
االثنين 5 ابريل 2010   29مجتمع
هيئة الشباب نظمت برنامج »التميز الشخصي« في إداراتها

م التربوية الرائدة موضي العتيقي »المعلمين« تكرِّ

»أنت األول في صالتك« بـ »السراج المنير«

غالية تفوقت في »أروى بنت الحارث«

احتفلت اجلميلة غالية مشاري السنعوسي مع صديقاتها فاطمة 
عبداهلل وفاطمة جعفر وبنات فصلها 5/3 بحفل تفوقهن مبدرس���ة 
أروى بنت احلارث االبتدائية بنات وتسلمن شهادة التفوق من مديرة 

املدرسة مرمي القاف. مبروك وعقبال اجلامعة.

العامة للش���باب والرياضة،  الهيئة  أقامت 
ممثلة في ادارة التطوير االداري برنامج »التميز 
الشخصي« للعاملني بإدارات الهيئة املتنوعة.

وش���ارك في البرنام���ج العديد من موظفي 
الهيئة، بهدف تنمية وتطوير املهارات والقدرات 
الشخصية، والتي تس���اهم بشكل واضح في 
تفعيل منظومة العمل الشبابي والرياضي في 

ظل القدرات واالبتكارات الفردية التي يتميز بها 
العاملون في جميع إدارات الهيئة.

وأف����ادت مش�������اعل بوقيضي املش���رفة 
امل���ش���اركني  االدارية للبرنامج بأن جم����يع 
اجتازوا البرنامج بنجاح كبير، وقد حاضر نخبة 
متميزة من املتخصصني في املهارات والقدرات 

الشخصية.

حتت رعاي���ة وزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العال���ي أقامت جمعية املعلمني املؤمتر التاس���ع 
والثاثني، حيث مت تكرمي الرائدة التربوية املخضرمة 
موضي عبدالعزيز العتيقي باعتبارها من اجليل 
األول للتعليم النظامي بالكويت، ولتاريخ عطائها 
التربوي احلاف���ل، وبصفتها اول معلمة كويتية 
في مدينة الفحيحيل مبحافظة االحمدي كان ذلك 
عام 1951، وهي اول تربوية كويتية تنال الشهادة 
األزهرية في العل���وم الفقهية من جامعة األزهر 
الشريف، حيث كان التكرمي بحضور وزيرة التربية 

ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود ورئيس 
جمعية املعلمني عايض الس���هلي ومنيرة محمد 
العتيقي. ومت تكرمي اعضاء اللجنة العليا املنظمة 
للمؤمتر من جهة الوكيل املساعد للتعليم العام منى 
اللوغاني على جهودهم املتميزة ودورهم الكبير 
الذي اسهم في اجناح هذا احلدث وهم: املقرر العام 
د.سعد النومس ود.بدر البراك ومنيرة العتيقي 
وعهود الهاجري، حيث القى املؤمتر صدى طيبا 
ل���دى ذوي االختصاص وخرج بتوصيات تثري 

ميدان اجلودة التعليمي.

ضمن احلملة القيمة التي تنظمها ادارة السراج 
املنير للمحافظة على الصاة، اقام القسم التربوي 
االجتماعي في مرك���ز الفيحاء محاضرة تربوية 
لعبداجلبار س���الم حتت عن���وان »انت األول في 
صاتك«. وذكر مدير املرك���ز محمد الدبيخي ان 
احملاضرة حتدثت عن عظم الصاة واهميتها في 
حياة املسلم حيث شرعها اهلل سبحانه وتعالى 
من فوق سبع سماوات وهي اقرب ما يكون العبد 
بني يدي ربه وهي من العبادات الروحانية التي 

يستشعرها العبد بقلبه قبل جسده.

واضاف الدبيخي أن احملاضر حتدث عن انواع 
الصلوات املفروضة منها والنافلة وصاة اجلنازة 
وغيرها م���ن الصلوات وط���رق احملافظة عليها 
واستشعار اجرها، وقد استخدم في شرحه جهاز 
عرض الداتا ش���و واسلوب التشويق والترغيب 
من خال القصص والعب���ر والتي كان لها االثر 
البالغ في نف���وس الطلبة. وفي ختام احملاضرة 
قام مدي���ر املركز بتكرمي عبداجلبار س���الم على 
محاضرته القيمة س���ائا املول���ى ان يجعلها في 

ميزان حسناته.

صورة تذكارية للمشاركني ببرنامج التميز الشخصي في »الشباب والرياضة«

م التربوية موضي العتيقي د.موضي احلمود تكرِّ

املالزم بدر الفودري متوسطا جديه

غالية مشاري مع صديقاتها وشهادات التفوق

مباركة من حسني الفودري لشقيقه املالزم بدر األصدقاء يباركون

ناصر الفودري وجنله املالزم بدر

عبداجلبار سالم يحاضر عن أهمية الصالة في سراج الفيحاء

مشاركة تتسلم شهادتها

منى اللوغاني وعايض السهلي مع أعضاء اللجنة العليا

محمد وجيهان 
احتفال 

بزفافهما
احتفل م.محمد 
شوقي عبدالتواب 
بزفافه  عبداملجيد 
على اآلنسة جيهان 
احمد محمد توفيق 
بحض���ور األه���ل 
الذين  واألصدق���اء 
شاركوهما فرحتهما 
وقدموا لهما التهاني 
واملباركة باملناسبة. 
ألف مبروك وبالرفاء 

والبنني.

الفودري احتفل 
بتخرج بدر مالزمًا

وس���ط فرحة األهل 
واألصدقاء وجه ناصر 
الفودري الدعوة حلضور 
حفل العشاء الذي أقامه 
في صالة الهاجري مبنطقة 
ضاحية عبداهلل السالم 
ابنه  مبناس���بة تخرج 
املازم بدر في كلية علي 
صباح السالم العسكرية 
الف���ودري  وق���د تلقى 
التهاني والتبريكات من 

اجلميع.




