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أكد أن احلفل يعد جتسيداً لألخوة اإلسالمية الصادقة بني املسلمني في جميع أرجاء العالم

النومس وضع حجر األساس ملسجد الكويت الكبير في دكا بتكلفة 111 ألف دينار
تكلفته بحوالي 111 ألف دينار.

من جانبه، قال األمني لالمانة 
العام����ة لألوقاف د.عبداحملس����ن 
اخلرافي في كلمته ان األمانة العامة 
لألوقاف حققت خالل مس����يرتها 
عددا م����ن االجنازات ف����ي مجال 
رعاية املساجد التي تعتبر دليال 
صادقا على تفاعلها مع متطلبات 

املجتمعات اإلسالمية.
وأضاف ان امانة األوقاف اهتمت 
برعاية بيوت اهلل واألئمة واملؤذنني 
الدينية  والكت����ب واالص����دارات 
وتنظيم دروس الوعظ واإلرشاد 
وعقد الندوات وإقامة االحتفاالت 
الديني����ة الكبيرة فيها إضافة الى 
صيانتها وذلك إميانا منها بأهمية 
املساجد ومكانتها في نشر الثقافة 
اإلسالمية الصحيحة ودورها في 
بناء شخصية املسلم. وذكر ان ما 
قدمته األمانة العامة لألوقاف من 
دعم لصالح هذا املشروع اخليري 
يعد منوذجا ألهل الكويت املجبولني 
على عم����ل اخلير والعطاء ويأتي 
امتدادا ملا قدمته اجلهات اخليرية 
ف����ي الكويت وأبنائه����ا اخليرين 
من دعم للمش����اريع التنموية في 

بنغالديش.

رحابه املباركة يلتمس املسلمون 
األم����ن والس����كينة وتطمئن فيه 
قلوبهم وتلتقي صفوفهم وتتوحد 
بني جنباته كلمتهم وينشدون فيه 
الهدى والرشاد، يذكر ان مشروع 
الكبير بدكا تقدر  مسجد الكويت 

الذي  الراهن  التاريخي  الظرف 
متر به أمتنا اإلسالمية.

وبني ان للمس����جد في نفوس 
املسلمني مكانة س����امية ومنزلة 
رفيعة فه����و مقر إعالن العبودية 
العظيم وفي  اخلالصة للخال����ق 

أبن����اء بنغالديش وبتبرع كرمي 
العام����ة لألوقاف  من األمان����ة 
بالكويت م����ا هو إال تعبير حي 
عن التضامن اإلس����المي الفاعل 
والبناء وجتسيد لعالقات األخوة 
والتعاون التي ننشدها في هذا 

اإلسالمية الصادقة التي جتمع بني 
املسلمني في مختلف ارجاء العالم 
وتعبيرا عن تضامنهم وتعاونهم 

وتسابقهم نحو اخليرات«.
وأوض����ح أن ه����ذا الصرح 
الشامخ الذي مت تشييده بسواعد 

األسر في بالده »جعلت الكثيرين 
ممن ال م����أوى لهم في بنغالديش 

يجدون معنى جديدا للحياة«.
من جانبه، ق����ال النومس في 
كلمة في حفل وضع حجر األساس 
ان »لقاءنا يعد جتس����يدا لألخوة 

رئي����س جمهوري����ة  أش����اد 
بنغالدي����ش محمد ظ����ل الرحمن 
التاريخي����ة الوثيقة  بالعالق����ات 
التي جتمع بالده بالكويت منوها 
بالدور الرائد للكويت في تنفيذ عدد 
التنموية  من املشاريع والبرامج 
واالجتماعية التي اسهمت في دفع 

عجلة التنمية في بالده.
وقال بيان ص����ادر عن وزارة 
األوقاف والش����ؤون اإلسالمية ان 
الرئيس ظل الرحمن اكد عقب وضعه 
حجر األساس أمس ملسجد الكويت 
الكبير في العاصمة البغالديشية 
)دكا( بحض����ور وزي����ر األوقاف 
والشؤون واإلسالمية ووزير الدولة 
لشؤون اإلسكان ورئيس مجلس 
شؤون الوقف محمد عباس النومس 
ان تلك البرامج اس����همت بش����كل 
الفت في تطوير قطاعات الصحة 
والتعليم والزراعة وتشييد عدد من 

