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جانب من حفل التكرمي

مركز تقويم وتعليم الطفل احتفل بتخريج 17 طالباً  
ذوو صعوبات التعلم شاركوا في البرنامج التربوي

أمانة األوقاف نظمت 
 رحلة عمرة 

لـ 30 موظفًا وموظفة

 البسام: التائبون 
من اإلدمان يترقبون 

رحالت الحج والعمرة
ليلى الشافعي

عاد وفد جمعية بش���ائر 
اخلير من الديار املقدسة الى 
البالد ام���س االول بعد اداء 
مناس���ك العمرة مبش���اركة 
مجموعة م���ن التائبني ممن 
اقلعوا عن املخدرات وسائر 

املسكرات.
الرحلة  واك���د مس���ؤول 
احم���د البس���ام ان التائبني 
يترقب���ون كل عام بش���وق 
ولهفة رحالت احلج والعمرة 
وتتطلع نفوسهم اليها بشغف 
ورغبة ويشعرون بسعادة 
غامرة منذ حلظة ارتداء ثياب 
البيت  الى  االحرام والتوجه 
احلرام وهي تعد بالنسبة لهم 
نقطة حتول مهمة في حياتهم 
اجلديدة للتزود بوقود الطاعة 

والعمل الصالح.
وقال ان تنظيم هذه الرحلة 
للسنة العشرين على التوالي 
يأت���ي انطالقا م���ن اهتمام 
اجلمعي���ة بتطبيق النظرية 
االميانية الحياء الوازع الديني 
لدى التائب���ني وغرس القيم 
واملفاهيم االسالمية من خالل 
سلسلة من البرامج واالنشطة 

املتنوعة.

جريا على عادتها السنوية 
سيرت األمانة العامة لألوقاف 
رحل����ة عم����رة ملوظفيها الى 
االراضي املقدسة نظمتها ادارة 
اإلعالم والتنمية الوقفية قام 
على ادارتها مراقب ادارة االعالم 
والتنمية الوقفية وائل الشطي 
والباح����ث االعالم����ي فيصل 

العربيد.
وبهذه املناسبة قالت األمني 
العامة  العام باإلنابة لألمانة 
لألوقاف امي����ان احلميدان ان 
هذه الرحلة ج����اءت في اطار 
حتقيق اه����داف »األمانة« في 
العالقات االجتماعية  توطيد 
بني موظفيها من خالل تنظيم 
األنش����طة والرحالت الدينية 
واالجتماعي����ة والت����ي تقدم 
كخدمات اجتماعية وكجانب 
معن����وي يعب����ر ع����ن تقدير 
وتش����جيع األمانة ملوظفيها 
املتميزي����ن، مش����يرة الى ان 
»األمانة« حريصة على ترسيخ 
الشعور بروح األسرة الواحدة 
بني موظفيها ملا لذلك من اثر 
ايجابي على ادائهم الوظيفي.

وش����ارك ف����ي الرحلة 30 
أدوا مناسك  موظفا وموظفة 
العمرة حيث استمرت الرحلة 
ملدة اربعة ايام تضمنت ترتيب 
رحلة لزيارة مناس����ك احلج 
والتعرف عليها، وقد أش����اد 
التي  الوفد باخلدمات  اعضاء 
وفرته����ا األمان����ة للوفد ألداء 
املناسك بصورة طيبة، والسيما 
انهم أمضوا أيامهم في أجواء 
روحانية واميانية واجتماعية، 
وأعربوا عن س����عادتهم بهذه 
الرحل����ة ومتنوا تك����رار مثل 
الت����ي تدعم  هذه األنش����طة 
وتقوي العالقات االخوية بني 

املوظفني.
اجلدي����ر بالذك����ر ان ادارة 
اإلعالم والتنمية الوقفية نظمت 
الرحلة ضمن نش����اطها  هذه 
الداخلية  في العالقات العامة 
والذي تنص عليه اختصاصات 
اإلدارة من خالل اقامة األنشطة 
الدينية واالجتماعية والثقافية 
وغيرها، به����دف رفع درجة 
الرضا الوظيفي وتعزيز الوالء 

للمؤسسة.

 احتفل مركز تقومي وتعليم الطفل امس بتخريج 
17 طالبا من الصف التاس����ع شاركوا في البرنامج 

التربوي الصباحي من ذوي صعوبات التعلم.
وقالت مس����اعدة املدير التنفيذي باملركز عبير 
الش����رهان ان البرنامج يعمل على تهيئة الطالب 

للمرحلة املقبلة من حياتهم ليحققوا ما يصبون اليه. 
واضافت الشرهان ان املركز يحتضن دائما هذه الفئة 
ويساعدهم في جميع مراحل حياتهم، متمنية لهم 
دوام التوفيق. ومن جانبه عبر وكيل وزارة التربية 
املساعد للتعليم اخلاص فهد الغيص الذي حضر 

االحتفال عن اعتزازه بهذه الكوكبة من اخلريجني 
وجهود املركز العالجية التربوية التي اعطت لهذه 
الفئة فرصة للتعامل مع صعوباتها والتغلب عليها. 
وقال الغيص ان هناك قصص جناح كثيرة لذوي 
صعوبات التعلم وصلوا العلى مس����تويات العلم 

مباركا لهم النجاح وانتقاله����م للمرحلة الثانوية 
الستكمال جناحاتهم وتواليها. يذكر ان املركز الذي 
تأسس في العام 1996 يقوم بتوفير خدمات التدريس 
العالجي لطالب مدارس التعليم العام الذين يعانون 

صعوبات خاصة في التعلم.

إميان احلميدان


