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م.أحمد العنزي مرحبا بالشيخة شيخة اخلليفة

العنزي مع عدد من أعضاء مجموعة »همتنا لديرتنا« .. وترحيب بضيوف النقابة

مشاركة تتسلم شهادتها

العصفور لدى تكرميه من مدير املدرسة واملديرين املساعدين

جانب من حضور أسرة املدرسة

أحد املشاركني بالبرنامج يتسلم شهادته

صورة جماعية للمشاركني ببرنامج بناء العقل

»بناء العقل« في التطوير اإلداري لـ »الشباب والرياضة«
أق�����ام مكتب 
التط�وي�ر اإلداري 
التاب���ع للهيئ���ة 
العامة للش���باب 
وال��ري��اض�����ة 
برنام���ج بن�����اء 
العق�������ل ال��ذي 
ال�������ى  يه���دف 
ت�زويد املشاركني 
باملهارات األساسية 
بكيفي���ة حتويل 
العوائق والعقبات 
والصع��وبات الى 
بقيمة  النج���اح 
فعلي��ة وحتويل 
الفك��رة ال��ى إبداع 
وخطط تنفيذية 
بأس���لوب علمي 
عملية  لتك���ون 
التحوي���ل فعالة 

ومجزية.
ق����ام  وق�����د 
ب�إلق�اء احمل�اضرة 
ولي����د امل�رش���د 
والشرك��ة املنفذة 
الراش���د  مرك���ز 
على  وأش���رفت 
البرنامج شيخة 
وبلغ  الس���ميط 
عدد املش���اركني 
 10 بالبرنام���ج 

مشاركني.

نقابة »الدفاع« تستضيف مجموعة »همتنا لديرتنا«
ضمن التواصل مع اجلهات املختلفة قامت نقابة وزارة الدفاع 
باستضافة مجموعة »همتنا لديرتنا« بحضور كل من الداعم الدائم 
للمجموعة الش���يخة شيخة اخلليفة والرئيس الفخري الشيخة 

انتصار املالك ومؤسس ورئيس املجموعة ابراهيم املشوطي.
وقامت اللجن���ة االجتماعية بإعداد برنام���ج ترفيهي تضمن 
مس���ابقات للعائالت واألطفال مما أضفى البهجة والسرور على 
النف���وس وأعرب م.أحمد العنزي ع���ن أن املخيم تتويج جلهود 
التعاون بني الوزارة والنقابة خلدمة موظفي الوزارة وعائالتهم 

وجميع اجلهات املختلفة.

جانب من زيارة البنك االهلي إلي روضة النماء

»البنك األهلي« يزور روضة النماء 
بمناسبة يوم الطفل العربي

نظم البنك األهلي الكويتي مبناس����بة يوم الطفل العربي ندوة بعنوان 
»التوفير واالدخار« مع روضة النماء في منطقة القرين، وهي ندوة توعوية 
مبس����طة ألطفال الروضة حول سلوكيات االدخار، وتكلم في الندوة كل من 
س����حر الذربان وعلي البغلي من إدارة التسويق والعالقات العامة بالبنك.  
وتأت����ي هذه املبادرة إميانا من البنك األهل����ي بأهمية دور األطفال وتثقيف 
األجيال اجلديدة حول س����لوكيات اإلدخار وانطالقا م����ن االهتمام بتفعيل 
نش����اطات القطاع املصرفي في عملية التعليم. وقد ش����هدت الندوة اهتماما 
كبيرا من قبل األطفال حيث اس����تمتعوا وأبدوا س����عادتهم باألنشطة التي 

تناسبت مع أعمارهم.
 اجلدير بالذكر أن زيارة البن����ك األهلي للمدارس تأتي في إطار حرصه 
على دفع عجلة التعليم بالكوي����ت ورغبتنا في تقدمي أكثر قدر من الفائدة 
لألطفال لعلمنا بحاجة هذه الفئة العمرية إلى تنمية مهاراتهم نحو التوفير 
واالدخار.  لذلك يقدم البنك األهلي أفضل اخلدمات التي تساعد األطفال على 
التوفير واالدخار ومن هذه اخلدمات حس����اب فه����ودي الذي يخدم األطفال 
لغاية 14 سنة، وهو حساب توفير يستطيع صاحبه أن ينمي ويدخر أمواله 
باإلضافة إلى سهولة السحب واإليداع عن طريق بطاقة السحب اآللي في هذا 
احلس����اب. ومن جانبها، شكرت مديرة املدرسة ابتسام الزامل البنك األهلي 

الكويتي على تعاونه ودعمه املستمر للتعليم.

