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جمعية الفنطا�س التعاونية

تعلن جمعية الفنطا�س عن

فتح باب الرت�سيح لع�سوية جمل�س الإدارة لعام 2010م / 2011م للم�ساهمني  اأول : 

البالغييني من العمر 21 �سنة ميالدية وم�ستكملني مللفاتهم باجلمعية على 

اأن يكون مر عليهم �سنة ميالدية كاملة حتى انتهاء ال�سنة املالية احلالية 

2010/8/31م وعلييى الراغبني برت�سيح اأنف�سهييم لع�سوية جمل�س الإدارة 

خالل اأوقات الييدوام الر�سمي م�سطحبني معهم البطاقة املدنية الأ�سلية 

وذلك اعتبارا من يوم الحد املوافق 2010/10/3م  وحتى نهاية دوام يوم 

الأثنني املوافق 2010/11/1م.

فتييح بيياب قبييول طلبييات مكاتييب التدقيييق حل�سابييات اجلمعييية عيين  ثانيا: 

بظييرف  عرو�سهييم  لتقييدمي  2011م  2010م/  القادميية  املالييية  ال�سنيية 

املوافييق  الأحييد  ميين  الفييرتة  خييالل  والأجييور  الأتعيياب  �سامليية  مغلييق 

 2010/10/3م  وحتييى نهاييية دوام يييوم الثنييني املوافييق 2010/11/1م  .

وذلك خالل اأوقات الدوام الر�سمي.

علييى ال�سادة امل�ساهمني مراجعة اإدارة اجلمعييية ل�ستكمال ملفاتهم م�سطحبني 

معهم البطاقة املدنية الأ�سلية ون�سخة من رقم احل�ساب.

واهلل ويل التوفيق ,,,
جمل�س الإدارة

فتح باب الرت�ضيح لع�ضوية جمل�س الإدارة

الزير: مهرجان »شكرًا معلمي« يكّرم 311 معلمًا ومعلمة 10 نوفمبر المقبل
أعلنت رئيسة اللجنة التحضيرية العليا ملهرجان »شكرا معلمي« السابع فاطمة الزير 
أن املهرجان سيقام حتت رعاية صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد  العاشر من 
نوفمبر املقبل، حيث س�يتم خالل املهرجان تك�رمي 311 معلما ومعلمة من أعضاء 

جمعية املعلمني الذين مت تعيينهم في وزارة التربية كمعلمني عام 1988.
وأش�ارت الزير إلى أن اجلمعية ش�كلت جلنة عليا للمهرجان تض�م إلى جانبها 
كرئيسة كال من األعضاء عادل العنزي ومحمد اخلالدي وناصر املجيبل ولولوة بورسلي 
وفاطمة جري وأحمد سالمة، وان اللجنة بدأت استعداداتها بشكل مبكر فيما سيكون 
املهرجان املقبل مغايرا ملهرجان العام املاضي الذي حمل عنوان االنطالقة العاملية 

وبشعار »معلم وافتخر«.

 وأضافت الزير أن مهرجان »شكرا معلمي« بات ميثل منوذجا متميزا في تقدمي كل 
أوجه الشكر والتقدير والعرفان إلى كل معلم ومعلمة، وانه من باب الفخر واالعتزاز أن 
يحظى هذا املهرجان الكبير وللسنة السابعة على التوالي بالرعاية األميرية السامية 
من قبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد والتي جاءت استكماال لرعاية سمو 
األمير الراحل الشيخ جابر األحمد، وتأكيدا على احلرص الدائم من قيادتنا احلكيمة 
على منح املعلمني حقهم من التقدير واالحترام والثناء بصفتهم حملة مشاعل العلم 

والنور، ومبا يتحملونه من مسؤوليات جسام في بناء أجيال املستقبل.
وأشارت الزير الى انه على املكرمني ضرورة مراجعة اجلمعية لتسليم صورهم وذلك 

في موعد أقصاه 9 أكتوبر 2010م وتعتذر عن تسلم أي صور بعد هذا التاريخ.