املساجد واملعاهد التعليمية.
وأضاف ظل الرحمن ان املشاريع 
الكويتية التي نفذت حتى الوقت 
احلاضر تقدر بنحو 25 مليون دوالر 
مبينا ان اآللي����ات التي وضعتها 
املؤسس����ات واجله����ات الكويتية 
إليجاد مدخول مالي مستمر لبعض 

مجسم ملسجد الكويت الكبير محمد النومس ورئيس بنغالديش خالل وضع حجر األساس

جانب من املتفوقات

»الكويت األهلية« احلديثة احتفلت 
مبتفوقيها في الثانوية العامة

أقامت مدرسة الكويت األهلية احلديثة حفل 
تخرج لطالبها الفائقني في الثانوية العامة بحضور 
مراقب املدارس العربية عبدالعزيز الكندري ومديرة 
املدرسة هناء التركي واملدير العام للشركة األولى 
للخدمات التعليمية رش����ا العوضي واملستشار 
التربوي سميرة يعقوب وحشد من املستشارين 
التربويني، في البداية اعربت مديرة املدرسة عن 
سعادتها لتتويج جهد عام كامل من العطاء والبذل 
املتواصل بتخريج كوكبة من املتفوقني واملتفوقات 
يس����تحقون منا الش����كر والثناء وقالت نحن اذ 
نكرم اليوم املتفوقني ندين بالعرفان لكل من بذل 
جهدا طيبا وس����عيا وفيرا لرفعة نفسه ووطنه 
ومدرس����ته. ونكرم الدفع����ة األولى من خريجي 
مدرسة الكويت األهلية احلديثة والتي حصلت 
هذا العام على عدة مراكز ضمن اخلمسني األوائل 
على مستوى مدارس الكويت، ومنهم الطالبة فجر 
ساير تركي احلائزة على نسبة 96.52% والطالبة 

رمي فليح حسن مجبل احلائزة على نسبة %96.21 
والطالبة دانة عبداللطيف حسونة احلائزة على 

نسبة %95.92.
وأضافت التركي كلنا امل في اهلل اوال ثم في 
جهود العاملني باملؤسسة التربوية على ان نحقق 
مراكز افضل واكثر في السنوات املقبلة، وخالص 
التهنئة جلميع أعضاء الشركة األولى للخدمات 
التعليمي����ة على هذا التف����وق الذي حصل عليه 
ابناؤنا الطلبة والطالبات، كما هنأت أولياء األمور 
وشاركتهم فرحة التخرج، مقدمة الشكر كذلك الى 
جميع اعضاء الهيئة التعليمية الذين كانوا خير 
س����ند وبذلوا اجلهد وأخلصوا في العطاء حتى 
حتققت هذه النتائ����ج الطيبة، كما هنأت الطلبة 
والطالبات على حصولهم على شهادة الثانوية 
العامة بتفوق ودعتهم الى بذل قصارى جهدهم 

ليكونوا في الصدارة دائما.
ندى أبونصر  ٭

جانب من املتفوقني املكرمني

جانب من املتفوقات

ثانوية مشرف احتفلت بخريجاتها املتفوقات لعام 2011

املليفي: كادر املعلمني سيطبق بداية العام املقبل 
وسيشمل املواطنني وأبناء دول مجلس التعاون اخلليجي

البد انه سيواصل السير في هذا 
الطريق وسيحقق بإذن اهلل ما 
يصبو اليه  ويكون بالتالي نعم 
السند ملجتمعه ولوطنه وقبل 

