
االثنين 10 مايو 2010   29مجتمع
»حولي التعليمية« كّرمت المعلم المتميز في »االبتدائية«

رندى مرعي
كرم مجلس مديري ومديرات 
املرحلة االبتدائية مبنطقة حولي 
التعليمية املعلم املميز في املرحلة 
االبتدائية للعام الدراس����ي 2009 
– 2010 وذل����ك خ����ال حفل أقيم 
على مسرح مدرسة »أسماء بنت 
يزي����د« االبتدائي����ة برعاية مدير 
عام منطقة حولي التعليمية منى 
الصال وحضور عدد من املراقبني 

واملديرين واملدرسني.
وفي كلمتها قالت راعية احلفل 
منى الص����ال ان تقدير املعلمني 
واملعلمات ينبع من جتسيد املعاني 
االنسانية في العطاء اإلبداعي وهذا 
التكرمي ما هو إال تعبير عن أهمية 

دور املعلم في بناء املجتمع.
وقالت ان املعلم صانع األجيال 
لذل����ك نحتاج الى وج����ود املعلم 
املتميز القادر على تربية النشء، 
فاملعلم هو العمود الفقري ملنظومة 
العملية التعليمية وهو الذي تصلح 

العملية التعليمية بصاحه.
بدورها حتدثت مراقبة التعليم 
االبتدائي مبنطقة حولي التعليمية 
ليلى الشريف عن شروط اختيار 
املعلم املميز مشددة على ضرورة 
توافر اخلبرة لديه وحرصه على 
أداء واجب����ه بش����كل كامل وعدم 
الغي����اب وأال يكون مرش����حا من 

الوزارة.
وقالت ان املعلمني هم مصنع 
إلعداد بصيرة أجيال املس����تقبل 
يحملون على عاتقهم أمانة وأداء 

على مدى تقدير املنطقة التعليمية 
لهذه اجلهود.

كذل����ك األمر بالنس����بة حملمد 
صادق الذي قال ان احلوافز يجب 
ان تعطى للمدرس أيضا وذلك ألن 
هذا األمر ينعكس على أدائه والذي 
ينعكس بدوره على الطاب فهي 

سلسلة مترابطة.
وأشاد صادق مبا تقدمه منطقة 
حولي التعليمية للمدرس����ني في 
دعم ما يبعث الثقة في نفوسهم 

وفي اندفاعهم للعطاء.
بدورها أشادت بدرية عبداهلل 
بتعاون املنطقة مع املدرسني من 
خال املشاركة في اجتماعات عديدة 
وتقدمي كل الدعم الذي يحتاجونه 
لتأدية واجباتهم املهنية على أكمل 

وجه.

رسالة وهم عماد األمة واالمتداد 
لها.

بدورها اعتبرت رئيس جلنة 
املعلم إميان القاف ان هذا التكرمي 
يأتي تتويجا لبعض أعام احلقل 
التربوي اخلصيب وتوقيع معاهدة 
وفاء لكل من أعطى بس����خاء ولم 
يبخ����ل بجهد وال فكر وال أداء في 

سبيل عمله وتأديته.
بدوره����م أك����د املكرمون على 
أهمية هذه املبادرة حيث قالت مرمي 
البناي ان لتكرمي املعلم إيجابيات 
كثيرة تنعكس على أدائه وتأدية 

واجباته.
وأكدت ان هذه املهنة شاقة جدا 
وتتطلب جه����دا كبيرا من املعلم 
الذي ال يتوانى في تأدية واجباته 
وعليه ف����إن التكرمي مبادرة تدل 

منى الصالل تتوسط أعضاء اللجنة اإلعالمية

تكرمي خاص لرئيسة اللجنة اإلعالمية ثريا الشيخ

أحالم اجلاسم ومرمي البناني

ابتسام املنصور

سماح الهويدي حنان بوعباس بدرية هاشم

 )محمد ماهر(منى الصالل وليلى الشريف.. وتكرمي مميز

معرض »صغار وشطار« لطفل »بيادر السالم« في حديقة الشعب

ليلى الشافعي
حتت رعاية عميد كلية اآلداب بجامعة الكويت الشيخة د.ميمونة 
الصباح وبحضور ابنتها الشيخة فجر دعيج السلمان نظمت جلنة 
الطفل بجمعية بيادر السام النسائية معرض »صغار وشطار« 

في حديقة الشعب على مدى يومني.
ش���مل املعرض الكثير من األنشطة تضمنت عروضا مختلفة 
من مشغوالت يدوية واكسسوارات قامت بها الفتيات، كما تضمن 
املعرض جانبا لعرض مأكوالت من مختلف األصناف ش���اركت 

بصنعها فتيات صغيرات.
وع�������ن ه�������دف املع���رض قالت رئيس���ة جمعي���ة بيادر 
الس���ام النسائية دالل العث���مان: نس���عى لت����نمية امله����ارات 
واالب���تكارات لدى الف��تيات وتعويدهن عل����ى أساليب البي����ع 
والش����راء وتعل���يمهن االعت����ماد على الن���فس وم����لء أوقات 
فراغهن مبا يعود عليهن وعلى وطنهن باخلير والنفع وقد القى 
املعرض استحس���انا كبيرا من الزوار الذين بلغ عددهم فوق ال� 

مشاركات مبعرض »صغار وشطار«500 زائرة.

هيفاء اليعقوب ولولوة العمر

هدايا واكسسوارات من إبداعات الصغار شيخة االنبعي ودرر العامر وعرض »األنباء«

 )أنور الكندري(طيف اجلاسمي وأوضاح االستاذ ومنى العبيد وجنى العنزي

اصالة احلطاب

سجى احلطاب

أصالة وسجى تفوقتا 
في فجر الصباح

احتفلت أس����رة جاس����م 
احلطاب بتفوق ابنتيهما أصالة 
وسجى، حيث تفوقت أصالة 
الثالث االبتدائي،  في الصف 
أما سجى فتفوقت في الصف 
االول االبتدائي، وتلقتا االختان 
املبارك����ة والتهاني من األهل 
الذين متنوا لهما  واألصدقاء 
استمرار التفوق والنجاح. ألف 

مبروك ومنها للجامعة.

روان عبدالوهاب

عيد ميالد سعيد

احتفلت أسرة د.عبدالوهاب 
العش����رة بعيد مياد ابنتهم 
اجلميل����ة روان التي أمتت 13 
عاما وأهديت لها أجمل الهدايا، 
عقبال 100 سنة يا روان وألف 

مبروك.


