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دعت جمعية املعلمني طلبة 
املرحلتني الثانوية واملتوسطة 
للتسجيل وااللتحاق في الدورات 
التأهيلية ملركز ارتقاء لدراسة 
مواد الفصل الدراسي االول للعام 
الدراسي املقبل ودورات الدور 
الثاني والت���ي ينظمها املركز 
بالتعاون م���ع وزارة التربية، 
وستبدأ الدراسة فيها اعتبارا 
م���ن 11 يوليو اجلاري في مقر 
املركز الكائن في الدسمة بجانب 

مبنى جمعية املعلمني.
وأش���ار أمني سر اجلمعية 
د.عبدالرحيم الكندري الى ان 

باب التسجيل مفتوح على فترتني صباحية من 
الس���اعة 10 الى 1، ومسائية من 5 حتى 8، وان 
آلية عمل املركز تعتمد على معلمني ذوي كفاءة 
عالية وجهاز إش���رافي من موجهني ميدانيني، 
وتدريبات على مناذج االختبارات وأوراق العمل، 
وتهيئة بيئة تعليمية جاذبة للطالب من خالل 

التربية  حتت رعاية وزيرة 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود يحتفي االحتاد الكويتي 
امل���دارس اخلاصة  ألصح���اب 
واملعاهد الثقافي���ة غدا االثنني 
بتك���رمي أوائل طلب���ة املدارس 
الثانوية  ف���ي  العربية األهلية 
العامة بقسميها األدبي والعلمي، 
وتكرمي رؤسائه السابقني، وذلك 
في حفل سيقيمه في متام الساعة 
السابعة والنصف من مساء غد 
االثنني على مسرح مدارس اجليل 

اجلديد في منطقة حولي.
من جانبه، أشاد رئيس االحتاد 

عمر إبراهيم الغرير بالنتائج املتميزة التي حققها 
طلبة التعليم اخلاص على مس���توى التفوق في 
نتائج الثانوية العامة في القسم العلمي، مشيرا الى 
ان نسبة النجاح في القسم العلمي لطلبة التعليم 
اخلاص التي بلغت 98.9% هي النسبة األعلى في 
النجاح التي حتققت على مستوى تاريخ نتائج 
الثانوية العامة على مستوى املدارس احلكومية 

او األهلية.
وأضاف الغرير ان التفوق السنوي املستمر في 
الثانوي���ة العامة واحتكار طلبة التعليم اخلاص 
للمراكز األولى ضمن الطلبة اخلمسني األوائل إمنا 
يؤكد ما يتميز ب���ه التعليم اخلاص في الكويت 
من مس���توى متميز ينسجم مع االهتمام الكبير 
الذي توليه وزارة التربية وإدارة التعليم اخلاص 
وأصحاب املدارس اخلاصة لتعزيز إمكانات وقدرات 
هذا التعليم واالرتقاء بإمكاناته وقدراته، كما انه 
يؤكد مدى ما يتمي���ز به من وجود كوادر إدارية 
وإشرافية وتعليمية متميزة ويدحض تلك األقاويل 
والشائعات التي حتاول أحيانا التشكيك بقدرات 
هذه الكوادر ومستوياتها وبنزاهة وأمانة املدارس 

التدريس بنظام املجموعات التي 
ال تزيد على عشرة طالب وال 
تقل عن طالب���ني، ومن خالل 
دورتني تأهيليت���ني مكثفتني 
للفصل الدراسي االول، ودورتني 
ممثلتني لل���دور الثاني، فيما 
املركز بطاقة متابعة  خصص 
لكل خمس حصص دراس���ية 
للطالبة وأوراق عمل لكل حصة 
دراس���ية ومن���اذج اختبارات 
متنوع���ة لكل فترة دراس���ية 
الى جانب التواصل أوال بأول 
مع ولي االمر من خالل خدمة 

.SMS الرسائل الهاتفية
وذكر د.الكندري ان أيام الدراسة في املركز 
س���تكون من االحد الى االربع���اء يضاف اليها 
اخلميس للصف الثاني عشر ومادة الرياضات 
للصف احلادي عشر فيما مت تخصيص خطوط 
ساخنة لالستفس���ار وهي على النحو التالي: 

للطالبات: 67756550 للطالب: 99945924.