ذلك ألسرته ولنفسه.
وتابع الرشيد: وال شك انكم 
القطاع  تعلمون مقدار اهمية 
النفطي بالنسبة لبلدنا، فهو 
يشكل عصب اقتصادنا الوطني 
كما ال شك انكم تدركون مكانة 
الكويت بالنسبة  شركة نفط 
لهذا القطاع الهام والدور الذي 
تقوم به منذ تأسيس����ها قبل 
ما يزيد عن خمسة وسبعني 
القط����اع ومن  عام����ا، فه����ذا 
ضمنها ش����ركة نفط الكويت 
الكويتية  البترول  ومؤسسة 
وبقية شركاتها التابعة ينتظر 
اسهامات ابناء وبنات الكويت 
املتميزين، وهو كش����أن بقية 
القطاعات في دولتنا العزيزة، 
يحرص على استقطاب فتيات 
الكويت الطموحات النه بحاجة 
الى كل جهد يسهم في تطويره 
وفي حتقيق خططه الطموحة، 
مؤكدا ان الشركة تضم حاليا 
762 موظفة كويتية في مختلف 
مجاالت عملها الفنية واالدارية 
بنسبة 15% من مجموع كادرها 
الوطني، كما ان هناك 21 امرأة 
يشغلن مناصب قيادية وبنسبة 
تقارب 8% من العدد الكلي لهذه 

املناصب.
داعيا ابناء وبنات الكويت 
الى ب����ذل املزيد من اجلهد في 
التحصيل العلمي املتخصص، 
مرحب����ا بهم في ش����ركة نفط 
الكوي����ت لالنضم����ام الى من 
سبقهم للعمل في هذا املجال 
ال����ذي يوف����ر فرص����ا كبيرة 
للملتحقني به لتطوير انفسهم 
ومهاراتهم عبر برامج تأهيل 

وتدريب عالية املستوى.
حمد العنزي  ٭

بالنجاح والتفوق، متمنيا ان 
يكن س����ندا وعون����ا لوطنهن 
التي سيتقلدنها  في املجاالت 

مستقبال.
بدوره اعرب راعي احلفل 
رئيس مجلس االدارة والعضو 
الكويت  املنتدب لشركة نفط 
الرش����يد عن سعادته  سامي 
لتواج����ده في هذه املناس����بة 
التي ق����ال انه����ا تتجلى فيها 
قيم ومعاني االجتهاد والبذل 
والتفوق والتميز، وكم هو رائع 
ومدع����اة للفخر واالعتزاز ان 
تساهم ش����ركة نفط الكويت 
في رعاية هذه املناسبة، وان 
تتواجد بني اولياء االمور الذين 
يرفعون رؤوسهم عاليا بفضل 
متيز بناتهم وحصولهن على 

مراتب الشرف والتفوق.
الرش����يد: يطيب  واضاف 
ل����ي ش����خصيا ونياب����ة عن 
شركة نفط الكويت، ان اتقدم 
بخال����ص التهنئة لكل اب وام 
وهم يحصدون اليوم نتيجة 
اهتمامه����م مبس����يرة بناتهم 
الدراس����ية، وتذليله����م لكل 
العقبات، وتهيئتهم لكل االسباب 
من اجل الوصول الى هذا اليوم 
املشرف الذي نشهده جميعا في 
رحاب ثانوية مشرف، والتهنئة 
موجهة بطبيعة احلال لبناتنا 
الالتي  النجيب����ات  الطالبات 
يحصدن الي����وم ثمار التعب 
والس����هر واالجته����اد امال ان 
يشكل تفوقهن احلافز لبقية 
زميالتهن لالقتداء بهن والسير 

على خطاهن املضيئة.
واشار الى ان مرحلة الدراسة 
الثانوية ما هي اال محطة من 
محط����ات العمر، ينطلق منها 
الطالب او الطالبة الى مراحل 
اخرى ويواجه حتديات اكبر، 
لكنني على ثقة بأن من اختار 
لنفسه طريق التميز والتفوق 