أوال: المعلمون
 ٭ابراهيم محمد حسني النصر

محم���د  يوس���ف   ٭ابراهي���م 
العسيري

 ٭احمد ابراهيم حمد الشطي
 ٭احمد خلفان محمد كنعان

 ٭احمد عباس عبدالرحمن عباس
 ٭احمد محمود محمد حسن

 ٭اسامة حسني سلطان جنم 
 ٭اسامة محمدي محمد السيد

 ٭امني ناصر عبد علي اخلليفة
 ٭انور عبدالرحم���ن عبدالرحمن 

الصقر
 ٭ايوب محمد رضا الشراح

 ٭بدر بندر بدر العتيبي
 ٭بدر محمد عبداهلل العيسى
 ٭جاسم اسحاق محمد اتش

 ٭جعفر ياسني محمود بوحمد
احم���د  عبدال���رزاق   ٭حبي���ب 

العبدالرزاق
 ٭حبيب فاضل مكي جاسم

 ٭حس���ن عب���د عل���ي ناص���ر 
االبراهيم

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

 ٭حسني عباس عبداهلل علي
 ٭حسني علي مطلق سلطان
 ٭حمد سبتي علي الكندرى

 ٭حمدان سعود حمدان العدواني
 ٭حمزة عباس ابراهيم باقر

 ٭خالد حسني عبدالرسول االبراهيم 
الفيلكاوي

 ٭خالد عبداهلل محمد الداحس
 ٭خالد عبدالهادي عبدالنبي علي 

نقي
 ٭د.حسني علي حسني اخلياط

 ٭د.صالح عبدالقادر عبداحلميد 
العبداجلادر

 ٭د.منصور علي منصور الشطي
 ٭د.يعقوب يوسف رجب الشطي

 ٭ د.أحمد صباح ناصر املال

 ٭عماد علي عبداهلل البحراني
 ٭فاضل عبداهلل محمد الصفار

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

الظبيبي
 ٭فيصل احمد صالح العبادي
 ٭ماضي بدري حمدان البناقي

 ٭مبارك خالد مزعل العنزي
 ٭مبارك محمد مسامح العجمي

 ٭محمد اهتيمي اسحيم حزام
 ٭محمد حميد عبدالسيد الشطي

 ٭محمد شهريان حسن علي
 ٭محمد عبدالرزاق السالم
 ٭محمد علي حسن حسني

 ٭محمد علي مرزوق السالم
 ٭محمد مخلف عايد العنزي

يوس���ف  س���الم   ٭مس���اعد 
العبداجلادر

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

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

 ٭وليد بندر عبداهلل اليوسف
 ٭وليد عبداهلل محمد الكندري
 ٭وليد مبارك ناصر اجلطيلي

 ٭يعقوب يوسف حسن عبداهلل

ثانيا: المعلمات
 ٭ابتسام جاسم حميد املنصور

 ٭ابتسام سالم بالل اخلرافي
 ٭احس���ان عب���داهلل عبداللطيف 

اخلميس
 ٭احالم صالح سعيد سلمان

 ٭اديبة خالد عثمان الدايل
 ٭اعتدال محمد سريع السريع

 ٭اقبال ابراهيم يعقوب بوحيمد
 ٭اقبال سليمان محمد بوقريص
 ٭آمال عبدالرضا علي بن صفر

