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السكنية: توزيع 201 قسيمة شمال الصليبخات منتصف مارس

الفريح:  دورة التخلص من االجهاد في ديوان المحاسبة

لقاء مفتوح إلدارة المعلمات في جمعية المعلمين

تهاني العازمي

د.ناصر الفريح

قامت املؤسسة العامة للرعاية السكنية صباح 
امس بتوزيع بطاقة دخول القرعة للدفعة الرابعة 
من قس���ائم مدينة شمال غرب الصليبخات التي 

تشتمل على 208 قسائم مبساحة 400م.
وأعلنت املؤسسة أسماء املواطنني املستحقني 
لدخول هذه القرعة بناء على أولوية الطلب اإلسكاني 
التي وصل التخصيص لها حتى تاريخ 1993/5/19. 
وكانت املؤسسة قد خصصت يومي 16 و17 اجلاري 
موعدا لتوزيع بطاقات القرع���ة للدفعة الرابعة 
من قسائم مدينة ش���مال غرب الصليبخات، أما 
توزيع بطاقات االحتياط فقد حددت املؤسسة 18 
اجلاري موعدا لتوزيع بطاقات االحتياط لدخول 

القرعة.
وفي إطار املوضوع، ذكرت مديرة العالقات العامة 

واإلعالم باملؤسس���ة تهاني العازمي ان املؤسسة 
أعلنت مؤخرا جدول التوزيعات املقترحة لقسائم 
منطقة ش���مال غرب الصليبخات ومدينة صباح 
االحمد السكنية، حيث يتضمن اجلدول منطقتني 
هما شمال غرب الصليبخات والتي ستقوم املؤسسة 
بتوزيع 409 قسائم على دفعتني منفصلتني، األولى 
تتكون من 208 قسائم سيتم توزيعها على املواطنني 
يوم االثنني املقبل، أما الدفعة التالية فتتضمن 201 
قسيمة س���يتم توزيعها على املواطنني منتصف 

مارس املقبل.
وأضافت ان املنطقة الثانية هي مدينة صباح 
األحمد، حيث ستقوم املؤسسة بتوزيع 205 قسائم 
سكنية في القطاع C والتي سيتم توزيعها على 

املواطنني في أواخر مارس املقبل.

ضمن سلس���لة الدورات املتخصصة املهتمة 
بتنمية القدرات واملهارات لالفراد نظم د.ناصر 
الفريح بالتع���اون مع ديوان احملاس���بة دورة 
»التخلص من االجهاد والسيطرة على الضغوط 
الوظيفية« 14 اجلاري وتستمر حتى 18 منه من 
الس���اعة الثامنة والنصف صباحا الى الساعة 

الثانية عشرة ظهرا في مقر ديوان احملاسبة.
وقال مدير شركة النهضة املتكاملة لالستشارات 
الش���ركة املنظمة  والتدريب وادارة املش���اريع 
لل���دورة د.ناصر الفريح ف���ي تصريح صحافي 
بهذه املناس���بة ان دورة »التخلص من االجهاد 
والسيطرة على الضغوط الوظيفية« من الدورات 
املهمة لكل فرد، مبينا ان اخلطوة األولى الدارة 
شؤون احلياة العلمية تبدأ من ادارة الضغوط 

والتحكم فيها، حيث يس���اهم اجلهد العقلي في 
ادارة الضغط والتوتر الوظيفي والتوتر الشخصي 

واالجتماعي.
واضاف د.الفريح ان اجله���د الذهني املنظم 
يس���اعد املجتهد في عمله على تكييف االجتهاد 
اخلاص بكثافة العمل وتوزيع املجهود الذهني 
الجناز االعمال باتقان، مؤكدا ان االهتمام بالذات 
هو مص���در جميع االهتمام���ات، لذلك قد يكون 
االهتم���ام بالطموح وحتقيق االهداف هو األهم، 
كما ميكن ان يتحرك االهتمام الشخصي اذا وجدت 
الرغبة بالقي���ام بواجباتك االخالقية، لذلك جند 
ان الدافع االخالق���ي يحرك العقل الداء واجباته 
الوظيفية، ومن ثم يحرك االهتمام العام باستقرار 

االداء الوظيفي.

وجهت ادارة المعلمات في جمعية المعلمين 
الدعوة للقيادات المدرسية من مديري ومديرات 
مدارس ف���ي المرحلة المتوس���طة والمديرين 
والمديرات المساعدات ورؤساء ورئيسات االقسام 
الى جانب معلمي ومعلمات المرحلة المتوسطة 
لحضور اللقاء المفتوح الذي ستقيمه في تمام 
الساعة السادسة من مساء االثنين المقبل تحت 
عنوان »تعديالت الوثيقة االساس���ية للمرحلة 
المتوسطة« وتس���تضيف فيه مراقبة التعليم 
المتوسط في منطقة الفروانية التعليمية مريم 

الحسينان.
وذكرت مديرة االدارة اصيلة الشطي ان اللقاء 
الذي س���يقام في قاعة الشيخ عبداهلل المبارك 
بمقر الجمعية في الدس���مة يأتي ضمن انشطة 

منتدى القي���ادات التربوية إلدارة المعلمات في 
الجمعية.

من جان���ب آخر، يقي���م ن���ادي المتقاعدات 
التابع لجمعية المعلمين جلس���ة شعبية تحت 
عنوان »دعوة لحياة بس���يطة« ستشتمل على 
انشطة متنوعة ومسابقات شعبية وثقافية الى 
جانب محاضرة ستقدمها ع�ضوة النادي اقبال 

النهام.
وذكرت رئيس���ة النادي فاطمة العوضي ان 
الدعوة مفتوحة لكل المتقاعدات وربات البيوت 
لحضور الجلس���ة التي ستقام بدءا من الساعة 
العاش���رة حتى الثانية عش���رة صب���اح االحد 
المقبل في مق���ر النادي الكائن بمبنى الجمعية 

بالدسمة. فاطمة العوضي