اكد وزي����ر التربية ووزير 
التعليم العالي احمد املليفي أن 
اقرار الكادر املالي والوظيفي 
للمعلم����ني واملعلم����ات ف����ي 
طريقه الى التطبيق على كافة 
العاملني ب����وزارة التربية من 
الهيئة التدريسية، مشيرا الى 
ان احلكوم����ة ملتزمة بجميع 
القرارات الصادرة من ديوان 
اخلدمة املدنية او مجلس االمة 
سواء القرار رقم 2011/10 والذي 
املالي جلميع  الكادر  يتضمن 
العاملني بوزارة التربية والذي 
وصلت تكلفته الى 88 مليون 
دينار واصبح نافذا ومستحقا 
اعتبارا من 2011/4/1، اما القرار 
الثاني رقم 2011/17 فيقوم مقابل 
العمل واالداء لقياس مدى كفاءة 
العاملني وسيصرف على طريقة 
»البونص« الس����نوي، بكلفة 
اجمالي����ة 143 ملي����ون دينار 
وس����يطبق بداية العام املقبل 
2012. وقال املليفي في تصريح 
خاص ل� »األنباء« على هامش 
حفل تخرج ثانوية مش����رف 
للبن����ات، وبحض����ور رئيس 
مجلس االدارة والعضو املنتدب 
لشركة نفط الكويت م.سامي 
الرشيد وجمع كبير من اهالي 
واولياء امور اخلريجات، قائال: 
انه بإمكان املعلمني واملعلمات 
ان يصل����وا للحد االقصى من 
البونص السنوي والذي يصل 
الى 8000 دينار مقياسا لالداء 
بالعم����ل، الفتا ال����ى ان ربط 
املكافأة ب����األداء ليس لضياع 
حقوق املعلم����ني ألن املعايير 
ستكون مرتبطة بأرقام ال ميكن 
اللعب فيها، مش����يرا الى انها 
سترتبط بأيام الغياب ونصاب 
احلصص واملرضيات وكفاءة 
العلمي  التلمي����ذ والتحصيل 
وهذه االمور س����تقيمها جهة 

محايدة.
وحول اس����تبعاد مواطني 
دول مجلس التعاون اخلليجي 
من مزايا الكادر املالي لوزارة 
التربية، نفى املليفي ما تردد 
واك����د ان م����ا ينطب����ق على 
املواطنني الكويتيني نفسه ما 
ينطبق على ابناء دول مجلس 
التعاون وذلك وفقا لقرار ديوان 
اخلدمة املدنية سواء في املزايا 

املالية او الوظيفية.
وعن تخرج طالبات ثانوية 
مش����رف للبنات ذكر املليفي 
انها مناسبة طيبة ان نحتفل 
مع بناتن����ا اخلريجات بيوم 
تخرجهن ونبارك لهن االجناز 
العلمي  والتفوق والتحصيل 
الكبير الذي حصلن عليه طوال 
سنوات دراستهن التي تكللت 

سامي الرشيد مكرما احدى املتفوقات احمد املليفي خالل احلفل

فنومبينه � رويترز: قررت 
وكاالت التشغ��يل في كمبوديا 
عدم ارسال خادمات الى الكويت 
بعد ش�����كاوى من جم��اعات 
معنية بحقوق االنس��ان بش��أن 
اساءة معاملة أصح��اب العمل 

لهن.
وقال رئيس رابطة وكاالت 
التشغيل في كمبوديا بونهاك ان 
بالده لم ترسل بعد اي خادمات 

الى الكويت.
وأض���اف »تلقين���ا تقريرا 
من سفارتنا في الكويت حول 
اساءة معاملة الخادمات وتقريرا 
أيضا من منظمة هيومان رايتس 

ووتش«.
وقال »لن نرس���ل خادمات 
ال���ى هن���اك إال إذا تواف���رت 

السالمة«.
وأضاف »وفقا للدراسات فإن 
احترام الخادمات لم يكن جيدا 
لذا لن نرس���لهن الى الكويت 
ونجري دراس���ات على دولة 
خليجية أخرى« في اشارة الى 

قطر.
وقالت منظم���ة »هيومان 
رايتس ووت���ش« ان خادمات 
المن���ازل في الكوي���ت الالتي 
يحاولن الهرب من مستخدميهن 
يواجه���ن اتهام���ات جنائي���ة 
»بالهرب« وال يستطعن االنتقال 
للعم���ل بمكان آخ���ر دون إذن 

صاحب العمل.