اخلاصة. وقال الغرير ان ارتفاع 
الطلبة بشكل عام  اعداد  معدل 
في امل���دارس اخلاصة، خاصة 
من قبل الطلبة الكويتيني يؤكد 
ايضا الثقة الكبيرة التي يحظى 
بها هذا التعليم من قبل أولياء 
األمور، ويعكس حقيقة القناعة 
الكامل���ة بإمكانات هذا التعليم 
الذي أصبح يش���كل رافدا مهما 
في مسيرتنا التعليمية، وأصبح 
الشريك الفعال واملعني للتعليم 

العام.
وذكر الغرير ان االحتاد الذي 
تأس���س عام 1975 سيكرم في 
احلفل رؤساءه الس���ابقني وهم: املرحوم خليفة 
طالل اجلري الرئيس األول لالحتاد، وعبدالباقي 
عبداهلل النوري، الرئيس الثاني ومحمد جاس���م 
الس���داح الرئيس الثالث وذلك تقديرا واعتزازا 
بدوره���م في املضي قدما بتحقيق أهداف االحتاد 
التعليم اخلاص  والنهوض واالرتقاء مبس���يرة 
وان هذا التكرمي هو ملس���ة وفاء وعرفان لهؤالء 
القياديني املخضرمني. وأعرب الغرير عن تقديره 
واالحتاد لالهتمام الكبير الذي توليه وزيرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود لقطاع 
التعليم اخلاص وحرصها عل���ى تعزيز أماناته 
وقدراته وتذليل كل الصعوبات التي تواجه املدارس 
اخلاصة، مشيرا الى ان االحتاد حظي من الوزيرة 
بكل التفهم ملطالبه وقضاياه، كما أش���اد الغرير 
باالهتمام الذي يوليه الوكيل املس���اعد للتعليم 
اخلاص فهد الغي���ص ومبدير عام اإلدارة العامة 
للتعلي���م اخلاص محمد الداحس وجميع قيادات 
التعليم اخلاص، مشيرا الى ان اجلميع يعمل من 
اجل تعزيز إمكانات التعليم اخلاص بشكل عام 

واملدارس اخلاصة بشكل خاص.

أعلن نتائج التقريرين المالي واإلداري المنتهيين في 3 أغسطس 2009

الحمدان: 8.66 ماليين دينار مبيعات »تعاونية الفنطاس«
واألرباح 560 ألفًا وتوزيع 9% على مشتريات المساهمين
ملتزمون بقرارات لجنة األسعار وتعاميم االتحاد بعدم رفع سعر أي سلعة إال   من خالله
خصم 50% في جمعية المعلمين وفتح المجال للطلبة لالنضمام إلى حصص التأسيس

محمد راتب
أعلن رئي���س مجلس ادارة 
جمعية الفنط���اس التعاونية 
م.محم���د احلم���دان نتائ���ج 
املال���ي واإلداري  التقريري���ن 
املنتهيني في 3 أغسطس 2009 
املبيعات 8  حيث بلغت جملة 
ماليني و666 ألف دينار وبلغ 
صافي األرباح 560 ألف دينار، 
كما قامت اجلمعية بتوزيع عائد 
على مشتريات املساهمني بنسبة 
9%، علم���ا ب���أن احلد األقصى 
لتوزيع األرباح هو 10% حسب 

قرار وزارة الشؤون.
وقال م.احلمدان في مؤمتر 
صحافي ان مبيعات اجلمعية 
عن ال� 8 شهور املاضية بلغت 5 
ماليني و672 ألف دينار مما يؤكد 
ثقة املس���تهلكني فيما يعرض 
عليهم من سلع وخدمات وحسن 
إدارة اجلمعية وحرصها الدائم 
على تطوير األسواق والفروع 
وتوفير جميع السلع باألسعار 

التنافسية واجلودة العالية.
وزاد بأنه عل���ى الرغم من 
تقس���يم جمعي���ة الفنط���اس 
الى جمعيت���ني األولى جمعية 
الفنطاس واألخ���رى جمعية 
أبوحليفة التي كانت متثل اجلزء 
األساسي في مبيعات اجلمعية 
ورغم انخفاض عدد املساهمني 
ل� 600 مس���اهم لتحولهم الى 
جمعي���ة أبوحليف���ة، لكنن���ا 
استطعنا تعويض ما خسرناه 
بسبب الفصل من خالل اقامة 
املهرجانات التسويقية لتحطيم 
األسعار اضافة الى انشاء العديد 
من األفرع السترجاع مبيعات 
أفرع أبوحليفة التي تقدر بقيمة 

مليون و500 ألف دينار.

