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 مريم بندق
  شكلت وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
فريق عمل لدراسة احوال املستحقني 
للبدالت واملكافآت الصدار قرارات 
بصرفها ملن يستحقونها منهم، 
جاء في القرار: اوال: تشكيل فرق 
عمل لدراســــة احوال املستحقني 
للبدالت واملكافآت الصدار قرارات 
بصرفها ملن يســــتحقونها منهم 

على النحو التالي:
  ١- الفريق التنسيقي ويتكون 
من: عائشــــة الروضان، راشــــد 
العجيل، رجــــاء بوعركي، محمد 

جاب اهللا، عبداخلالق احمد.
  حتدد مهام الفريق في اآلتي:

  - وضع خطط العمل وآلية تنفيذها ومتابعتها.
  - مراجعة اعمال الفرق املشكلة.

  - مراجعة القرارات املعدة واعتمادها.
  - دراسة معوقات العمل والسعي حللها.

  - الربط والتنسيق بني فرق العمل لتحقيق الغرض املنشود.
  ٢- الفريق األول ويتكون من:

  عبدالوهاب الســــويدان، حوراء مــــراد، وداد املزيد، طيبة ابراهيم 
التميمي، نشمية خويلد عبداهللا.

  - حصر اســــماء مســــتحقي مكافأة املؤهل العلمي (ماجســــتير / 
دكتوراه).

  - سحب كشوف األسماء املستحقة.
  - تعديل القيم وتخزينها بالنظم املتكاملة.

  - اعداد قرارات الصرف وارسالها الى االدارة املالية.
  - اعداد تقارير دورية ترفع للفريق التنسيقي.

  ٣- الفريق الثاني ويتكون من:
  عزيزة دشــــتي، آمنة احلامت، محمد احليدر، بشاير احلسن، سارة 

اجلوهر.
  حتدد مهام الفريق في اآلتي:

  - حصر اســــماء مســــتحقي بدالت ومكافآت الوظائف الهندسية 
التخصصية.

  - سحب كشوف األسماء املستحقة والوظائف االشرافية.
  - تعديل القيم واملستوى الوظيفي بالنظم املتكاملة.
  - اعداد قرارات الصرف وارسالها الى االدارة املالية.

  - اعداد تقارير دورية ترفع للفريق التنسيقي.
  - تنفيذ ما يصدر اليه من تعليمات.

  ٤- الفريق الثالث ويتكون من:
  ســــارة عبدالرحمن احليدر، منال ســــعد املطيري، اميان عبداهللا 

العنزي، دانة عدنان احلمر، فوزية متروك العنزي.
  حتدد مهام الفريق في اآلتي:

  - حصر اســــماء مســــتحقي بــــدالت الوظائف احملاســــبية غير 
التخصصية.

  - سحب كشوف باسماء الوظائف احملاسبية غير التخصصية.
  - تخزين البدالت ومكافآت املستوى الوظيفي بالنظم املتكاملة.

  - وقف البدالت التي تتعارض مع صرف البدالت اعاله.
  - اعداد قرارات الصرف وارسالها الى االدارة املالية.

  - اعداد تقارير دورية ترفع للفريق التنسيقي.
  - تنفيذ ما يصدر اليه من تعليمات.

  ٥- الفريق الرابع ويتكون من:
  فاطمة حسني صرخوه، اسماء حيدر خضير، زهراء حسني غلوم 

شاه، عائشة ناصر الرشيدي، سعاد حمد النيباري.
  حتدد مهام الفريق في اآلتي:

  - حصر اسماء مستحقي بدالت ومكافآت وظائف اخلدمات االجتماعية 
والنفسية.

  - سحب كشوف باسماء املستحقني.
  - اعداد قواعد الصرف وارسالها الى االدارة املالية.

  - اعداد قرارات الصرف وارسالها لالعتماد.
  - تعديل القيم وتخزينها بالنظم املتكاملة.

  - اعداد تقارير دورية ترفع للفريق التنسيقي.
  - تنفيذ ما يصدر اليه من تعليمات.

  ٦- الفريق اخلامس ويتكون من:
  منيرة بدر اخلضر، زهراء خالد كرم، رباب عدنان بوعباس، فاطمة 

حبيب الصفار، سارة محمد الشايجي.
  حتدد مهام الفريق في اآلتي:

  - اعمال الطباعة والسكرتارية.
  - اعداد االحصائيات والبيانات الالزمة.