 ٭امان���ي عب���داهلل عبدالرحمن 
الغمالس

 ٭راجح مفرح راجح احلربي
 ٭رضا احمد محمود بوحمد

 ٭زهير ابراهيم طاهر املطوع
 ٭سالم احمد محمد العبدالهادي

 ٭سالم عيدان محميد احملميد
 ٭سامي ابراهيم محمد الفويرس

 ٭سامي احمد عزب سوس
س���عود  رفاع���ي   ٭س���عود 

الضويحي
 ٭شيبان شيبان حسني الهاجري

 ٭صابر اسماعيل مصطفى 
 ٭صالح فالح فهاد املطوطح

 ٭صبحي عبداحلميد علي سعيد
 ٭صالح يوسف عباس العنزي

س���عود  عبدالك���رمي   ٭ط���الل 
الشايجي

 ٭عب���اس عبداجلليل اس���ماعيل 
خليل

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

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

 ٭عبدالعزي���ز خال���د عبدالعزيز 
الرمح

 ٭عبدالعزيز علي محمد اسماعيل
 ٭عبداللطي���ف احم���د محم���د 

الكندري
 ٭عبداللطيف خلف حسني محمد

 ٭عبداللطي���ف محم���د مخت���ار 
الشطي

 ٭عب���داهلل عبدالرحمن عبداهلل 
عبدالرحمن

 ٭عبداهلل فهيد حماد العجمي
 ٭عبداحملسن حيدر علي احمد

 ٭عبداملنعم ابراهيم حسني علي
 ٭عبيد مانع عيد العتيبي

 ٭عدنان محمد حسن البحراني
 ٭عدنان محمد غلوم حسني

يوس���ف  منص���ور   ٭عدن���ان 
املضاحكة

 ٭عصام بدر احمد حسني
 ٭علي عبدالرضا علي الصفار

 ٭أمل خضر محمد احلساوي
 ٭أمل عبداهلل سلطان اخلالدي

 ٭أمل محمد حبيب محمد بهرامي
 ٭آمنة خليل ابراهيم الهزاني

 ٭آمنة صالح محمد الفهد
 ٭اميرة عبدالعزيز حيدر القطان
 ٭امينة عبدالسالم احمد ابراهيم

ابراهيم   ٭انتص���ار عبدال���رزاق 
الطبطبائي

 ٭انتص���ار عبدالس���الم صال���ح 
الصالح

 ٭انتص���ار عبدالوه���اب صالح 
النمش

 ٭انتصار محمد خلف  
 ٭انتصار مساعد ملفي العتيبي

 ٭اميان سليمان خليفة الفهد
 ٭اميان محمد سراب محمد

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

العبدالهادي
 ٭باس���مة صادق س���يد مرتضى 

الزلزلة
يوس���ف  س���الم   ٭بدري���ة 

العبداجلادر
 ٭بدرية غامن عيد خميس

 ٭بدرية محمد سالم البادي
عبدالك���رمي  محم���د   ٭بدري���ة 

العيسى
 ٭بشرى شمالن احمد البحر

 ٭بشرى عايد عوض الرشيدي
 ٭تهاني غامن محمد الفهد

 ٭جميلة جاسم سالم املخلف
 ٭جميلة راشد نابي الدويلة

 ٭جميلة يوسف عباس العنزي
 ٭جنان عبداهلل جاسم التوتيان
 ٭جوزة محمد سلطان العنزي

س���عود  عب���داهلل   ٭حص���ة 
العصفور

 ٭حليمة سالم سعد عنبر
 ٭حن���ان عبدالعزي���ز غري���ب 

الشطي

 ٭حنان عثمان عبداهلل اجليران
 ٭حياة ابراهيم علي السداني

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

 ٭خالدة عبدالصمد باقر عبداهلل
 ٭خال���دة عيس���ى عبداللطي���ف 

الرجيب
 ٭خالدة محمد جابر صخي

 ٭خالدة محمد عبداهلل الكندري
 ٭خلود احمد عثمان العمير
 ٭خلود عبداهلل احمد العيد

 ٭خنس���اء عبداللطي���ف احم���د 
العبداجلليل

 ٭خيال محمود محمد ابراهيم
 ٭د. ام���ل عبداللطيف عبداملجيد 

العوضي
 ٭دالل محمد ابراهيم االنصاري

 ٭دولة علي موسى العطار
 ٭دينا جاسم مبارك الشطي
 ٭رابعة علي جعفر الكندري

 ٭رثعاء عبداهلل بخيت الرشيدي
 ٭رجاء عبداهلل فهد الشامري

 ٭رجاء عبداملجيد رشيد الكاظمي
 ٭رسمية فالح فيصل الفضلي
 ٭رضية حسن عبداهلل نعمة
 ٭رفعة محمد ابراهيم ناصر

