
االربعاء 3 فبراير 2010   15محليات

األنبعي: تعاونية الروضة وحولي تطلق البرنامج الربيعي لـ 2010

محمد راتب
كشف رئيس مجلس ادارة جمعية الروضة 
وحول���ي التعاونية علي االنبعي عن البرنامج 
الربيعي لعام 2010، جلمعية الروضة وحولي 
التعاونية، موضحا ان هذه السنة ستكون حافلة 
بنشاطات متنوعة للمساهمني بدءا بامللف الربيعي 
االول الذي اشتمل على اقامة مخيم ربيعي في 
منطقة املخيمات مقابل اخليران وتخلله مسابقات 
عائلية ودورات رياضية وألعاب اطفال وفقرات 
خلفة اليد والس���ينما ووجبات غداء وعش���اء، 

وسيكون هناك مخيم ربيعي ثان في املطالع.
وأضاف االنبعي: ستكون لدينا هذه السنة 
رحلتان لشاليهات اخليران يتخللها العديد من 
االنشطة واملفاجآت السارة وتوزيع الهدايا على 

احلضور، وسيتم اختيار املشاركني في رحالت 
الشاليهات عن طريق القرعة.

وبني ان جمعية الروضة وحولي التعاونية 
ستقيم مهرجان عيدك يا كويت من 25 فبراير 
الى 28 فبراير بحديقة الزبن بالروضة، وسيكون 
ضمن االحتفاالت بالعيد الوطني وس���تتخلله 
فق���رات متنوعة ومس���ابقات وتوزي���ع هدايا 

وسحوبات يومية.
وأوضح االنبعي ان اجلمعية ستسير رحلة 
الى جزيرة فيلكا، وسيكون العدد محدودا وستبدأ 
الرحلة في ال� 11 صباحا وحتى 8:30 مساء حيث 
سيستمتع املشاركون بجولة في جزيرة فيلكا 
وباملس���ابقات الرياضية ومسابقات العائالت، 
وسيقدم بوفيه غداء وعشاء، وأشار االنبعي الى 

اليوم املفتوح في منتزه صحاري للمساهمني، 
وس���يتخلله العديد من املفاجآت واملس���ابقات 

وتوزيع الهدايا.
أما عن االنش���طة الرياضية فقال االنبعي: 
سيكون هذا العام ماراثون الروضة السابع عشر، 
وسيتم حتديد خمس فئات عمرية وتخصص 
3 جوائز قيمة للمراكز الثالثة االولى لكل فئة، 

وسيكون بجانب حديقة جمال عبدالناصر.
أما عن االنشطة الثقافية جلمعية الروضة فقال 
االنبعي: سيكون هناك محاضرات في فترات زمنية 
مختلفة ستكون احملاضرة االولى بعنوان »الذكاء 
العاطفي« للشيخ عبداحلميد الباللي واحملاضرة 
الثانية حتت اس���م »كيف حتق���ق التفاهم بني 
الزوجني« للدكتور موسى اجلويسر واحملاضرة 

الثالثة باسم »فن اتخاذ القرارات الناجحة« لوليد 
االنصاري أما احملاض���رة الرابعة فهي بعنوان 
»ميزانية االسرة« للدكتور خالد الشطي، واضاف 
االنبعي: سيكون لهذا املوسم رحالت ترفيهية 
بأس���عار مخفضة للمدينة الترفيهية وحديقة 
الشعب وطفل املستقبل وماجيك بالنت وحولي 

بارك.
وقال االنبعي: ألطفالنا االعزاء هذا العام جانب 
كبير من االهتمام، حيث ستوفر ادارة اجلمعية 
مسابقة للرس���م احلر لالطفال بجانب املكتبة 
وستوزع الهدايا على املشاركني، وكشف االنبعي 
عن مهرجان بعنوان »تسوق وامرح في سوق 
الروضة املركزي« وأفرع الروضة في قطعة 1، 

3 ، 4 و5.

مخيمات ربيعية ورحلتان لشاليهات الخيران وماراثون رياضي ورحالت بأسعار مخفضة

رحلة فيلكا وفي اإلطار علي األنبعيماراثون 2008

آمال الساير

د.لولوة حمادة

»كالد« نظمت 
محاضرة »التقطهم 

قبل أن يسقطوا«

أكدت رئيس���ة اجلمعية 
التعلم  الكويتية الختالفات 
»كال���د« آم���ال الس���اير ان 
اجلمعي���ة نظمت محاضرة 
بعن���وان »التقطهم قبل أن 
يسقطوا« قدمتها رئيس قسم 
الفئات اخلاصة بكلية التربية 
األساس���ية د.لولوة حمادة 
التنفيذي  املدي���ر  بحضور 
العميري،  للجمعية نورية 
مستش���ارة اجلمعية عليا 
قاردن ومجموعة من أولياء 
أمور طلبة صعوبات التعلم 

في املدارس اخلاصة.
وبينت الساير في تصريح 
صحافي ان احملاضرة أقيمت 
في فن���دق س���فير تطرقت 
خالله���ا د.حمادة الى اهمية 
االكتش���اف املبك���ر حلاالت 
صعوبات التعلم حتى يتسنى 
لولي األمر واملدرسة تقييم 
املناس���ب للطفل  البرنامج 
وأس���لوب التدريس الفعال 
والبرنامج العالجي اخلاص 
به���م، وحددت أن تلك الفئة 
هي ممن تكون نسبة ذكائهم 

متوسطا وفوق املتوسط.
وأوضحت الس���اير: لقد 
حظيت احملاض���رة بتفاعل 
واضح بني األمهات ود.لولوة، 
حيث حتدث���ت ام عن حالة 
التي  املعاناة  ابنها وم���دى 
ش���عرت بها حتى توصلت 
الى معرفة اجلهة األكادميية 
التي تقوم بتقدمي البرنامج 
املناسب لها وكان  التربوي 
االكتشاف من قبل الوالدين 

وليس من جهة املدرسة.
وف���ي اخلت���ام حتدثت 
د.لولوة ع���ن ضرورة عمل 
دراسة مسحية لألطفال ممن 
يعانون من صعوبات التعلم 

في الكويت.