مدرسة جعفر بن أبي طالب تكّرم العصفور وعبداهلل
كّرمت مدرسة جعفر بن أبي طالب املتوسطة 
للبنني املوجه الع���ام لالجتماعيات عبدالعزيز 
العصفور مبناسبة ترقيته الى موجه عام تقديرا 
جلهوده في دعم املسيرة التربوية، كما مت تكرمي 
مدير حترير »املعلم« الزميل أسعد عبداهلل تقديرا 

جلهوده في مجال الصحافة التربوية.
وقد أقامت املدرس���ة احتفاال أش����رف عليه 
مدير املدرسة ابراهيم السداني وحضره املديران 
املساعدان ورؤساء األقسام وعدد من املعلمني، 
واستهل احلفل بكلمة للسداني أشاد فيه����ا بجهود 
احملتفى بهم����ا، مشيرا الى ان هذا احلفل يأت�����ي 
في إطار حرص املدرس���ة عل���ى تكرمي الكوادر 
التربوية املتميزة وتشجيعه��ا، أعقب ذلك تكرمي 
معلم اللغة االجنليزية ب���در املصيرات تقديرا 
ملبادرته في مباشرة عمله بالرغم من احل���ادث 
املروري ال���ذي تعرض له وقطع���ه لالج���ازة 
املرضية املمنوحة له، ثم ألق����ى طالب قصيدة 

معبرة من كلمات أم���ني املكتبة محمد أحمد ثم 
قام املديران املساعدان بتكرمي كل من العصفور 

وأبوعبداهلل.

األطفال في طابور الصباح سميرة علي وندى محمود

محمود دشتي وفاطمة الباذر وأعضاء مجلس اآلباء

يوم التحضير في روضة الشفق
حتت رعاية مراقب االنشطة املدرسية مبنطقة حولي 
التعليمية محمود دشتي، اقامت روضة الشفق احتفاال كبيرا 
بيوم التخضي���ر، حضره اعضاء مجلس اآلباء بالروضة 

وأولياء امور االطفال.
وذك���رت مديرة الروضة فاطمة الب���اذر ان هذا اليوم 
حافل باملس���ابقات والفقرات الهادفة، حيث مت استخدام 
البالونات والش���خصيات احملببة ل���دى االطفال، كما مت 

توزيع الهدايا عليهم.
 وبع���د ذلك قام االطفال مبرافقة اس���رهم ومعلماتهم 
خالل زرع الشتالت باحلديقة. وقد اثنى احلضور على هذا 
الع���رض الرائع من قبل االطفال الروضة وتنظيم احلفل 

الذي اثلج صدورهم.

ثانوية المباركية بنات احتفلت بيوم الفلسفة العالمي

أقام���ت ثانوي���ة املباركية 
للبنات ف���ي منطقة الفروانية 
التعليمي���ة احتف���اال ممي���زا 
مبناسبة يوم الفلسفة العاملي 
الفنية  وذلك برعاية املوجهة 

األول���ى لالجتماعيات فتحية 
امله���دي وبحضور ع���دد من 
املوجه���ني الفني���ني ومعلمي 
الفروانية  الفلس���فة مبدارس 
الثانوية، وقامت رئيسة قسم 

االجتماعيات بثانوية املباركية 
بنات سليمة املنهل بعرض فيلم 
الفلسفة بعنوان  وثائقي عن 
»رحلة إلى اليونان« من اعدادها 
هي وطالباتها وبإشراف املوجهة 

الفني���ة منى العل���ي ومديرة 
املدرسة هند اليوسف، تضمن 
الفيلم عرضا مميزا عن الفلسفة 
مت تقدمي���ه بص���ورة مبتكرة 
س���معية وبصرية وألول مرة 

على مستوى الكويت، وقد اشاد 
احلضور بفكرة الفيلم وطريقة 
اعداده بهذه الصورة اجلديدة 
والتي تساهم في ايصال رسالة 

الفلسفة بسهولة ووضوح.

املوجهة الفنية األولى فتحية املهدي ومديرة املدرسة هند اليوسف وعدد من املوجهني ومعلمي االجتماعيات