  - جتميــــع نتاج اعمال الفــــرق وتنظيمه وعرضــــه على الفريق 
التنسيقي.

  - تنفيذ ما يصدر اليه من تعليمات.
  ثانيا: جتتمع الفرق في الوقت الذي يحدده رئيس كل فريق وترفع 
تقارير تقدم الى الفريق التنسيقي لدراسة احوال املستحقني للبدالت 

واملكافآت الصدار قرارات بصرفها ملن يستحقونها منهم.
  ثالثا: تصرف مكافأة مالية شــــهرية لرئيــــس الفريق ٢٥٠ دينارا 

ولبقية االعضاء ٢٠٠ دينار املشار اليهم بهذا القرار.
  رابعــــا: تبدأ اعمال فرق العمل اعتبارا مــــن تاريخ ٢٠١٠/٧/١ حتى 

نهاية ٢٠١١/٣/٣١.
  خامسا: على جميع جهات االختصاص العلم والعمل مبوجبه. 

 الصحة للجميع مهرجان «العاصمة» اليوم حلقة نقاشية تنظمها الوتيد بالقرين
 حتت رعاية الوكيل املســـاعد لقطاع البحوث التربوية 
واملناهج مرمي الوتيد تقام حلقة نقاشـــية بعنوان «األعباء 
التدريســـية واالدارية للمعلم واثرها فـــي املعلم واحللول 
املناسبة لها» مبشاركة نخبة من التربويني من كلية التربية 
األساســـية ووزارة التربية من مديرين ومعلمني وموجهني 
وباحثني في قطاع البحو في التاســـعة من صباح اليوم في 

القرين ق١ ش١ روضة الشهب. 

 بحضور مدير عام منطقة العاصمة التعليمية 
رقية حسني تقيم ادارة املنطقة مهرجان الصحة 
للجميع التاســـعة من صباح اليوم امام الســـور 
اخللفي ملدرسة ابو أيوب االنصاري املتوسطة بنني 
مبنطقة اخلالدية وصوال لبوابة منطقة العاصمة 
التعليمية، عنوان املدرسة: اخلالدية قطعة ٣ شارع 

اوراس. 

 د.موضي احلمود 

 أوفدت تربويين لحضور اجتماع إعداد المعلم في دبي

 «التربية» تشارك بوفد طالبي في الدورة الخليجية الـ ٥ 
للتفوق الدراسي بمسقط ١٤ الجاري

 تربويـون يقومون بزيارة إلى بريطانيا لتفقد مدارس المرحلـة الثالثة من برنامج الربط مع الكويت
 مريم بندق

  اعتمـــدت وزيـــرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود عدة قـــرارات وزارية 
تضمنت ايفاد مسؤولني مبهمات 

رسمية الى اخلارج.
  فبناء علـــى الدعوة املقدمة 
العربي  التربيـــة  من مكتـــب 
لدول اخلليج للمشاركة بوفد 
الدورة اخلامســـة  طالبي في 
جلائزة مكتب التربية العربي 
لدول اخلليج للتفوق الدراسي 
والتي ستقام في سلطنة عمان 

١٤ مارس اجلاري.
الوكيل املســـاعد    وكتـــاب 
الطالبية بترشيح  لالنشـــطة 
الوفد الطالبي،  املشرفني على 
وموافقة وكيل الوزارة واعتمادنا 

لهذه املهمة الرسمية.
  كلفت الوزيرة غنيمة حسني 
رئيس قسم االنشطة االجتماعية 
بادارة االنشطة املدرسية وسعد 
العتيبي منسق نشاط تربوي 
بإدارة االنشـــطة املدرسية في 
مهمة رســـمية لإلشراف على 
الوفد الطالبي املشارك في الدورة 
اخلامسة جلائزة مكتب التربية 
العربي لدول اخلليج للتفوق 
الدراســـي والتي ســـتقام في 
سلطنة عمان خالل الفترة من 

١٣ اجلاري وحتى ١٥ منه.
  وتتحمل الكويت تذاكر السفر 
التربية  فقط، ويتحمل مكتب 

العربي اإلقامة.

