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الطبطبائي: حريصون على حل مشكلة االزدحام في الخالدية 
عليها مؤسسات اخرى مثل املؤسسة 
التعليمية وجامعة اخلالدية والتي تقبل 
اعدادا متزايدة من الطلبة فوق القدرة 
االستيعابية للمواقف، معانني بذلك من 
يس���كنون بقرب اجلامعة من الصباح 
للمساء، مضيفا: يفترض وجود مواقف 
اضافية متعددة الطوابق وهناك حلول 
اخرى البد ان تطبقها اجلامعة لتسهل 
على الناس معيش���تهم وعمل مداخل 
اخرى غير مداخل البيوت الس���كنية. 
وقال بخصوص هذه القضية اننا طلبنا 
من احلكومة عمل مواقف ونقل املنطقة 
التعليمية الى مكان آخر لكن لالس���ف 
جتاوب احلكومة بطيء وان شاء اهلل 

نأمل املتابعة.
من جانبه توجه البصيري في كلمته 
بالشكر الى كل العاملني باحلقل التربوي 
لعطائه���م الذي ال ينضب وس���عيهم 
احلثيث نح���و تهذيب نفوس وعقول 
الطلب���ة لتس���ليحهم بالعلم واملعرفة 
والدفع بهم نحو التفوق والتميز، ومتنى 
على الطلبة السير قدما في مسيرة العلم 
والتسلح باخللق الكرمي والتطلع دائما 
نحو الع���ال واملجد لبناء امتنا بالعمل 

واملعرفة.

املتفوقني قائال: »اخلالدية من املناطق 
النموذجية لكن لالس���ف بدأت تعاني 
م���ن ازدحام غير مس���بوق بس���بب 
تزاحم اخلدم���ات حيث قامت تضغط 

اللقاءات لنحقق من خاللها االهداف«.
ومن جهته شكر د.وليد الطبطبائي 
اجلمعية على احلفل البس���يط والذي 
يحم���ل معاني كبي���رة بتكرمي الطلبة 

لميس بالل
التعاونية  كرمت جمعية اخلالدية 
الطلب���ة املتفوقني ف���ي جميع املراحل 
الدراس���ية في حف���ل اقامته بحضور 
د.وليد الطبطبائي ود.فيصل املس���لم 
ود.علي العمير وشايع الشايع واالعالمية 
ماما أنيس���ة ومختار املنطقة ورئيس 
اجلمعية خالد البصيري واعضاء مجلس 
االدارة ومدراء مدارس منطقة اخلالدية 
واولياء االمور وذلك في مدرس���ة املال 
سليمان اخلنيني االبتدائية للبنني في 

اخلالدية.
النائب د.املسلم على جهود  واثنى 
اجلمعية في تكرمي املتفوقني من ابناء 
منطقة اخلالدية وحتفيزهم ملواصلة 
التفوق قائال »تشرفت بدعوة االخوان 
اعضاء مجلس االدارة وهذا ليس بغريب 
على اعضاء اجلمعيات التعاونية كما 
سعدت مبشاركة مجموعة الزمالء اعضاء 
مجلس االمة ومختار كيفان العم بوسامي 
وماما انيسة في تكرمي ابنائنا املتفوقني 
الذين نبني عليهم اآلمال في املستقبل، 
مضيفا: مثل هذا السلوك يثلج الصدور 
ويحيي اآلمال في نفوس االهالي تقديرا 
جلهودهم متمنيا ان تتواصل مثل هذه 