 ٭رقية ميرزا مراد امني
 ٭رومية رجب علي الرجيب

 ٭زبيدة عباس حسني احلداد
 ٭زكية علي عيد البسام

 ٭زمزم مروح حزام الشمري
 ٭زهرة فاضل عباس الغضبان
 ٭زينب عبداهلل احمد بن نخي

 ٭س���ارة محمد املرج���اح البراك 
املطيري

 ٭سارة مفرح قطيمان السبيعي
 ٭سعاد حبيب محمد شمساه

 ٭سعاد سلمان غلوم البلوشي
 ٭سعاد عبدالصمد يوسف سالم

 ٭سعاد محمد حمد الزوير
 ٭سعاد مسعود سعد الهمالن

 ٭فاطم���ة عبداللطي���ف يعقوب 
طاهر

 ٭فاطمة علي عبداهلل الكندري
 ٭فاطمة عوض طينان العنزي
 ٭فاطمة غازي غزاي املطيري

 ٭فاطمة فلكناز اسد كندري
 ٭فاطم���ة ماض���ي عبدالرحم���ن 

اخلميس
 ٭فاطمة مثال جاسر املطيري

 ٭فاطمة محمد شيحان الظفيري
 ٭فضيلة عبدالرس���ول حس���ن 

الصراف
 ٭فوزية فتح اهلل علي الكندري

 ٭فوزية مبارك سعدي عدهان
 ٭فوزية محمد شاهني محمد

 ٭فوزية مشوط حمد املشوط
 ٭فوزية ناصر سليمان الطيار

 ٭فوزية يحيى جاسم خضر
 ٭كفاية دعيج خلف النهابة
 ٭كفاية سعد العلي املكيمي

 ٭كلثوم حسني عوض بهزادي
 ٭لطيفة خليل جعفر العوضي

 ٭لطيف���ة علي س���عيد جاس���م 
الشيباني

 ٭لطيفة محمد حسني انكي
 ٭لولوة حاجي محمد عبدالهادي

 ٭لولوة خلف مسلم املنديل
 ٭ليلى محمد يوسف الكندري

 ٭ماجدة حمد احمد احلداد
 ٭مرمي ابراهيم محمد األنصاري

 ٭مرمي عبداهلل مكي الصيرفي
 ٭مرمي علي عبدالعزيز الدبوس

 ٭مرمي علي محمد اجليران
 ٭مرمي مختار حسني كابلي
 ٭مرمي مساعد زيد العازمي

 ٭مرمي معيوف مجلي سكران
 ٭مس���تورة رخي���ص ناص���ر 

الظفيري
 ٭مضاوي احمد محمد السنان

 ٭مضاوي محمد صالح احلمدان
 ٭معصوم���ة عس���كر س���عود 

البلوشي
 ٭من���ال ابراهي���م محم���د عبيد 

القروي
 ٭منى حبيب عبداحلسني حسني

 ٭منى سعد محمد احلمدان
 ٭منى عبداهلل سليمان الشمروخ

 ٭منى عبداهلل علي التركي
 ٭منى عبداهلل عيسى املعتوق

 ٭منى عبداهلل محمد سكني
 ٭منى عبداهلل مراد اخللف

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

 ٭منى فهد محمد الفريح
 ٭منى محمد سعود احلميدان
 ٭منى مصطفى ابراهيم خليل

 ٭سعاد مهدي طاحوس الغريبة
 ٭سلمى علي عبداهلل االمير

 ٭سلمى محمد ربيع املطيري
 ٭س���لوى س���عود عبدالعزي���ز 

البالول
 ٭سلوى فهد عبداهلل القشعان
 ٭سلوى منجل خلف اخلالدي

 ٭سميرة احمد عبدالعزيز الفليج
 ٭سميرة احمد مرزوق االذينة

 ٭س���ناء عبدالرحم���ن ابراهي���م 
احلمود

 ٭سها يوسف جاراهلل اجلاراهلل
 ٭س���هام بش���ير محم���د ن���واب 