  معايير إعداد المعلم

  ووافقت الوزيرة على الدعوة 
املوجهـــة من املركـــز  العربي 
للبحوث التربوية لدول اخلليج 
حلضور اجتماع بعنوان معايير 
برامـــج اعداد معلـــم التعليم 

العام والذي سيعقد في مدينة 
دبي بدولة اإلمـــارات العربية 

املتحدة.
إيفاد ســـعاد    وقررت أوال: 
اجلطيلي موجه فني أول لغة 
عربيـــة مبنطقة مبارك الكبير 
ومها اإلبراهيم موجه فني أول 
لغة اجنليزية مبنطقة الفروانية 
في مهمة رســـمية للمشاركة 

حلضور اجتماع املذكور.
  ثانيا: يتحمل املركز العربي 
تكاليف اإلقامة وتتحمل الكويت 

تكاليف السفر.
  ثالثـــا: علـــى جميع جهات 
االختصـــاص العلـــم والعمل 

مبوجب هذا القرار.
  وتلبية للدعوة املوجهة من 
التربيـــة العربي لدول  مكتب 
اخلليج للمشـــاركة في اللقاء 
الثقافة  اخلامـــس ببرنامـــج 
اإلعالمية لطالب التعليم العام 
الذي سيعقد  بالدول األعضاء 
في الريـــاض باململكة العربية 

السعودية.
  وكتب الترشيح من قطاعات 
االنشطة واملناهج والتعـــــــليم 
العـــام وموافقــــــــــة وكيـــل 
الـــــــوزارة واعتمادنـــا لهذه 

املهمة:
   قـــررت الوزيـــرة تكليف 
بدرية الوهيب مراقب اخلدمات 
االجتماعية والنفسية مبنطقة 
مبارك الكبير التعليمية، مرمي 
اكبر باحث تربوي أول بإدارة 
تطوير املناهج، مرمي العجمي 
رئيس قسم االنشطة الطالبية 
بإدارة األنشـــطة املدرسية في 
مهمة رســـمية للمشاركة في 
اللقاء التربوي لبرنامج الثقافة 
اإلعالمية لطالب التعليم العام 
بالدول االعضاء مبكتب التربية 

العربي لدول اخلليج واملزمع 
عقده في مدينة الرياض باململكة 

العربية السعودية.
التربية    ويتحمل  مكتـــب 
العربي لدول اخلليج تكاليف 
االقامة وتتحمل الكويت تكاليف 

السفر. 

  تعزيز القيم في مناهج التعليم

   وتنفيذا للدعوة املوجهة من 
املركز العربي للبحوث التربوية 
لدول اخلليج حلضور اجتماع 
بعنوان تعزيز القيم في مناهج 
التعليم والذي سيعقد في مدينة 
دبي بدولة اإلمـــارات العربية 

املتحدة.
الوكيل املســـاعد    وكتـــاب 
للتعليم العام رقم ٣١٠ بتاريخ 
٢٠١١/١/٢٣ وموافقة وكيل الوزارة 

واعتمادنا لذلك.
  أوال: إيفاد كل من: كرمية علي 
مراقب اخلدمـــات االجتماعية 
والنفســـية مبنطقـــة حولي، 
واشجان زيد باحث اول تربوي 
بإدارة تطوير املناهج في مهمة 
رسمية للمشـــاركة حلضور 
اجتمـــاع بعنوان تعزيز القيم 

في مناهج التعليم والذي سيعقد 
في مدينة دبي بدولة اإلمارات 

العربية املتحدة.
  واســـتجابة لرغبـــة مركز 
الروبوت الكويتي التابع إلدارة 
االنشـــطة بوزارة التربية في 
املشاركة في املسابقة العربية 
اخلامســـة في الروبوت والتي 
ســـتقام باململكـــة االردنيـــة 

الهاشمية.
الوكيل    وبناء على كتـــاب 
املساعد لألنشطة الطالبية رقم 
٤٢١ بتاريخ ٢٠١١/٢/١٥ بترشيح 
الوفد الطالبي،  املشرفني على 
وموافقة وكيل الوزارة واعتمادنا 

لهذه املهمة الرسمية.
  سيتم ايفاد محمود عبدالصمد 
دشتي مراقب االنشطة املدرسية 
مبنطقـــة حولـــي التعليمية، 
احمـــد محمـــود غلـــوم معلم 
مبدرسة نصف يوسف النصف 
متوســـطة بنني، احمد حبيب 
العالء  رمضان معلم مبدرسة 
احلضرمي متوسطة بنني، انوار 
عبدالعزيز محمد معلمة مبدرسة 
الفروانية املتوسطة بنات، اسراء 
عبداهللا احمد معلمة مبدرسة 
نائلة متوسطة بنات في مهمة 
رسمية لالشـــراف على الوفد 
الطالبي املشارك في املسابقة 
العربية اخلامسة في الروبوت 
والتي ستقام باململكة االردنية 