كمبوديا متنع 
إرسال خادمات 

إلى الكويت

بروكس���ل � كون���ا: دع���ت 
سفارتنا في الهاي امس جميع 
املواطن���ني الكويتيني الراغبني 
في زيارة هولندا إلى االمتثال 
للوائح القانونية في هذا البلد 
وعدم جتاوز 90 يوما من اإلقامة 
فيه بدءا من تاريخ دخولهم الى 

األراضي الهولندية.
وحذرت الس���فارة في بيان 
أرسلته الى »كونا« من ان انتهاك 
هذه القاعدة يؤدي الى تعقيدات 

قانونية وغرامات.
وأشار البيان إلى ان أي مسافر 
الى هولندا يجب أن يعلن عن 
حجم العملة أو الشيكات التي 
يحملها في اجلمارك باملطارات أو 
النقاط احلدودية إذا كان املبلغ 
يتجاوز 10 آالف ي���ورو أو ما 
يعادله بالعمالت األخرى عند 

دخول أو مغادرة هولندا.
البي���ان عل���ى أن  وش���دد 
املواطنني الراغبني في الس���فر 
إلى هولندا كوجهتهم األولى في 
أوروبا ينبغي عليهم احلصول 
على تأش���يرة )ش���ينغن( من 
الهولندية وليس من  السفارة 
سفارات دول االحتاد األوروبي 
األخرى بسبب حتفظ السلطات 
الهولندي���ة وع���دم س���ماحها 
بالدخول الى أراضيها لكل من 

يخالف هذه القاعدة.
وأوضح بيان الس���فارة انه 
ينبغي على املواطنني الكويتيني 
الذين سيزورون هولندا التأكد 
م���ن صالحية التأش���يرة قبل 
الس���فر، مضيف���ا ان صالحية 
التأش���يرة على جواز الس���فر 
ال تخ���ول لصاحبها البقاء في 
هولندا ألكثر من ثالثة أش���هر 
حتى لو كانت صالحيتها على 

جواز السفر لسنة واحدة.

سفارتنا في الهاي 
تدعو املواطنني 

إلى احترام القوانني الرشيد: ندعو أبناء 
وبنات الكويت إلى 

بذل املزيد من 
اجلهد في التحصيل 

 العلمي ونرحب
 بهم في شركة

نفط الكويت

االضافية القادمة الى البالد خالل 
الفترة املذك����ورة بلغ 33 رحلة 
في حني بل����غ اجمالي الرحالت 
االضافية املغادرة 32 رحلة. وعن 
اجمالي عدد الركاب القادمني الى 
البالد، قال الزامل ان اجماليهم بلغ 
49522 راكبا في حني بلغ اجمالي 
عدد الركاب املغادرين في مطار 
الكويت الدول����ي 67375 راكبا. 
الطائرات  ازدياد حركة  وتوقع 
والركاب خالل شهر يوليو املقبل 
مهيبا بجميع املسافرين القدوم 
الى املطار قبل 3 ساعات على األقل 
لتفادي االزدحام ولضمان سير 

رحالتهم بالوقت املناسب.

تزامنًا مع العطلة الصيفية واستغالل الفترة املتبقية قبل رمضان

الزامل: املطار يشهد زيادة غير طبيعية 
في حركة الطائرات والركاب

العمليات  أعلن مدير دائرة 
في مطار الكويت الدولي عصام 
الزامل ان مطار الكويت يش����هد 
حاليا زي����ادة غير طبيعية في 
حركة الطائرات القادمة واملغادرة 
العطلة  وال����ركاب تزامنا م����ع 
الش����هر  الصيفية واس����تغالل 
املتبقي قبل شهر رمضان املبارك. 
واضاف الزامل ل� »كونا« امس 
ان اجمالي الرحالت القادمة الى 
البالد ابتداء من يوم اول من امس 
وحتى الرابع من ش����هر يوليو 
املقبل يبلغ 543 رحلة فيما يبلغ 
اجمالي الرحالت املغادرة 554. 
الرحالت  ان اجمالي عدد  عصام الزاملوذكر 