بلوشي
 ٭سهام موسى علي صفر

حاج���ي  ش���عبان   ٭س���هيلة 
غضنفري

 ٭سوسن احمد عيسى العون
 ٭سوسن عبداهلل مبارك الدليمي

 ٭سوسن محمد حسني يوسف
 ٭شاهة مزيد محمد الديحاني

 ٭صاحلة خالد مال اهلل ابراهيم
 ٭صباح عبدالعزيز العسكر

ش���عبان  خزع���ل   ٭صبيح���ة 
العميري

 ٭صفاء خالد حمد البدر
 ٭طاهرة غلوم محمد اشكناني

 ٭طفلة نايف نفل العجمي
 ٭طيبة ابراهيم عبداهلل اخلشتي

 ٭عائشة سعيد عابد سعيد
 ٭عادلة احمد ناصر املنديل

 ٭عادلة خليفة خلف اليتامى
 ٭عادلة صالح عبداهلل السالم

عبداحملس���ن  حام���د   ٭عبي���ر 
التميمي

 ٭عزة سعود سالم املرشاد
 ٭عزيزة علي محمد زمان

 ٭عزيزة محمود حس���ني شمس 
الدين

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

 ٭عواطف خلف سيف اخلتالن
 ٭عواطف راضي عايد الرشيدي
 ٭عواطف علي ابراهيم املناعي
 ٭عواطف محمد راشد الفرحان

 ٭غالية مشجر فرحان السعيدي
 ٭غنيمة احمد سالم الهزاع

 ٭غنيمة احمد محمد اخلطيب
 ٭غنيمة حمد حامد العلي

 ٭غنيمة خضير محمد بهزاد
 ٭غنيم���ة محم���د عبدالرحم���ن 

الهدهود
 ٭فاطمة سعد محمد سعد

 ٭فاطمة سليمان راشد احلساوي
 ٭فاطمة عباس حسني احملميد

 ٭فاطم���ة عبداللطي���ف غياض 
الضفيري

 ٭منى يعقوب خاطر املاجد
 ٭منيرة سالم صطام مرزوق

 ٭منيرة صالح ابراهيم القطيفي
 ٭منيرة محمد عبداهلل الطرموم

 ٭مها ردهان عبداهلل البالول
 ٭مها محمد احمد علي

 ٭مها يوسف عبدالرحيم علي
 ٭موزة صالح حسن احلجيرات

 ٭موضي حمد حشر العنزي
 ٭نائلة جاسم محمد الياسني

 ٭نادية براك عبداحملسن العواد
 ٭نادية حاجي علي دشتي
 ٭نادية حسن محمد حسن

 ٭نادية راشد حسني اجلناع
 ٭نادية راشد عبداهلل العربيد

 ٭نادية عباس محمد دعبل
 ٭نادية عبداحلميد سويد سالم

 ٭نادية مبارك عبداهلل الرباح
 ٭ناهد احمد برجس البرجس
 ٭ناهدة فهد عبداهلل احلميدي
 ٭جناح عويجان ساجر علي

 ٭جنالء علي عبداهلل ابوجنلة
 ٭نرجس مهدي علي طاهر
 ٭نهلة صالح فرج السعيد

 ٭نوال عبدالرحمن محمد اللهو
 ٭ن���وال عبدالوه���اب جاس���م 

النصف
 ٭نوال مبارك مضحي اخلشاب

 ٭نورة عبداللطيف العبداللطيف 
الدعي

 ٭نورية مبارك محمد الفقعان
 ٭هدى محمد عبدالرحمن العلي

 ٭هناء عبداهلل علي التركي
 ٭هناء عبداهلل عيسى األستاذ
 ٭هناء محمد عبداللطيف الفهد

 ٭هند احمد جاسم الشطي
 ٭هند علي عبدالرحمن مبارك

 ٭هيام علي مراد الشطي
 ٭هيفاء عثمان محمد احلماد
 ٭هيالء محمد احمد التنيب
 ٭وداد خالد احمد الدريعي

