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»البحري« يسّخر إمكاناته وطاقاته لألنشطة الوطنية »الرائد األمني« اختتم برنامجه التدريبي في شاطئ النخيل

اختتم معهد الرائد األمني للتدريب األهلي 
البرنامج التدريبي )املهارات األساسية إلعداد 
مش����رف ومالحظ األمن والسالمة( والذي 
عقد لصالح وزارة املواصالت مبشاركة عدد 
من املشرفني واملالحظني العاملني في قطاع 
األمن والس����المة وذلك في فندق ومنتجع 

شاطئ النخيل.
وفي هذا الصدد قال العميد متقاعد حيدر 
بوعباس مدير عام معهد الرائد األمني للتدريب 
األهلي بأن هذا البرنامج يأتي في إطار خطط 
معهد الرائ����د األمني للتدريب األهلي الذي 
انفرد في وضع أس����اليب وطرق تدريبية 
حديثة تواكب أعلى املستويات العاملية في 
املجاالت األمنية واملجاالت األخرى والتي 
صاغها عدد من ذوي اخلبرة واالختصاص 
في املجاالت األمنية والصحة والسالمة املهنية 
باالضافة الى برامج اإلسعافات األولية ودعم 

احلياة بهدف بناء القدرات وتنمية املهارات 
للمشاركة في تلك البرامج التدريبية.

ولفت بوعباس الى أن معهد الرائد األمني 
سيلعب دورا مهما في صناعة بيئة تدريبية 
جديدة على املستوى احمللي واالقليمي السيما 
فيما يتعلق بالبرامج األمنية وبرامج السالمة 
مبا يتوافق مع أحدث املعايير العاملية حيث 
اس����تفاد من هذا البرنامج عدد من موظفي 
األمن والسالمة املوزعني على جميع منشآت 

وزارة املواصالت.
واختتم العميد متقاعد بوعباس حديثه 
ب����أن هناك العديد م����ن البرامج التدريبية 
املتخصصة التي يعقدها املعهد والتي تغطي 
املجاالت األمنية وقطاع التنمية البش����رية 
واإلدارية والسالمة والصحة املهنية وجميعها 
معتمدة من عدة منظم����ات علمية محلية 

وعاملية.

»رياض العاصمة« نّظسمت دورة تدريبية للمديرات المساعدات

»دار السالم« تكّرم 
فرقها الفائزة بالبدنية

سعد وآية احتفال بخطوبتهما

.. وزفاف عبدالغني وسارة في »طلخا«

احتفل س���عد حامت الغندور بخطوبته على اآلنسة آية وتلقى 
التهاني من سعد وحمدي الس���ادات ومن األهل واألصدقاء الذين 
قدموا له املباركة والتهاني ومتنوا لهما خطوبة سعيدة. ألف مبروك 

وعقبال الفرحة الكبرى.

شارك األهل واألصدقاء العروسني عبدالغني مصطفى خفاجي 
وسارة ابراهيم مجاهد فرحتهما بزفافهما وحضر احلفل الذي أقاماه 
في نادي طلخا، محافظ الدقهلية وعدد من أعضاء مجلسي الشعب 
والش���ورى ورجال األعمال وأحيا احلفل نخبة من الفنانني.. ألف 

مبروك وبالرفاء والبنني.

احتفلت مدرسة دار السالم األهلية بتكرمي فرقها الرياضية 
التي فازت باملركز األول في كرة القدم واللياقة البدنية واملركز 
الثالث في اجلمباز وذلك في املسابقات التي أقامتها ادارة التعليم 
اخلاص بإش���راف منيرة العجمي من التوجيه الفني وحبيب 
التركمان���ي املوجه األول، وقامت مديرة املدرس���ة أحالم فؤاد 
واملديرة املس���اعدة عبير عبدالوهاب بتكرمي الفائزين وقدموا 

التهنئة ملشرفة البدنية باملدرسة جنوى صالح.

