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»سينمائيات« في روضة شجرة الدر

»الهندسة الكيميائية« تتفاعل مع »الجذب والطاقة المغناطيسية«
تنطلق ف���ي جولة جديدة م���ن جوالتها 
التدريبية واالستشارية، شركة تنمية الطاقة 
املتكاملة لالستش���ارات والتدريب من خالل 
تقدميها لدورة تدريبية جديدة تنظمها على 
مدى 3 أيام لتدريب 170 شخصا من أعضاء 
الكويت رغبة  الكيميائية بجامعة  اجلمعية 
منهم في تطوير األداء العام للعمل وحتسني 
مستوى اجلودة الوظيفي من خالل االستفادة 
من قانون اجلذب وتطبيقه على اجلانب النفسي 

واألداء الوظيفي للمشاركني في الدورة.
وقد أش���ار د.ناصر الفري���ح إلى أهمية 
ه���ذه الدورات في االرتق���اء بجوانب عديدة 
ف���ي حياة الفرد وس���لوكه تش���مل جوانب 
اجتماعية وش���خصية وأخرى وظيفية من 
خالل االس���تفادة من قانون اجلذب وتفعيل 
جوانب الطاقة املغناطيس���ية الكامنة داخل 
الفرد لالرتقاء بعملية اإلدارة من خالل بذل 

طاقة أقل وحتقيق نتيجة أكبر ومستوى عمل 
أفضل بجودة أعلى مبينا أن أعداد الراغبني 
في االستفادة من مثل هذه الدورات في ازدياد 
مطرد سواء كانوا أفرادا عاديني أو موظفني أو 
قياديني في مواقع مختلفة نتيجة اإليجابيات 
العديدة التي حتققها املهارات اجلديدة التي 
يكتس���بها املتدربون من خالل تعرفهم على 
دواف���ع جديدة متكنهم من حتس���ني أدائهم 

الوظيفي واالجتماعي.
 وأشارت املديرة التنفيذية للجمعية أماني 
العوضي الى االستفادة الكبيرة التي حققها 
املش���اركون في الدورة، معربة عن أملها أن 
يكون هناك دورات مماثلة مستقبال ملزيد من 
التطوير في أداء املوظفني ملواكبة التطورات 
العاملية املس���تمرة في سوق العمل العاملي، 
وتأهيل املوظف���ني باخلبرات الكافية لتأدية 

أعمالهم بنجاح كامل.

ندى أبونصر
أكد مراقب املرحلة املتوسطة 
عادل الراشد ان وزارة التربية 
تهدف دائما للتعاون مع جميع 
املدارس ورياض األطفال إلقامة 
أي أنشطة تفيد الطالب وترسخ 
لديه املعلومة بش���كل أسرع 

وأفضل.
وأض�����اف ان ب����رن���امج 
»س���ينمائيات« ه���و خطوة 
جميلة وجيدة للطالب واملعلم 
وتشجيع جلميع املعلمات على 

تنمية قدراتهن املهنية.
ج���اء ذلك خالل أنش���طة 
»سينمائيات« الت���ي أق���يمت 
ف���ي روض��ة ش���ج���رة الدر 
بحض���ور مراق���ب املرحل���ة 
املتوسطة عادل الراشد ومراقبة 
رياض األطفال زكية أبل ومراقبة 
التقني���ات واملكتب���ات نورة 
احلطاب ومديرة الروضة سعاد 
الغريبة وحشد من املوجهات 
الفنيات ومن جهتها قالت نورة 
احلط���اب ان »س���ينمائيات« 
املألوف  تطلع خارج نط���اق 
ألنه���ا عرض لعمل الطفل في 
الهدف  ان  السينما، وأضافت 
من هذه اخلطوة تنمية قدرة 
املواجهة والعمل  الطفل على 

املسرحي.
وأشارت الى انه من خالل 
برنامج »سينمائيات« استطعنا 
القض���اء على ظاه���رة غياب 

ملنطقة العاصم���ة التعليمية 
مرحلة رياض األطفال بتعزيز 
األنشطة التربوية التي تهدف 
الى تنمية روح اإلبداع واحلوار 

لدى املتعلمني.
وف���ي اخلت���ام مت توزيع 
اجلوائ���ز عل���ى الضي���وف 
الفيلم  واملعلمات ومت عرض 
»حلم���ي  األول  الترب���وي 

اجلميل«.

