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 ثانوية الشرقية نظمت ملتقى «أصداء تربوية في آفاق شرقية»

 برعاية وحضور مدير عام منطقة مبارك الكبير 
التعليمية بدرية اخلالدي ومديرة الشؤون التعليمية 
فاطمة الكندري ورومي الهزاع مراقب التعليم الثانوي 
ونخبة من مديري ومديرات املرحلة الثانوية افتتحت 
ثانوية الشرقية يوم االربعاء امللتقى التربوي الثاني  

حتت شعار «اصداء تربوية في آفاق شرقية».
  وأكدت مديرة ثانوية الشرقية وسمية املناعي 

ان هذه امللتقيات تصدح لتواكب مســـيرة االرتقاء 
إميانا بأهمية التطوير والتجديد في مسيرة العملية 
التعليمية من أجل بناء جيل مفعم بالعلم ومسلم 
باخللق والقيم النبيلة، ليكون دائما دعامة احلاضر 
وجسر املســـتقبل لنزهو بوطننا احلبيب الزاخر 
بالبـــذل واخلير ألبنائه واملقيمني على أرضه، جاء 
ذلك خالل الكلمـــة التي القتها أمام احلضور خالل 

افتتاح امللتقى.
  من جانبها، عبرت بدرية اخلالدي عن سعادتها 
حلضورها هذا امللتقى كما شكرت جهود املعلمات 
املخلصات وتوجيهاتهـــن احلكمية حتى ظهر هذا 
امللتقى بصورته الطيبة التي ملسناها، وليس ذلك 
إال نتيجة حرصهـــن على اثراء العملية التعليمية 

والرقي بها الى طريق التقدم واالزدهار. 

 بيـــت حلم ـ كونا: وصل وفد اعالمي كويتي الى مدينة بيت حلم 
ظهر امس عبر معبر الكرامة للمشاركة في أعياد امليالد املجيدة.

  وكان في اســـتقبال الوفد املدير العام للمعابر نظمي مهنا اضافة 
الى مسؤولني من ديوان الرئاسة الفلسطينية.

  وقام الوفد بجولة في مدينة بيت حلم واطلع على جدار الفصل 
العنصري الذي يخترق قلب املدينة احملتلة وما يترتب على ذلك من 

معاناة مضاعفة للمواطنني الفلسطينيني.
  وسيقوم الوفد بزيارة كنيســـة املهد للمشاركة في أعياد امليالد 
املجيدة وسيلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس كما سيزور مدينة 

اخلليل واحلرم االبراهيمي الشريف في مدينة اخلليل اليوم.
  ويرأس الوفد مدير جمعية الصحافيني الزميل عدنان الراشـــد، 
ويضم الوفد رئيس حترير جريدة «األنباء» الزميل يوســـف خالد 
املرزوق ورئيس حترير جريدة «كويت تاميز» عبدالرحمن العليان 
ونائـــب رئيس حترير مجلة «البيـــت املثالي» اقبال األحمد وعضو 

ادارة جمعية الصحافيني فاطمة حسني.
  كما يضم الوفد عددا من الصحافيني بينهم خالد معرفي ومبارك 
القناعي وبدر مشاري واملستشار االعالمي جهاد محمود عبداجلليل 
ويرافق الوفد ممثل سفارة فلسطني في عمان عبداحلكيم الزريقي.

  وكان السفير الشيخ فيصل احلمود قد استضاف الوفد اإلعالمي 
بالعاصمة األردنية عمان في صالونه االعالمي وأكد أهمية الديبلوماسية 
اإلعالمية في التقارب بني الدول والشـــعوب وقال ان دور االعالم ال 

يقف عند حدود  نقل االخبار بل يشارك في صناعة االحداث.
  وبعـــد ترحيبه بوفد جمعية الصحافيـــني املتوجه الى االراضي 
الفلسطينية قال الشيخ فيصل احلمود ان االعالم الكويتي كان على 

الدوام صاحب مبادرة وعلى قدر حتمل املسؤولية.
  واشار إلى أن الكويت دولة املؤسسات والقانون واحترام الرأي 
والرأي اآلخر وكانت وستبقى على الدوام بيئة األداء اإلعالمي احلر 

واملســـؤول. وتطرق الى الدور الذي تلعبه الكويت في دعم االشقاء 
العرب على جميع االصعدة وفي مختلف املجاالت.