الهاشمية.
  ثانيا: تتحمل الكويت نفقات 
الســـفر واإلقامة باإلضافة الى 
رسوم املشـــاركة وقدرها ١٥٠ 

دوالرا للفرد الواحد.
  وبالنظر للدعوة املوجهة من 
املجلـــس الثقافي البريطاني ـ 
الكويت بتنظيم زيارة دراسية 
الـــى اململكة املتحـــدة ملدارس 

املرحلة الثالثة من برنامج ربط 
املدارس ما بني اململكة املتحدة 
وبعض مدارس الكويت وذلك 
خالل الفترة من ١٣ مارس ٢٠١١ 

الى ١٨ مارس ٢٠١١.
  وموافقـــة ديـــوان اخلدمة 
املدنيـــة بكتابهـــا رقـــم ١٩٨٦ 
بتاريـــخ ٢٠١١/٢/١٦ باعتبارها 
مهمة رسمية، وموافقة وكيل 
الوزارة، واعتمادنا لهذه املهمة 
مت تكليف: رباب عبداهللا غلوم 
مدير مدرسة اسماء بنت ابي بكر 
مبنطقة حولي التعليمية، سعيد 
خلف الفرحان مدير مدرســـة 
سعيد بن العاص مبنطقة حولي 
التعليمية، وسمية عطية احلربي 
مدير مدرسة رملة ام املؤمنني 
مبنطقة مبارك الكبير التعليمية، 
عبداهللا  راضي القطان رئيس 
قســـم مبدرسة سهيل بن عمر 
مبنطقة االحمــــدي التعــــليمية، 
وهـــدى مطلق العجمي معلمة 
مبدرســـة اليســـرة مبنطقـــة 
األحمـــدي التعليمية في مهمة 
رسمية لعمل زيارة دراسية الى 
اململكة املتحدة ملدارس املرحلة 
الثالثة من برنامج ربط املدارس 
ما بني اململكة املتحدة وبعض 
مدارس الكويت خالل الفترة من 
٢٠١١/٣/١٣ إلى ٢٠١١/٣/١٩ شاملة 

يومي السفر.
  ثانيا: تتحمل الكويت تكاليف 

السفر واالقامة.
  ثالثـــا: علـــى جميع جهات 
االختصـــاص العلـــم والعمل 

مبوجب هذا القرار.

  هيفاء الغفران الى األردن؛

  وخالدة العلي للقاهرة

  وبناء على الدعوة املوجهة 

مـــن مكتـــب وزيـــر الدولـــة 
لشؤون مجلس األمة حلضور 
االجتماعات - اخلاصة بدعم 
اسس وأســـاليب التعاون بني 
بـــوزارات  احلكومـــة (ممثلة 
الدولـــة املختلفـــة) ومجلس 
االمة - التي ستعقد  باململكة 
الفترة  الهاشمية في  االردنية 
من ٢٠١١/٣/٢٧ حتى ٢٠١١/٣/٣١ 
تقرر أوال: إيفاد هيفاء غفران ـ 
مدير إدارة شؤون مجــــــلس 
األمة وشؤون مجلس الــــوزراء 
مبكتب وزيرة التربية في مهمة 
رســـمية تبدأ مـــن ٢٠١١/٣/٢٦ 
٢٠١١/٤/١ شـــاملة  وتنتهي في 

يومي السفر.
  ثانيا: تتحمل الكويت تكاليف 

السفر واإلقامة.
  ثالثا: علـــى جميع اجلهات 
والعمـــل  العلـــم  املعنيـــة 

مبوجبه.
الدعوة    وأيضا بناء علـــى 
املوجهـــة مـــن مركـــز االبداع 
لالستشـــارات  االقليمـــي 
وتنظــــيم املؤمترات للمشاركة 
في االجتماع حـــول (القيادة 
االشرافيــــة املتقدمة والرؤية 
االستراتيجية اإلبداعية) والذي 
سيقام بالقاهرة خالل الفترة من 
١٧ حتى ٢٧ ابريل ٢٠١١ تقرر أوال: 
إيفاد خالدة العليـ  مراقب إدارة 
شؤون مجلس األمة وشــــــؤون 
مجلس الوزراء مبكتــــــب وزير 
التربية في مهمــــة رســـمية 
تبـــدأ مـــن ٢٠١١/٤/١٦ وتنتهي 
في ٢٠١١/٤/٢٨ شـــاملة يومي 

السفر.
  ثانيا: تتحمل الكويت تكاليف 
الســـفر واإلقامـــة اضافة الى 
رسوم املشاركة وقدرها (٢٦٥٠ 

دوالرا).