المهرجانات التسويقية

وب���ني م.احلم���دان اهمية 
املهرجان���ات التس���ويقية في 
تنش���يط حركة املبيعات وفي 
تخفي���ض األس���عار لصالح 
املس���تهلك وقال انه���ا فرصة 
للتاجر لسرعة دوران رأس املال 
لذا حرصت اجلمعية على اقامة 
مهرجان اخلضار والفاكهة يوم 
االثنني من كل اسبوع، اضافة 
الى اقامة العروض اخلاصة في 
السوق املركزي على مدار العام 
بنس���ب خصم تتراوح بني 10 

و%25.
واستطرد بأن هناك أهمية 
املهرجانات  قص���وى القام���ة 
التس���ويقية وه���ي حتطي���م 
العام بنسب  األس���عار طوال 
متفاوت���ة خصوص���ا في ظل 
الغالء الذي شمل جميع السلع 
الغذائية،  االستهالكية واملواد 

اوضح انه مت توفيرها باسعار 
رمزية جلميع املناطق السياحية 

في الكويت.

رحلة عمرة

ودعا احلمدان املساهمني الى 
التسجيل في رحلة العمرة خالل 
املبارك لتسيير  شهر رمضان 
الرحلة خالل ش���هر شوال كما 
س���يتم تقدمي افضل اخلدمات 
الهدايا  للمعتمرين مع توزيع 
البرامج  املتس���ابقني في  على 
الدينية، مؤكدا حرص اجلمعية 
على دعم املساجد املتواجدة في 
املنطقة بامدادها بكل مستلزمات 
الضيافة خصوصا في ش���هر 
املبارك كذلك ستقوم  رمضان 
اجلمعية مبشروع افطار الصائم 
بالتعاون مع بيت الزكاة، اضافة 
الى دع���م حلقات حفظ القرآن 
العيد  الكرمي واقام���ة مصلى 

بالتعاون مع وزارة االوقاف.
وذك���ر ان اجلمعي���ة قامت 
بتق���دمي الدع���م للعدي���د من 
مراف���ق الدولة التابعة ملنطقة 
الفنطاس وه���ي: مركز تنمية 
املجتمع واملستوصف، املخفر، 
مركز خدم���ة املواطن، وحدة 
الش���ؤون االجتماعية، مكتب 
البريد، املختارية، البلدية، وزارة 
الكهرباء، السنترال، وفي الوقت 
نفس���ه قامت اجلمعية بصبغ 
محوالت املنطقة بالتعاون مع 
مبرة التواصل اخليرية، اضافة 
الى عمل مظالت ملواقف السيارات 
وامداد املدارس باحتياجاتها من 
املستلزمات أو الصيانة اضافة 
الى تقدمي الدعم العيني للمراكز 
الصحية ومبواد الضيافة وكذلك 
ديوانية الصيادين.وكشف عن 
اقامة مسابقة في حفظ القرآن 
الك���رمي خالل ش���هر رمضان، 
اضافة الى مباريات كرة القدم 
الرمضانية التي تقام كل عام.

وبني م.احلمدان اهمية اطالق 
اجلمعية ملوقعها االلكتروني 
على ش���بكة االنترنت لتقدمي 
اخلدمات االلكترونية للمساهمني 
ولتسهيل عملية التواصل مع 
ادارة اجلمعية للرد على جميع 
االستفسارات أو االستعالم عن 
االرباح واخلدمات واالنشطة 
الت���ي تقدمه���ا اجلمعي���ة من 
دورات ورح���الت وغيره���ا، 
مؤكدا اهمية املوقع في حتديث 
بيانات املساهمني وفي استقبال 
املقترحات واآلراء اخلاصة بأي 
الى عرض  مس���تهلك، اضافة 
التي تقوم  االعمال واملشاريع 
بها اجلمعية مع عرض مواقع 
حكومية مفيدة خلدمة املواطن، 

وكذلك مواقع خدمة البنوك.