ندى أبونصر
أكدت مدير عام منطقة حولي التعليمية منى الصالل 
ان معرض املرأة الكويتية من أروع املعارض ألنه يتحدث 
عن ماضي الكويت ومستقبلها، وألنه ركز على دور 
املرأة في املاضي واحلاضر في العديد من املجاالت وبني 
دورها البارز واملهم في املسيرة التربوية والتعليمية. 
جاء ذلك خالل معرض املرأة الكويتية الذي اقيم في 
مدرسة فاطمة املسباح حتت عنوان »ماض عريق وغد 
مشرق« برعاية رئيسة جلنة اجلائزة العليا لألم املثالية 
الشيخة فريحة األحمد وبحضور مديرة املدرسة كرمية 
العباد وحش���د من الكوادر التربوية والتعليمية في 
املنطقة. وزادت انها تأمل من جميع املدارس ان تؤكد 
على مثل هذه القيم وباألخص ان املرأة الكويتية لديها 
العديد من املشاركات في جميع املجاالت. وأكدت ان هذه 
املشاركات تعتبر مادة خصبة في اعطاء الطالب زخما 
من املعلومات. وأضافت الصالل انه اصبح للمرأة دور 
مماثل لدور الرجل في حتقيق الكثير من األهداف وان 

املجاالت مفتوحة امامها، كما اضافت ان اختبارات الصف 
العاشر واحلادي عشر قد بدأت وان املنطقة التعليمية 
قامت بتنفيذ اآللية اجلديدة وتوظيف الوزارة جلميع 
االمكانات من تقنيات لتحميل االختبارات بطريقة آمنة 
وتوصيلها الى املدارس والصناديق، ابتداء من الساعة 
اخلامسة والنصف صباحا. وأشارت بالنسبة ملؤمتر 
اجلودة الشاملة في التعليم وعن تفعيل التوصيات 
الى انه مت تشكيل فرق اجلودة في كل مدرسة وانهم 

بانتظار التوصيات بشأن هذا املوضوع.
ومن جانبها اكدت مديرة مدرس���ة فاطمة املسباح 
كرمي���ة العباد ان املعرض فرص���ة للميدان التربوي 
ليعبر عن رأيه ف���ي املرأة الكويتية، وأضافت قائلة: 
استطعنا بامكاناتنا املتواضعة التعبير عما استطاعت 
املرأة الكويتية اجنازه وحتقيقه في املاضي واحلاضر. 
وأوضحت ان املعرض يوصل رسالة ألهم شريحة في 
امليدان التربوي وهن الطالبات باألخص ان املدرسة 

مشتركة للمرحلتني االبتدائية واملتوسطة.

اعلن فريق الغوص التابع للنادي العلمي امس انه سيستضيف منتج 
ومخرج األفالم الوثائقية العاملي بيتر دي مولدر نهاية الش����هر اجلاري 
لالعداد لتوثيق حقبة مهمة من تاريخ الكويت في الغوص على اللؤلؤ. 
وقال رئيس الفريق طالل السرحان ل� »كونا« ان املخرج مولدر يقوم حاليا 
بانتاج واخراج فيلم وثائقي بعنوان »حتية من األعماق ألسالفي« الذي 
يوث����ق تاريخ الغوص احلر في العالم منذ القدم مرورا بحقبة الغوص 

على اللؤلؤ في اخلليج التي تطورت حاليا الى رياضة عاملية.
واضاف السرحان ان الفريق سيستقبل املخرج مولدر الذي سيقوم 
بالتعرف ومعاينة مواقع التصوير واالعداد لزيارته القادمة للكويت في 
شهر يونيو 2010 مع بطل العالم للغوص احلر باتريك موسيمو لتوثيق 
تاريخ الغوص في الكوي����ت من حقبة الغوص على اللؤلؤ الى جتارب 

فريق الغوص الكويتي في حماية البيئة البحرية.
واش����ار الى ان بطل العالم في الغوص احلر باتريك موسيمو الذي 
تخطى ألول مرة أعمق نقطة يبلغها االنسان في مجال الغوص بحبس 
األنف����اس وهي حد ال� 200 متر س����يجرب تقنيات الغوص التي يتبعها 

الكويتيون قدميا في جمع اللؤلؤ.
كما سيبحر موسيمو على منت سفن الكويت الشراعية ويتبادل مع 
الرعيل األول من الغواصني الرأي ويشاطرهم جتربته في مجال الغوص 

بحبس األنفاس.

