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»المعلمين« تبدأ توزيع دليل الطالب الخريج 

من الثانوية العامة والمقررات
تبدأ جمعي���ة املعلمني اعتب���ارا من اليوم 
توزيع دليل الطالب اخلريج من الثانوية العامة 
واملقررات والذي يشتمل على لوائح وشروط 
التحاق الطلبة والطالبات باجلامعات والكليات 
احلكومية واالهلية احمللية واخلليجية والعربية 
واالجنبية ولوائح االبتعاث احلكومي وااللتحاق 

بالقطاعات العسكرية والتدريبية واملهنية.
واشار مصدر مسؤول في اجلمعية الى ان 
الدليل س���يتم توزيعه عن طريق مركز خدمة 
املعلم الكائن في مقر اجلمعية بالدسمة وفي فرع 

اجلمعية في محافظة االحمدي والكائن مقره 
في املنقف، وفرع اجلمعية في محافظة اجلهراء 
والكائن مقره في منطقة القصر وذلك وفق رسم 
مالي قدره ثالثة دناني���ر، وانه يحتوي على 
التفاصيل الكاملة للوائح االبتعاث الصادرة عن 
وزارة التعليم العالي ولوائح وشروط القبول 
ف���ي كليات جامعة الكويت وفي كليات الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الى جانب 
كلية علي الصباح العسكرية واكادميية سعد 

العبداهلل للعلوم األمنية واحلرس الوطني.

ملتقى قادة اإلعالم العرب 
ينطلق اليوم في اإلسكندرية

ينطلق صباح اليوم ملتقى 
قادة االع����الم العربي الثاني 
والذي تعق����ده هيئة امللتقى 
االعالمي العرب����ي بالتعاون 
مع مكتبة االسكندرية، ويقام 
امللتقى مبقر مكتبة االسكندرية 
برعاي����ة الصندوق الكويتي 
للتنمية االقتصادية العربية 
ويستمر يومي االول والثاني 

من الشهر اجلاري.
وكان االم����ني العام لهيئة 
العربي  امللتق����ى االعالم����ي 
ماضي اخلميس اعلن عن ان 
الدوافع من وراء عقد ملتقى 

قادة االعالم عديدة، وعلى رأسها التأكيد على املشاركة العملية 
للقادة في املس����يرة االعالمية جنبا الى جنب مع باقي كوادر 
االعالم العربي، فضال ع����ن ان هيئة امللتقى تعتبر ان احلوار 
سيظل هو الطريقة احلضارية املثلى من اجل تقدم االمم ورقي 

الشعوب.
وق����ال: نحاول من خالل هذا امللتقى احلاش����د والضخم ان 
نقطع ش����وطا جديدا نحو توحيد الرؤي����ة االعالمية العربية 
قدر املستطاع، وان نؤكد على اننا كعرب لدينا على املستوى 
االعالمي وغيره من املستويات القدرة على التجمع والتحاور، 

وان ما يجمعنا هو اكثر مبراحل مما يفرقنا.
كما ق����ال: ان امانة هيئة امللتقى االعالم����ي العربي حتاول 
باستمرار ان تتوخى كل السبل التي تفتح املجال لكل الصاعدين 
في مجال االعالم لالستماع الى قادتهم واالستفادة منهم ومن 

خبراتهم.
كما اشار الى ان ثناء الكثير من املشاركني في الدورة االولى 
مللتقى قادة االعالم العربي والتي عقدت بالبحرين العام املاضي 
واعجابهم الشديد بالفكرة قد مثلت لنا دافعا قويا وكانت مبنزلة 
تصريح باالس����تمرار واملضي قدما في طريقنا، فإن جتمع هذا 
احلش����د من القادة وواضعي خطط احلركة االعالمية العربية 
� بال شك � س����يعم بالفائدة كل روافد ووسائل االعالم العربي 
وسيقدم صورة مشرفة لطاملا سعينا الى تقدميها عن االعالم 

العربي وكوادره وقادته.

البغلي: »االبن البار« تنظم ملتقى األجيال الثالث
في منتزه الخيران بعد غد السبت

البراك افتتح األندية الصيفية بنات للسراج المنير:
نسعى لتأصيل القيم الدينية والوطنية لدى أبنائنا

واملشاركة فيها متاحة جلميع 
الفئات من املواطنني واملقيمني 
فوق سن 18 سنة بحيث ال تقل 
القصة عن ألف كلمة وال تزيد 
عل���ى 1500 كلمة. أما اجلوائز 
فس���يحصل األول عل���ى 750 
دينارا والثاني على 500 دينار 
والثالث على 350 دينارا والرابع 

على 250 دينارا.
من جهة أخرى، وفي إطار 
جهود نش���ر اجلائ���زة عربيا 
العام  ودولي���ا قام املش���رف 
للجائزة ناصر اخلالدي بزيارة 
إل���ى محافظة االس���كندرية 
املصرية التقى خاللها محافظها 
عادل لبيب كما قام بجولة على 
ع�����دد من اجلمعيات املهتمة 
بش�����ؤون املسنني، ومنه�����ا 
جمعيتا السعادة والوفاء، حيث 
يتبادل معهم اخلبرات ف�����ي 
مجال رعاية املسنني وعرض 
عليهم جتربة جائزة االبن البار، 
وأبدى مس���ؤولو اجلمعيتني 
استعدادهم للمشاركة في جهود 
نش���رها ملا حتمله من أهداف 

نبيلة.