 إلصدار قرارات بصرفها لمن يستحقونها منهم

 الحمود: فريق لحصر المستحقين 
للبدالت والمكافآت بـ «التربية»

 عائشة الروضان 

 الهيم: التعاقد مع ٦٥٩ معلمًا من سورية
 صرح مدير عام منطقة االحمدي التعليمية 
ورئيس جلنة اختيار املعلمني من التعاقدات 
اخلارجية في اجلمهورية العربية الســـورية 
طلق الهيم ان اللجنة استقبلت منذ بداية عملها 

ما يقارب ١٦٥٠ معلما ومعلمة.
  واشار الهيم الى ان عدد املعلمني املجتازين 
للمقابالت الفنية بلغ ٦٥٩ في تخصصات اللغتني 
االجنليزية والفرنسية والرياضيات والعلوم 
الطبيعيـــة بفروعها باالضافة الى احتياجات 
املعهد الدينـــي من اللغة العربيـــة والعلوم 
الشـــرعية. واضاف الهيم ان اللجنة االدارية 
تعمل حاليا على استكمال اجراءات التعاقد مع 
من وقع عليهم االختيار وفق شروط وضوابط 
املفاضلة لضمان انســـيابية وصول الكوادر 

بالشكل والوقت املناسبني.
  ومتنى الهيم ان تشكل كوكبة املعلمني الذين 
مت اختيارهم هذا العام دفعة واضافة ايجابية 
في جسد العملية التعليمية في ضوء املستوى 
املتميز الذي تتمتع بـــه مخرجات اجلامعات 

والكليات السورية.
  على نفس الســـياق قررت وزيرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود متديد 

فترة عمل جلنة التعاقدات مع معلمني ومعلمات 
من سورية.

  جاء في القرار الـــوزاري التمديد لبعض 
االعضاء حتى ١٠ اجلاري وللبعض اآلخر حتى 

٣ منه. ونص القرار على:
  اوال: متديد وضم واعفـــاء اعضاء للجنة 
االختيار والتعاقد مع املعلمني واملعلمات في 
اجلمهورية العربية السورية للعام الدراسي 

٢٠١١/٢٠١٠ وهم:
  طلق الهيم، هدى العمار، وفاء اجلريوي، 
محمد املطيري، انوار الرضوان، حصة علي، 
اعتدال البحر، جاسم املسباح، عادل املسبحي، 
مكية احلاج، ليلى ناطق، يوســـف العنزي، 
رمي العريفان، يوســـف العمر، فالح الفضلي، 

شيماء اخلالدي.
  وفي قرار آخر مت متديد ايفاد اعضاء جلنة 
االختيار والتعاقد مع املعلمني واملعلمات في 
اململكة األردنية الهاشـــمية للعام الدراســـي 

٢٠١٢/٢٠١١ وهم:
  منى الصالل، هلينا عوض، سوزان محيي 
الدين، حميدة القالف، طيبة حســـن، ســـهام 

الفضلي، فاطمة الكندري.

 إحصائية المتعاقد معهم حتى ٧ الجاري 
 المتعاقد معهم  الناجحون  عدد المتقدمين  التخصص 

 اللغة االجنليزية  
 ٧٠  ٨٢  ٣١٢  ذكور 

 ٢٦  ٣٢  ١٩٣  اناث 

 اللغة الفرنسية 
 ١٧  ٢٠  ٤٧  ذكور 

 ٩  ١٢  ٢٧  اناث 

 الرياضيات 
 ٧٣  ٧٦  ٣٥٠  ذكور 

 ٤٣  ٥٣  ٧٩  اناث 

 ١١٨  ٢٢٨  ٣٢٤  ذكور  العلوم بفروعها 

 اللغة العربية 
 التعليم الديني 

 ٢٢  ٤٢  ١٥١  ذكور 

 علوم شرعية 
 ١٤  ٢٠  ١٠٨  اناث 

 ٢٢  ٢٥  ٣٣ 

 (قاسم باشا)  مشاركة طالبية متميزة في معرض الكيمياء 

 البراك: الكويت تشارك في األولمبياد الدولي للكيمياء منذ ١٩٨٦

 اللوغاني: «التربية» تدعم المعارض لتنمية فكر الطالب
 ندى أبونصر

  أكدت وكيلة وزارة التربية املساعدة للتعليم 
العــــام منى اللوغاني ان الوزارة تشــــجع وتدعم 
املعارض التي تنّمي فكر الطالب وجتعلهم يشاركون 
ويعّبرون عن اجنازاتهم في املواد الدراسية ومنها 