  من ناحيتهم اشـــاد الكتاب والصحافيون احلضور باملساهمات 
التي قدمها الشيخ فيصل احلمود في الصحافة االردنية والكويتية 
والفلسطينية واثرها في خدمة عالقات الكويت الثنائية مع االشقاء 

العرب.
  كما توقف احلضور عند دور الشيخ فيصل احلمود الديبلوماسي 
خالل وجوده في االردن والنقلة النوعية التي احدثها هذا الدور على 

صعيد العالقات الثنائية. 

 نوري الهذال مع عدد من اعضاء الوفود الشبابية اخلليجية املشاركة

 اطلع على جدار الفصل العنصري ويزور كنيسة المهد ويلتقي الرئيس الفلسطيني اليوم

 وفد إعالمي يصل إلى بيت لحم للمشاركة في أعياد الميالد
الحـر اإلعالمـي  األداء  بيئـة  وسـتبقى  وكانـت  اآلخـر  والـرأي  الـرأي  واحتـرام  والقانـون  المؤسسـات  دولـة  الكويـت   الحمـود: 

 المعسكر يقام تحت شعار «أوفياء لتراثنا أقوياء بحاضرنا»

  انطالق أنشطة معسكر العمل الشبابي الخليجي المشترك

 يوسف غانم
  اكتمل وصول الوفود الشبابية اخلليجية 
املشاركة في معسكر العمل الشبابي اخلليجي 
املشترك الذي تستضيفه الكويت في الفترة 
من ٢٣ حتى ٣١ اجلاري والذي يقام حتت شعار 
«اوفياء لتراثنا اقوياء بحاضرنا» وتقيم الوفود 
باملقر الدائم للمعسكرات والبرامج الشبابية 
العامة للشــــباب والرياضة  التابع للهيئــــة 

بالصليبية.
  ورحب نوري الهذال عضو اللجنة العليا 
ومدير املعســــكر برؤســــاء واعضاء الوفود 
الشــــبابية مؤكدا ان هذا اللقاء يأتي انطالقا 
من الروابط املشتركة بني شباب دول املجلس 

وحتقيقا لرغبة اصحاب اجلاللة والسمو قادة 
دول مجلس التعاون في تنمية اواصر االخوة 
والتعاون بينهم. واشار الهذال الى ان الهيئة 
العامة للشــــباب والرياضــــة قد بذلت جميع 
اجلهود الستضافة هذا احلدث الشبابي اخلليجي 
والعمل على راحة ابناء املنظومة اخلليجية 

طوال فترة تواجدهم بيننا.
  وكان في استقبال الضيوف عدد من مسؤولي 
وقيادات الهيئة العامة للشــــباب والرياضة 
يتقدمهم جاســــم يعقوب نائــــب املدير العام 
لشؤون الشباب واعضاء اللجنة العليا املنظمة 
حيث نقلوا اليهم حتيات وتقدير د.فؤاد الفالح 
رئيس مجلــــس االدارة املدير العام وترحيب 

قيادات العمل الشبابي والرياضي بالكويت. 
الوفود والشباب املشاركني  وابدى رؤســــاء 
عن شــــكرهم وتقديرهم على ما وجوده من 
حفاوة وحسن االستقبال مؤكدين ان هذا ليس 
بغريب على الكويت من خالل خبرتها العريقة 
في تنظيم مثل هــــذه امللتقيات والتجمعات 

الشبابية.
  هذا، وانطلقت االنشطة والبرامج املعدة لهذا 
اللقاء اعتبارا من امس (اجلمعة) والتي تتضمن 
برامج رياضية وثقافية وترفيهية واجتماعية 
الى جانب النشاط الرئيسي للقاء وهو التنقيب 
عن اآلثار وترميمها حيث سينخرظ الشباب في 

عدد من ورش العمل املتعلقة بهذا الشأن. 

 جانب من احلضور  الشيخ فيصل احلمود متوسطا رئيس التحرير الزميل يوسف خالد املرزوق والزميل عدنان الراشد وجانب من أعضاء الوفد اإلعالمي

 جانب من شباب دول مجلس التعاون املشاركني في املعسكر الشبابي أثناء وصولهم إلى مقر اقامتهم 