بعد عودة جلنة االس���عار في 
احت���اد اجلمعيات ودليل على 
ذلك عدم قيام اي مورد باملطالبة 
برفع سعر اي مادة غذائية النه 
يعلم ان اللجنة هي من ستقوم 
بتقييم األس���عار م���ع تواجد 
االوراق الثبوتي���ة التي تؤكد 

رفع السعر من بلد املنشأ.
التي  ورأى ان االج���راءات 
تتبعها جلنة مراقبة االسعار 
س���اهمت في توحيد االسعار 
ب���ني اجلمعيات كم���ا وضعت 
حدا لتس���ابق بع���ض التجار 
لرفع االسعار عالوة على تثبيت 
االسعار وتخفيض اسعار بعض 
االصناف بنسب تصل الى %25، 
مؤكدا التزام اجلمعية بقرارات 
جلنة االسعار وتعاميم احتاد 

اجلمعيات التعاونية بعدم رفع 
سعر اي س���لعة اال من خالل 

االحتاد.
وحول االنشطة واخلدمات 
االجتماعي���ة خ���الل املوس���م 
الصيف���ي ق���ال احلم���دان ان 
هناك برنامجا حافال بالدورات 
والتعليمي���ة  التدريبي���ة 
والرياضية والترفيهية لالعمار 
كافة وجلميع الفئات خصوصا 
للشباب الستثمار اوقات الفراغ 
ولقضاء صيف ممتع باالشتراك 
في دورات النادي العلمي لالوالد 
والبنات، كما مت التعاقد مع بعض 
املعاه���د املتخصصة في تعلم 
اللغة االجنليزية والكمبيوتر 
والغوص والس���باحة وهناك 
دورات اخ���رى بالتع���اون مع 
جمعية احياء التراث االسالمي، 
اضافة الى دورة املفكر املبدع 
للعناي���ة باملبدع���ني ولتنمية 

قدراتهم الفكرية والفنية.
اما بالنسبة لفصول التقوية 
لطلبة ال���دور الثاني فذكر ان 
هناك تعاونا مع جمعية املعلمني 
لدعم الطال���ب بحصوله على 
خصم بنسبة 50%، اضافة الى 
فتح املجال جلميع الطالب الذين 
يرغبون في االنضمام حلصص 
املواد بنسبة  التأس���يس لكل 

خصم تصل الى %15.
وع���ن التذاك���ر الترفيهية 

لهذا حرصت اجلمعية على اقامة 
املهرجانات املوسمية املرتبطة 
بعودة امل���دارس مثل مهرجان 
القرطاسية وأيضا مهرجان البر 

والربيع.
وتابع م.احلمدان اما بالنسبة 
ملهرجان السلع الرمضانية فقد مت 
االتفاق مع الشركات املتخصصة 
العروض اخلاصة مع  لتقدمي 
قيام اجلمعية بدعم مجموعة من 
السلع الرمضانية لتخصيص 
س���عر البيع للمستهلك، وفي 
الوقت ذاته هناك سلع خاصة 
للمساهمني ستصرف لهم عن 
طريق البطاقة املدنية من خالل 

فرع التموين.
واعتبر رئيس مجلس ادارة 
تعاونية الفنطاس ان املهرجانات 
التسويقية املخفضة األسعار 
والعروض اخلاصة وشراء حبة 
واألخرى مجانا من أهم املشاريع 
التسويقية التي تهم املستهلكني 
بصفة خاصة لذا حرص مجلس 
االدارة على توفير السلع البديلة 
املرتفعة األسعار لسد  للسلع 
البالغة  رغبات سكان املنطقة 
20 ألف نسمة واملناطق املجاورة 
الش���راء من  حلرصه���م على 
أس���واق الفنطاس التعاونية.