»قوى األنهار« في ثانوية فاطمة بنت الوليد
قدمت املعلمة عزة حسان منوذج 
درس عن قوى االنهار ودورها في 
تشكيل سطح األرض وذلك من خالل 
جهاز العرض الباور بوينت ومجسم 
للنهر وقد ش���اركت الطالبات في 
شرح الدرس وذلك ضمن إطار تبادل 
اخلبرات وتطوير العملية التعليمية 
وكان ذلك بإشراف رئيسة القسم 
أميم���ة عبدالعزيز ورعاية املوجه 
األول لالجتماعيات عباس البصيري 
وحضور التوجي���ه الفني ملنطقة 
العاصمة التعليمية املوجهة الفنية 
ملادة اجلغرافيا إميان الس���ويحل 
وبرعاي���ة مديرة املدرس���ة خالدة 
الش���ريعان والوكيالت املساعدات 
العازمي  منال املطي���ري وآم���ال 
وحضور معلمات مدارس منطقة 

العاصمة التعليمية.

نظمت مراقبة رياض األطفال في منطقة العاصمة 
التعليمية دورة تدريبية للترقي للوظائف اإلشرافية 
فئة »املديرة املساعدة« استضافتها روضة القدس في 
منطقة الروضة وملدة 3 أيام متتالية فيما اشتملت 
على محاضرة ملراقبة رياض األطفال في العاصمة 
زكية أبل اس���تعرضت من خاللها أهمية الدورات 
التدريبية في الترقي للوظائف اإلشرافية لصقل 
مهارات القيادات التعليمية اجلديدة، جانب توعية 
املتدربني مبه���ام عملهم وفق التوصيف الوظيفي 
واعطاء املجال األوس���ع في املشاركة الفاعلة وفي 
االطالع عن كثب باخللفية الثقافية لكل مرش���ح 

لوظيفة املديرة واملديرة املساعدة والتأكيد على أهمية 
االتصال والتواصل بني املسؤولني واملرؤوسني.

كما اشتملت الدورة على محاضرة عن الصندوق 
املالي قدمتها مديرة روضة القدس فاضلة امليال، 
ومحاضرة في املعلوم���ات اإلدارية ملراقب املوارد 
البش���رية في منطق���ة العاصمة أحم���د العنزي، 
ومحاض���رة عن اجلدول املدرس���ي قدمتها مديرة 
روض���ة ُأحد نادية ليري فيما اختتمت مبحاضرة 
للمراقبة زكية أبل حتدثت فيها عن مهام عمل مديرة 

الروضة وعن بنك املعلومات.

أش���ار أمني الس���ر العام ورئيس اللجن���ة الثقافية 
واالجتماعي���ة في النادي البح���ري الرياضي الكويتي 
خالد محمد الفودري الى ان النادي حريص على تسخير 
جميع إمكاناته وطاقاته من أجل املشاركة في األنشطة 
الوطنية مبناسبة اليوبيل الذهبي مبرور 50 عاما على 
ذكرى االس���تقالل ومبناسبة مرور 20 عاما على ذكرى 
يوم التحرير املؤزر والذكرى اخلامسة لتولي صاحب 

السمو األمير الشيخ صباح األحمد مقاليد احلكم.
وأض���اف الفودري ان هن���اك العديد من التصورات 
املطروحة على مس���توى جلان وف���رق النادي لعرض 
برامجها وأنشطتها ومشاركاتها الوطنية مع مراعاة أال 
تتزامن إقامة هذه األنش���طة في مقر النادي بالساملية 
خالل يومي 25 و26 فبراير بس���بب االزدحام املروري 
الشديد خالل هذه األيام واغالق معظم الطرق املؤدية الى 
النادي بسبب املسيرات األمر الذي يتعذر معه إمكانية 

خالد الفودريوصول األعضاء.

نادية ليري

مديرة املدرسة خالدة الشريعان واملعلمة عزة حسان

زكية أبل

سعد وآية

العروسان عبدالغني مصطفى وسارة ابراهيم

العميد حيدر بوعباس وابراهيم البغلي يكرمان أحد املشاركني في الدورة

جانب من حضور املديرات املساعدات

املشاركون في البرنامج التدريبي في لقطة تذكارية

أبناء مدرسة دار السالم الفائزون باملركز األول في كرة القدم واللياقة البدنية

عبير عبدالوهاب ومدرسات البدنية

أحالم فؤاد

أدهم وائل ليان وائل

ألف مبروك لليان وأدهم

احتفل وائل صبري وعائلته بتفوق ابنتهم ليان في الدراس���ة 
وبعيد امليالد الثالث البنهم أدهم، وذلك مبشاركة األهل واألصدقاء 
الذين متنوا لليان وأدهم حياة س���عيدة ف���ي كنف والديهما. ألف 

مبروك.