األطف���ال وباألخص في نهاية 
األسبوع.

كما وجهت مديرة الروضة 
سعاد الغريبة كلمة قالت فيها: 
إن املتعل���م هو محور العملية 
أب���دت وزارة  التربوي���ة وقد 
التربية اهتمامها به في جميع 
املجاالت وبأهمية صقل مواهبه 
خللق جيل متعلم واع ومن هذا 
املنطلق قام���ت االدارة العامة 

عادل الراشد وزكية أبل في مقدمة احلضور

تلميذتان ارتدتا املالبس التراثية

أماني العوضي تقدم درع شكر وتقدير للدكتور ناصر الفريح

جنية الرومي تتوسط عددا من احلضور

.. وفي عملية للتعامل مع إحدى احلاالت

تكرمي صالح البارود من قبل إدارة جمعية مشرف

جانب من املشاركني في الدورة ويبدو م.مؤيد السريع وصالح البارود وعثمان احملطب

جانب من التدريب

جولة في املعرض

جانب من املعرض الفني

املشاركون في الدورة التدريبية في لقطة تذكارية

معرض فني متكامل في العمرية االبتدائية ـ بنين

ندى أبونصر
اقيم في مدرس����ة العمرية االبتدائية )بنني( 
مع����رض فني متكامل حتت رعاية املوجه العام 
للمنطقة جنية الرومي وبحضور التوجيه الفني 
العام ومديرة املدرسة هنادي احلمود واملوجه 
االول عبداهلل اشكناني وحشد من الكوادر التربوية 
والتعليمية، تضمن املعرض رسومات واشغاال 
يدوية واكدت الرومي ان املعرض جميل جدا ومت 

فيه استخدام خامات متنوعة وأفكار مختلفة.
وزادت بأن ه����ذه املعارض تصب في املنهج 
الدراسي للتربية الفنية ويأتي ذلك من حرص 
املدرس����ة على تعريف ابنائنا بكيفية استغالل 
اوقاتهم في كل ش����يء مفيد، ولكي يس����تفيدوا 
منها في حياتهم العملية، وزادت: احرص على 
حضور هذه املعارض النها تنمي مواهب الطالب 

وابداعاتهم.

د.الفريح متوسطا  عددا من املشاركني من أعضاء اجلمعية الكيميائية بجامعة الكويت

دورة إسعافات أولية 
بمركز الطب الرياضي

أق���ام مرك���ز ال���ط���ب الرياض���ي 
والتوعية الصحية التابع للهيئة العامة 
للشباب والرياضة، دورة اإلسع�افات 
األولي���ة للعاملني باملركز وذلك بهدف 
تعريف املشاركني على أهمية اإلسعافات 
األولية وتزويدهم بثقافة التعامل مع 
الس���ليم  الطارئة بالتصرف  احلاالت 
في الوقت املناس���ب ومبا يناسب كل 

حالة.
ال���دورة مب����ركز عبداهلل  أقيمت 
الس���الم بإش���راف د.محمد الدوسري 
رئيس قس���م التوعية الصحية ونظم 

املعلومات.

»األسرة للتدريب األهلي« أقام دورته 
بالعالقات العامة في تعاونية مشرف

محمد راتب
اختتم صالح البارود دورته التدريبية التخصصية في العالقات العامة 
واالعالم والتي اشتملت على جوانب متعددة واساسية في تعاونية مشرف 
برعاية وحضور رئيس مجلس االدارة م.مؤيد السريع وامني السر ورئيس 
جلن���ة العمل االجتماعي عمر القناعي ورئيس مجلس ادارة معهد االس���رة 
لالستشارات النفسية واالجتماعية والتدريب االهلي عثمان احملطب وحتت 
اشراف وتدريب صالح البارود والتي ش���ارك فيها عدد من موظفي االدارة 
من مختلف االقسام بهدف تنمية مهارات املشاركني من خالل منهج متكامل 
لتطوير االفكار واالبداع ف���ي العمل ومن خالل التخطيط الصحيح ووضع 
البرامج املعاصرة واتخاذ القرارات والتعامل مع املراجعني واملساهمني وفق 

االسس الصحيحة.
وفي ختام الدورة قام رئيس مجلس االدارة م.مؤيد السريع بتكرمي مشرف 
الدورة صالح البارود وبتوزيع الشهادات على املشاركني وحثهم على تطبيق 

اساسيات العمل التي تخدم املنطقة وابناءها.