غالء األسعار
واك���د احلم���دان ان عصر 
انتهى  فوضى غالء االس���عار 

م.محمد احلمدان

عبدالعزيز العدساني لدى وصوله بكني

العدساني: نسعى للتقارب مع جمهورية الصين لما لها من مكانة عالمية

»المحاسبة« أبرم اتفاقية تعاون مشترك مع نظيره الصيني
اتفق دي���وان احملاس���بة 
الوطني  التدقي���ق  ومكت���ب 
التعاون  الصيني على زيادة 
ب���ني اجلهازين العضوين في 
املنظمة اآلس���يوية لألجهزة 
الرقابية )اآلسوس���اي(، فقد 
ابرم اجلهازان اتفاقية تعاون 
التعاون والتطور  لترس���يخ 
وذلك خالل الزيارة التي يقوم 
بها حاليا عبدالعزيز العدساني 
رئيس ديوان احملاسبة ووفد 
رس���مي جلمهوري���ة الصني 

الشعبية.
وأش���ار العدساني إلى أنه 
خالل اجتماع املجلس التنفيذي 
باآلسوساي كان هناك تنسيق 
مشترك مع اجلهاز الصيني ومت 
االتفاق عل���ى مجمل القضايا 
الرقابية ذات االهتمام املشترك 
الزيارة مؤكدا  والدعوة لتلك 
أن الكويت تسعى إلى التقارب 
مع جمهورية الصني الشعبية 
ملا لها من مكانة على املستوى 

العاملي.
وأضاف أن الكويت تسعى 
على جميع املستويات لتبادل 
الزيارات م���ن أجل املزيد من 
توطيد العالقات بني الشعبني 
الصديق���ني واالس���تفادة من 
النمو والتق���دم الذي وصلت 
إليه جمهورية الصني الشعبية 
الكبي���ر في احملافل  ودورها 

يتمتع به���ا الديوان باعتباره 
عض���وا في مجل���س مديري 

)اآلسوساي(.
وتأتي تلك الزيارة تفعيال 
لالتفاقية املوقعة بني اجلهازين 
الكويت���ي واملنغولي بش���أن 
التعاون م���ع مكتب التدقيق 
الوطن���ي املنغولي في مارس 
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وساهم الديوان خالل تلك 
ف���ي تنمي���ة عالقات  الفترة 
التعاون م���ع مكتب التدقيق 
الوطن���ي املنغولي من خالل 
إقامة عدة برامج تدريبية لعدد 
من العاملني في اجلهاز املنغولي 
التدريبية  وفقا الحتياجاتهم 
باإلضافة إلى تبادل اخلبرات 
والزيارات واآلراء املهنية بني 
اجلهازين، وتأتي هذه الزيارة 
التعاون  بهدف زيادة تعزيز 
ب���ني البلدي���ن. ويتألف وفد 
ديوان احملاسبة برئاسة رئيس 
الديوان عبدالعزيز العدساني 
م���ن الوكيل املس���اعد لقطاع 
االستثمار سليمان البصيري 
الرقاب���ة على  إدارة  ومدي���ر 
التسويق واالستثمار محمد 
عبيد ومراقب املراقبة الثانية 
القطاع  الرقابة عل���ى  إلدارة 
الثاني فاروق القعود واملترجم 
الرئيسي بقسم الترجمة عمر 

ناصر.

الدولي���ة واصف���ا إياها بأنها 
عظيمة بحضارتها وبشعبها. 
وكان الوفد الكويتي الذي 
العدس���اني قد وصل  يرأسه 
بكني مس���اء األربعاء املاضي 
حيث استقبله لي جن ممثل 
مكتب التدقيق الوطني الصيني 
وكذلك القائم باألعمال بسفارة 
الكويت بالصني سالم يوسف 

الثالث  احلمدان، والسكرتير 
خالد بدر اخلليفة. ورحب ممثل 
رئيس اجلهاز الصيني بالوفد 
الكويتي وأشاد بعمق العالقات 
بني البلدين والش���عبني وان 
مثل تلك الزيارات تنطلق من 
توصيات اآلسوساي بتوطيد 
العالقات بني األجهزة الرقابية 
وتبادل املعرفة واخلبرة في 

مجاالت التدقيق املالي.
الوفد  اجلدير بالذك���ر أن 
الكويتي س���يبدأ غ���دا زيارة 
رسمية ملكتب التدقيق املنغولي 
حيث تأتي في إطار التعاون 
املشترك بني ديوان احملاسبة 
واألجهزة الرقابية األعضاء في 
املنظمة اآلسيوية )اآلسوساي( 
التي  الكبيرة  ونظرا للمكانة 