الكيمياء.
  جاء تصريح اللوغاني أثناء افتتاحها معرض 
نّظمته الوزارة مبناسبة السنة الدولية للكيمياء، 
ووصفت اللوغاني املعرض باملمتاز، حيث يحوي 
الكثير من االبداعات التي تؤكد املستويات التعليمية 
والتكنولوجية واالبداعية للطلبة والتي ظهرت من 
خالل إعداد وتنفيذ املشاريع واملسابقات العلمية 
خصوصا األوملبيادات الدولية والعربية في مجال 

الكيمياء.
  من جهته، قال املوجه الفني العام للعلوم براك 
البراك ان األنشــــطة الدولية مبناسبة اشهار عام 
٢٠١٠ السنة الدولية للكيمياء جاءت حتمل أهدافا 
نريد حتقيقها ومن أهمها: االحتفال باجنازات علم 

الكيمياء، بث الوعــــي العام بأهمية دور الكيمياء 
لدى جميع شرائح املجتمع وحتفيز جيل الشباب 
واســــتقطابهم لالهتمام بهذا العلم ورفع مستوى 
الوعي لدى املســــؤولني وأصحــــاب القرار بدور 
الكيمياء في حل كثير من املشاكل احلياتية والبيئية 
والصناعية، مشيرا الى انه لتحقيق هذه األهداف 
ـّم التوجيه الفني العام للعلوم هذا املعرض،  نظــــ
حيث قام موجهو الكيمياء وأعضاء اللجنة الفنية 
املشتركة للكيمياء في بث هذه األهداف وتطبيقها 
وتنفيذها على ارض الواقع في املدارس بني معلميها 

وطلبتها.
  وأشار الى ان املعرض يضم نتاج اجلهود املثمرة 
التي قام بهــــا املعلمون والطلبة وادارات املدارس 
بتشجيع من االدارات العامة للمناطق التعليمية. 
وأكد ان من أبرز األمور التي توضح اهتمام الوزارة 
ومؤسســــة الكويت للتقدم العلمي بعلم الكيمياء 
هو اشتراك الكويت في األوملبياد الدولي للكيمياء 

منذ عام ١٩٨٦.

 «تعليمية» األحمدي تكّرم قيادييها
  في «سفير الفنطاس» الخميس 

 إنجازات وأنشطة عالقات 
  «مبارك الكبير» في معرض غدًا

النائب  التعليميـــة  اللجنة   برعاية مقـــرر 
د.محمد احلويلـــة وبحضور مدير عام منطقة 
االحمدي باالنابة محمد الزهمول تقيم املنطقة 
حفال لتكرمي كوكبة من قيادييها باملنطقة بعد 
غد اخلميس ١٠ اجلاري يشمل التكرمي مراقبي 
املراحل التعليمية واملوجهني االوائل واملوجهني 

ورؤساء االقسام، وذلك تقديرا جلهودهم املتميزة 
خالل العام املاضي، وما قاموا به من اجنازات 
وجهود كانت محل تقدير واحترام املسؤولني 
وهذا التكرمي يأتي ضمن السياسة التشجيعية 
لألداء املتميز باملنطقة ويقام احلفل في فندق 

سفير الفنطاس. 

 دعا قســـم العالقات العامة مبنطقة مبارك 
الكبير التعليميـــة الفتتاح معرض االجنازات 
واالنشــــــــطة حتت شـــعار «معرضنا نتاج 
ابداعنـــا» برعاية بدرية اخلالـــدي – مدير عام 
منطقة مبارك الكبير التعليمية غدا ٩ صباحا 

في ثانوية الشرقية – بنات، في مبارك الكبير 
قطعة ٨، شارع ٢١. وتنظم املنطقة دورة األلعاب 
الشـــاطئية للتربية البدنية بنني حتت رعاية 
اخلالدي وذلك على شـــاطئ املسيلة غدا من ٩ 

الى ١١ صباحا.

 Mariembondok@hotmail.com 