املسنني وكل من يحب املشاركة 
في إسعادهم للمشاركة في هذا 

امللتقى.
وجدد البغل���ي دعوته إلى 
جمي���ع املواطن���ني واملقيمني 
وكذلك املؤسسات للمشاركة في 
مسابقتي التصوير الفوتوغرافي 
والقص���ة القصي���رة اللت���ني 
تنظمهما اجلائزة بالتعاون مع 
جمعية الصحافيني واملجلس 
الوطن���ي للثقاف���ة والفنون 
واآلداب، مضيف���ا ان جائ���زة 

التصوير الفوتوغرافي تشمل 
اختيار أفضل الصور الطبيعية 
امللتقطة في مناسبات مختلفة 
وكذلك التي يتم إخراجها من 
قبل املصور للتركيز على قضية 
البر بالوالدي���ن في املجتمع، 
وتق���دم األعمال إل���ى جمعية 
الصحافي���ني في موعد أقصاه 

أول أغسطس املقبل.
أما مسابقة القصة القصيرة 
فتقام بالتع���اون مع املجلس 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب 

املش���اركني واملش���رفني على 
اجلهود املبذولة في أروقة هذا 
النادي سائال اهلل لهم التوفيق 

والسداد.

من جانبه���ا، ذكرت مرمي 
الهران رئيسة االندية الصيفية 
ملراكز السراج املنير بنات ان 
ادارة الس���راج املنير ال تدخر 

إدارة  أعلن رئيس مجلس 
جائ���زة البغلي لالب���ن البار 
البغل���ي ان ملتقى  إبراهي���م 
األجيال الثال���ث الذي تنظمه 
اجلائزة سنويا بالتعاون مع 
إدارة رعاية املس���نني وشركة 
املشروعات السياحية سيكون 
بعد غد الس���بت ف���ي منتزه 

اخليران.
وقال ان الهدف من امللتقى 
تسليط الضوء على احتياجات 
املس���نني من خ���الل دعوتهم 
للمشاركة في اللقاءات املفتوحة 
واألنشطة الترفيهية املتنوعة 
واملسابقات املسلية التي تتخلل 
امللتقى، واستغاللها في دمج 
هؤالء املسنني مع فئات مختلفة 

من أبناء املجتمع.
وأضاف ان هذه الفئة العزيزة 
حتتاج إلى االهتمام بشؤونهم 
وتقديرهم خاصة بعد العطاء 
الكبير الذي قدموه ألس���رهم 
ووطنهم عل���ى مدى حياتهم، 
الفتا إلى أن االهتمام بهم يعد 
مس���ؤولية كبي���رة يتحملها 
املجتمع بأسره، داعيا جميع 

جهدا في سبيل دعم ومؤازرة 
املنير  الس���راج  جميع مراكز 
التي تقوم بدور فعال ومؤثر 
في املجتمع عامة وفي النشء 
خاصة، حيث انها تسعى لنشر 
الوعي  العلوم الشرعية وبث 
الدين���ي وتنمي���ة قيم احملبة 
والتسامح واخلير والتعاون 
واحلوار واحت���رام اآلخرين، 
كما تعمل على تأصيل االخالق 
والفضائل في التعاون والسلوك 
مبنهجية وسطية ونبذ الطائفية 

وتعزيز االنتماء للوطن.
وفي نهاية احلفل، قام الوكيل 
املساعد عبداهلل البراك بجوالت 
ميدانية شملت الفصول وبعض 
الورش داخل املركز مبوافقة 
الس���راج عبداهلل  ادارة  مدير 
الكن���دري وعبداهلل البش���ير 
البنني ونورة  مراقب مراك���ز 
البنات  العجمي مراقب مراكز 
ومرمي الهران رئيس���ة النادي 
الصيفي ملراكز البنات ورئيسة 
نادي الس���الم الصيفي عفاف 
السهلي ورئيسة القسم التربوي 
االجتماعي نورة البراك، وحازت 
الورش اعجابهم، خاصة ورشة 
االعمال الفنية والرياضية والتي 
شملت مس���ابقات وسحوبات 
الكثير من  ش���ائقة تخلله���ا 

الترفيه.

أكد الوكيل املساعد لشؤون 
القرآن والدراسات االسالمية 
البراك خالل رعايته  عبداهلل 
حفل افتتاح االندية الصيفية 
للسراج املنير مبركز السالم � 
بنات مبدرسة السالم االبتدائية 
اهمية االندي���ة الصيفية في 
تأصيل القيم الدينية والوطنية 
لدى أبنائنا وبناتنا وحمايتهم 
من االفكار الضالة، واكتشاف 
مواهبهم وتنمية شخصياتهم 
وصقل مهاراتهم ليكونوا لبنة 

صاحلة ملجتمعهم.
وأشار البراك الى ان اندية 
الس���راج املنير الصيفية وما 
تتضمن���ه م���ن برامج فرصة 
حقيقية لبناء مفهوم االنتماء 
والوالء للوطن ودعوة للجميع 
من االبناء والبنات للمشاركة 
في هذه البرامج القيمة واملفيدة 
لقضاء صيف ذي فائدة يترك 
أثرا طيبا ف���ي نفوس ابنائنا 
ويساعدهم على االستفادة من 

العطلة مبا ينفع املجتمع.
الب���راك باجلهود  وأش���اد 
والدور املميز لالندية الصيفية 
ملراكز البنات في تقدمي ابداعات 
متمي���زة وأفكار جديدة كانت 
سمة التميز لهذا العام، وشكر 
ادارة الس���راج املنير متمثلة 
في عبداهلل الكندري، وجميع 

دعا الجميع للمشاركة فيه للتركيز على قضايا المسنين

أكد أنها فرصة حقيقية لبناء مفاهيم االنتماء والوالء

عبداهلل البراك مفتتحا األندية الصيفية

إبراهيم البغلي

ماضي اخلميس

ناصر اخلالدي

دليل الطالب اخلريج