فترة عقوبتهم في السجن.
واضاف العمار: ان اللجنة درست 
القضايا التي ميكن ان حتقق مبدأ 
املسؤولية االجتماعية والشراكة 
الفعلية من منطلق قرارات مجلس 
الوزراء بشأن توطني جزء من العمل 
اخليري والذي يأتي قرار إنش����اء 
جلنة توطني العمل اخليري ترجمة 
فعلية لهذا القرار. وأكد ان الوزارة 
تعمل جاهدة على ان تكون مساهمة 
االدارة فعالة في أداء مؤسس����ات 
ايراداتها،  العمل اخليري وزيادة 
وقد أثبتت السنوات القليلة املاضية 
صدق هذا التوجه باالضافة الى ان 
االدارة استطاعت ان حتقق جزءا 
مهما من حماية العمل اخليري من 
املندس����ني عليه والذين يشكلون 

حجر عثرة أمام هذا التطور.
وش����دد العم����ار عل����ى حصر 
الوزارة بجميع قياداتها على العمل 
اللجنة  الدؤوب لنجاح عمل هذه 
وإمتام مهامها مبا يخدم املجتمع 

الكويتي.

ومت االتف����اق عل����ى ان تتبنى 
اللجن����ة املش����اريع الكبرى ذات 
األهداف االجتماعي����ة والتربوية 
واالقتصادية وتعود بالنفع على 
جميع فئات املجتمع من مواطنني 
ومقيمني. ويعد مش����روع جمعية 
بشائر اخلير مثاال للعمل املجتمعي 
والذي يتضمن إنشاء مجتمع كبير 
إلعادة تأهيل املدمنني الذين قضوا 

بشرى شعبان
كش����ف مدير ادارة اجلمعيات 
اخليرية واملبرات ناصر العمار عن 
قيام اإلدارة بإعداد خطة إعالمية 
شاملة إلطالق مش����اريع توطني 
العمل اخليري. وقال في تصريح 
ل� »األنباء« ان اخلطة املوضوعة 
ستتم مناقش����تها خالل اجتماع 
جلنة توطني العمل اخليري الذي 
سيعقد اليوم الى جانب مناقشة 
اللجنة،  الالئحة اخلاص����ة بعمل 
الذي أعد من  النموذج  ودراس����ة 
قبل االدارة ليكون الطلب املعتمد 
في تقدمي الطلبات لتنفيذ املشاريع 
اخليرية من قبل اجلهات املصرح لها 

واملوجهة للساحة الكويتية.
وبني العم����ار ان اللجنة كانت 
قد ناقشت خالل االجتماع املاضي 
العديد من املواضيع الهامة السيما 
املتعلقة مباهية  حتديد رؤيته����ا 
املشاريع التي من املمكن تنفيذها 
في املجتمع وتس����اهم في عملية 

التنمية االجتماعية.

في حفل تكريم المتفوقين في جمعية الخالدية التعاونية أكد أهمية نقل المنطقة التعليمية لمكان آخر

منى الصالل ومديرة املدرسة كرمية العباد مع احلضور في املعرض

ناصر العمار

)سعود سالم(تكرمي احد املتفوقني

)كرم دياب(

الصالل: مشاركات المرأة وإنجازاتها تعتبر  مادة خصبة تعطي الطلبة زخمًا من المعلومات
فريق الغوص يستضيف مخرج أفالم لإلعداد 
لتوثيق حقبة الغوص على اللؤلؤ في الكويت

خالل معرض المرأة الكويتية في مدرسة فاطمة المسباح

العمار لـ »األنباء« : »الجمعيات الخيرية« أعدت 
خطة إعالمية ونماذج لتوطين العمل الخيري

أكد أن إنشاء منتجع لعالج المدمنين مثال يحتذى به