د.عبدالرحيم الكندري

عمر الغرير

الدراسة تبدأ 11 الجاري

»المعلمين« تدعو طلبة الثانوي والمتوسط
للتسجيل في الدورات التأهيلية لمركز »ارتقاء«

اتحاد أصحاب المدارس الخاصة يحتفي بمتفوقي 
المدارس العربية األهلية في الثانوية غدًا

تتقدم ب�سادق العزاء واملوا�ساة من

  عائلتي الهزاع وال�شايع الكرام
لـــوفـــــــاة املغفـــــور لــها بـــــاإذن اهلل تعـالــــى

ح�شــة عبداهلل ال�شــــايع
اأرملة املرحوم/ عبدالعزيز الهزاع

تغمد اهلل الفقيدة بوا�سع رحمته واأ�سكنها ف�سيح جناته

واألهم اآلها وذويها ال�سرب وال�سلوان

شاليهات الخليفة
قال رئيس مجلس إدارة تعاونية الفنطاس 
م.محم��د  احلمدان ان اجلمعي��ة قد انتهت 
من عملية القرعة بني املس��اهمني للمشاركة 
في منتجع ش��اليهات اخلليفة ل� 100 أسرة 
مقسمة على دفعتني، االولى تبدأ من 11 اجلاري 
وتنتهي في 14 من��ه، أما الثانية فتبدأ من 14 
اجلاري وملدة 4 أيام، كما س��تقوم اجلمعية 
بتكرمي الطلبة املتفوق��ني في جميع املراحل 
الدراسية من البنني والبنات، اضافة الى دورة 
لتحفيظ الق��رآن الكرمي وأخرى لكرة القدم. 
وأكد أهمية االنش��طة واخلدمات االجتماعية 
التي تقدم للمس��اهمني وألهالي املنطقة في 
حتقي��ق التواصل بني س��كان املنطقة وفي 
تس��ليط الضوء على اهمية التعاونيات في 
حياة املواطن واملساهم وفي حتقيق التكافل 
االجتماعي الذي يعتبر من أهم االهداف التي 
أنشئت من اجلها احلركة التعاونية الكويتية، 
اضافة الى حماية املس��تهلك من االستغالل 

ومن االحتكار.
وأعلن احلم��دان عن توقيع عقد تصميم 
الس��وق املرك��زي اجلديد مع اح��د املكاتب 
االستش��ارية املتخصصة لبناء السوق على 
مساحة 2625 مترا مربعا، حيث تبلغ التكلفة 

التقديرية للس��وق مليونا و400 ألف دينار، 
ويتكون املشروع من سرداب ودور أرضي 
وميزانني، وفي الوقت ذاته سيتم ربط السوق 
اجلديد بالسوق احلالي بالدور االرضي واالول 
اضاف��ة ال��ى تعديل وجهات الس��وق القدمي 

ليتناسب مع السوق اجلديد.
وذكر انه في الوقت نفسه مت طرح مناقصة 
تصميم صالة االف��راح املزمعة اقامتها على 
مساحة 1000 متر مربع على املكاتب االستشارية 
املؤهلة من قبل وزارة الشؤون، كذلك سيتم 
تخصي��ص جزء من الصال��ة لعمل ديوانية 

لتقدمي خدمات اخرى.
أما بالنسبة للمشاريع االنشائية اخلاصة 
باألفرع فقد مت تشغيل فرع قطعة 1 مبساحة 
400 متر مربع كذلك مت انشاء وتشغيل 3 أفرع 
في منطقة العقيلة في كل من القطع 1 و2 و3 
مبساحة 200 متر مربع لكل فرع، كما مت اجناز 
مركز خدمة الس��يارات في قطعة 3 مبساحة 
120 مترا مربعا، وس��يتم افتتاحه قريبا بعد 
انه��اء عملية التأثيث لتقدمي افضل اخلدمات 
لسكان الفنطاس، مؤكدا حرص مجلس االدارة 
على مواكبة كل ما هو جديد من حيث التوسع 

لتقدم أعلى جودة خدمية للمساهمني.


