يوسف مصطفى وموظفي الهيئة 
العامة في  االدارية والعالقات 
اجلمعية. وفي هذه املناس���بة 
تق���دم رئيس مجل���س االدارة 
احلالي احمد املعراج بأس���مى 
آيات الشكر والتقدير لرئيس 
مجلس االدارة الس���ابق محمد 
عاش���ور، واالعضاء املنتهية 
مدتهم وهم امني السر ورئيس 
جلنة املشتريات هاني اجلعفر 
وابراهيم الصباغ واحمد رمضان 
وذلك نظير جهودهم التي بذلوها 
خالل العام احلالي. كما توجه 
املعراج بالش���كر لكل االعضاء 
احلاليني في مجلس االدارة مبن 
فيهم نائب الرئيس حسن علي 
حس���ن وامني الصندوق عادل 
الناصر وكذلك ممثل اجلمعية 
لدى االحتاد يوس���ف رمضان 
ومدير العالقات العامة صادق 
كم���ال ونائبت���ه نبيلة خطار 
الكمبيوت���ر  ورئي���س قس���م 
عبدالرحمن مراد ورئيس قسم 
املستلزمات محمد ماجد، وقال ان 
جهود هذا الفريق كانت واضحة 
التعاون خلدمة املساهمني  في 
وابنائه���م وااللتف���ات خلدمة 
املنطقة ومرافقها، والعمل بروح 
الفريق الواحد وهو ما ساهم في 

املكثفة  اجناح جميع االنشطة 
التي قام بها مجلس االدارة خالل 
هذا العام وهذا ما استدعى منا ان 
نقوم بتكرميهم الن من ال يشكر 

الناس ال يشكر اهلل.

اما الرئيس الس���ابق محمد 
عاش���ور فقد اثن���ى على هذه 
البادرة الطيبة من رئيس مجلس 
االدارة احم���د املعراج متوجها 
بالش���كر جلميع االعضاء على 

الواض���ح في خدمة  تعاونهم 
املنطقة وتسيير امور اجلمعية، 
الباه���ر في تفعيل  وجناحهم 
العام  االنش���طة املكثفة خالل 

احلالي.

أقام حفاًل لتكريم محمد عاشور واألعضاء المنتهية مدتهم استعرض البرنامج الصيفي لشهور يونيو ويوليو وأغسطس

قطع كعكة االحتفال بتكرمي محمد عاشور واألعضاء املنتهية مدتهم

)قاسم باشا(فاضل األطرم متحدثا خالل املؤمتر الصحافي 

أحمد املعراج مكرما محمد عاشور


