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»المعلمين« أعلنت نتائج جائزة 

الخرافي للتميز واإلبداع التربوي
العازفة »بيرز« احتفت 

بذكرى »شوبان« 
في أمسية كالسيكية 

بدار اآلثار

ضمن املوسم الثقافي لـ »دار اآلثار 
اإلســـامية« وبحضور مكثف غصت 
به قاعة املســـرح قدمت عازفة البيانو 
الپولندية كاتارينا بيرز امسية موسيقية 
كاسيكية حتت عنوان »ولد  في پولندا« 
قدم األمسية احمد خاجة عضو اللجنة 
التأسيســـية ألصدقاء »الدار«. كان في 
الپولندي  الســـفير  مقدمة احلضـــور 
يانوش شفيدو الذي ألقى كلمة تذكير 

باالحتفال العاملي بذكرى فردريك شوبان 
)1849/1809( محور األمسية. كما حرصت 
العازفة بيرز على شرح وحتليل األعمال 
التي قدمتها في األمســـية متحدثة عن 
عصر شـــوبان وحياته وإبداعاته في 
حياته القصيرة، فضا عن طبيعة زمانه 

سياسيا وثقافيا.
يذكر ان كاتارينا بيرز خريجة كلية 
املوسيقى في بيلسكو بياال، وفي اكادميية 

املوسيقى في وارسو. وحاصلة على درجة 
املاجستير في الفنون واملوسيقى.

تعمل كاتارينا بيرز حاليا في أبوظبي 
كمدرسة وعازفة. ومنذ العام 1998، حتى 
الوقت احلالي، تقدم عروضا في العزف 
على البيانو في السفارة الپولندية في 
أبوظبي، في مناسبات عدة منها العيد 
الوطني الپولندي، جلمهور من الپولنديني 

املتذوقني للموسيقى.

العظيم  الپولندي  يحتل املوسيقار 
شوبان الذي احتفلنا هذا العام بذكرى 
مرور مائتي عام علـــى مولده، أهمية 
خاصة لدى كاتارينا بيرز، فقدمت عروضا 
في العـــزف املنفرد في اخلليج احتفاال 
بهذه املناسبة، ففي شهر مايو من العام 
2009، قدمت عرضا للموسيقى كتقدمة 
لشوبان، وذلك على مسرح قطر الوطني 

بالدوحة.

أعلـــن االمني العـــام ملركز 
اخلرافي للتميز واالبداع التربوي 
في جمعية املعلمني نوري الداود 
عن نتائج مسابقة جائزة محمد 
عبداحملســـن اخلرافي للتميز 
واالبداع التربوي للعام احلالي 
وفي نسختها الرابعة بفوز روضة 
العاصمة  قرطبة من منطقـــة 
باملركز االول في مسابقة »االدارة 
املدرسية املتميزة« على مستوى 
مرحلة رياض االطفال، وجاءت 
ثانية روضة االحسان من منطقة 
حولي التعليمية وثالثة روضة 
القمر من منطقة مبارك الكبير، 

فيما فازت مدرســـة مرمي بنت عبدامللك الصالح االبتدائية للبنات 
من منطقة العاصمة التعليمية باملركز االول على مستوى املدارس 
االبتدائية، وجاءت ثانية مدرســـة زينـــب بنت العوام للبنات من 
منطقة مبارك الكبير وثالثة مدرســـة مرمي حمد بودي للبنات من 
منطقة االحمدي. وأضاف الداود انه على مستوى مدارس املرحلة 
املتوسطة حققت مدرسة أم حكيم للبنات من منطقة االحمدي املركز 
االول، وجاءت ثانية مدرسة صفية من منطقة العاصمة ومدرسة 
فاطمة بنت اليمان من منطقة حولي في املركز الثالث، فيما فازت 
ثانوية عبداهلل اجلابر الصباح للبنني من منطقة العاصمة باملركز 
االول على مســـتوى املدارس الثانوية وجاءت ثانوية لبنى بنت 
احلارث للبنات من منطقة االحمدي في املركز الثاني وثانوية 25 

فبراير للبنات من منطقة حولي في املركز الثالث.
وحول مسابقة »املعلم املتميز« مت حجب املركزين االول والثاني 
على مستوى مرحلة رياض االطفال، فيما فازت انتصار عبداهلل براك 
العجمي باملركز الثالث، وفازت نداء عبداهلل العبد الغفور باملركز 
االول على مستوى املرحلة االبتدائية وجاءت ثانية مستورة فالح 
املطيري فيما مت حجـــب اجلائزة الثالثة، الى جانب حجب جميع 
املراكز الثاثة االولى على مستوى املرحلة املتوسطة، فيما جاءت 
منيرة عبداهلل العصفور الهاجري في املركز االول على مســـتوى 
املرحلة الثانوية وجاءت ثانية عذاري علي صالح اسماعيل وثالثة 

خلود ناصر سليمان مناع.
وذكر الداود ان املركزين االول والثاني في مســـابقة املشروع 
التربوي املبدع مت حجبهما الى جانب املركز الرابع في حني فازت 
باملركز الثالث د.عروب القطان مبشروع »مركز جودة التعليم« وفي 

املركز اخلامس تهاني عبداهلل العصفور مبشروع »زاد املعلم«.
وأشـــار الى ان اجمالي عدد املشاركات في جائزة العام احلالي 
بلغ 162 مشـــاركة من بينها 36 في مسابقة املعلم املتميز و45 في 
مسابقة االدارة املدرسية املتميزة و81 في مسابقة املشروع التربوي 
املتميز، واضاف ان حفل تكرمي الفائزين ســـيقام في متام الساعة 
السابعة والنصف مساء يوم االربعاء التاسع عشر من مايو اجلاري 
في مسرح كلية التربية االساسية للبنات مبنطقة الشامية برعاية 
وحضور رئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي فيما حرصت اجلمعية 
على توجيه الدعوة لوزيرة التربية والقيادات التربوية حلضور 
هذا احلفل الذي سيشهد العديد من املفاجآت واالنشطة املتميزة.

وأضاف الداود ان جلنة التحكيم حرصت كل احلرص على أن 
تكون دقيقة الى أبعد احلدود في املشاركة، وان حجب العديد من 
املراكـــز االولى يؤكد مبا ال يدع مجاال للشـــك مدى حرص اللجنة 
على ان يكون تقوميها متوافقا مع شروط اجلائزة والئحتها على 

مستوى جميع املسابقات.

نوري الداود