 ٭وداد عبداهلل عبداجلبار الفضل
 ٭وداد محمد ابراهيم البناي

 ٭وس���مية ابراهيم عبداللطيف 
السلطان

 ٭وس���مية مش���عان حمد حمود 
املشعان

 ٭وفاء بدر عبدالهادي الزيادي
 ٭وفاء صالح ابراهيم الصقعبي

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

 ٭وفاء عبدالهادي سيف الهمالن
 ٭وف���اء عب���داهلل عبداجلب���ار 

الفضل
 ٭وفاء عبدالهادي سيف الهمالن
 ٭يسرى قيس سلمان الدريعي

يقام تحت رعاية صاحب السمو بمناسبة يوم المعلم العالمي

فاطمة الزير

عدد من املعلمني واملعلمات املشاركني في البرنامج التدريبي

»الثقافي البريطاني« يدّرب معلمين كويتيين 
لربط الصفوف الدراسية إلكترونيًا

»الجهراء« تطالب 
بزيادة برادات المياه 

وتوفير احتياجاتها 
من أجهزة التكييف

مريم بندق
علمت »األنباء« أن منطقة اجله��������راء التعليمية طلبت من 
القطاع���ات املختصة بالوزارة زيادة ب���رادات املياه في املدارس 
اجلديدة، حيث ان االعداد الت���ي مت توفيرها ال تكفي احتياجات 

الطلبة.
وأك���دت املص���ادر ان املنطق���������ة طلب������ت ايض���ا توفير 
احتياجات هذه املدارس من أجهزة التكييف أسوة مبدارس املناطق 

االخرى.

قال املجلس الثقافي البريطاني في الكويت ان عددا من املعلمني 
الكويتيني اختتموا أخيرا برنامجا تدريبيا يرمي الى تدريب الطلبة 
الكويتيني على كيفية ربط الصفوف الدراسية الكترونيا وتعزيز سبل 

االستفادة القصوى من املوارد االلكترونية على شبكة االنترنت.
وقال مدير برنامج ربط الصفوف الدراسية الكترونيا باملجلس 
رأفت أبو طالب ل����� »كونا« ان املدرس����ني الكويتيني مت اختيارهم 
»س����فراء من الكويت« وهم من مدرسة اليسرة ورملة أم املؤمنني 
واملدرس����ة البريطانية في الكويت بناء على خبرتهم في العمل في 
مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ضمن ش����راكات املدارس 

الدولية.
واضاف ان بوابة رب����ط الصفوف الدراس����ية الكترونيا تزود 
املدرسني مبدخل واحد مخصص لتوفير املوارد التعليمية والنصائح 
وف����رص تكوين العالقات من أجل دعم ش����راكات املدارس الدولية 
وتتيح لهم املشاركة بأفكارهم والتواصل مع املعلمني اآلخرين في 
أنحاء العالم. وذكر أبو طالب أن هؤالء الس����فراء اجلدد سيقدمون 
االرشاد للمعلمني وجها لوجه حول كيفية االستفادة القصوى من 
املوارد االلكترونية على شبكة االنترنت مضيفا أنهم سينضمون الى 
»شبكة عاملية متنامية تتكون من نحو 160 سفيرا لربط الصفوف 

الدراسية الكترونيا«.
وقال ان بوابة ربط الصفوف الدراسية الكترونيا متكن املدارس 
املنخرطة في مشروع ربط الصفوف الدراسية في الشرق األوسط 
من املشاركة في مشاريع مشوقة خاصة بشراكات املدارس الدولية 
مع املدارس في أنحاء العالم وتساعد في التطوير املهني للمعلمني 

بتزويدهم مبنتدى لتكوين العالقات مع نظرائهم حول العالم.
وذكر أن البوابة تعد أحدث مبادرة في الش����رق األوسط حتت 
برنامج ربط الصفوف الدراسية الذي يعمل في الكويت مع حوالي 
18 مدرس����ة من م����دارس وزارات التربية بالكوي����ت من أجل دعم 

منهاجها التعليمية.
من جهتها، قالت مدي����رة البرامج اإلقليمية للمدارس باملجلس 
الثقافي البريطاني في الش����رق األوس����ط اميي كوتيج ان مشاريع 
ش����راكات املدارس الدولية أثبتت أنه����ا طريقة ممتازة للطالب في 
الشرق األوس����ط واململكة املتحدة ليتعلموا مباشرة عن الثقافات 

األخرى.


