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  ٥  فبراير ٢٠١١ 

 يعتذر مديـــر عام منطقة  25 
األحمدي التعليمية طلق الهيم 
عن عدم استقبال رواد ديوانيته 
الكرام اعتبارا من يوم غد االحد 
٦ اجلاري وحتى مطلع شهر 
مارس لقيامه مبهمة رسمية 

خارج البالد.   طلق الهيم

 الهيم يعتذر حتى مارس

 مشعل العتيبي

 درع تكرميية وشهادة تقدير
 فقرات فنية

 مشاركتان في اليوم املفتوح لـ «الوطني»

 لقطة تذكارية

 املشاركات يرفعن أعالم الكويت عاليا فقرات استعراضية للزهرات

 مسابقات رياضية

  متعة بأجواء الربيع

 تكرمي أحد املشاركني

 لقطة تذكارية للحاضرين مع عدد من املشاركني

 السديراوي تتوسط املشاركني واملنظمني في لقطة تذكارية جانب من احلضور

 توفيق العيد

 يوم مفتوح لموظفي البنك الوطني وعائالتهم جرأة التخاطب باإلنجليزية في «الشباب والرياضة»

 السديراوي تفتتح مخيم السالم الـ ١٤ للزهرات والمرشدات

 وسط اجواء من البهجة 
الغامــــرة بروح االســــرة 
الواحدة، اقام بنك الكويت 
الوطني مخيمــــا ملوظفي 

الوطني وعائالتهم.
  وقد اســــتمتع اكثر من 
٢٠٠٠ موظف من موظفي 
بنــــك الكويــــت الوطنــــي 
وعائالتهم مبشاركة عدد 
مــــن قيــــادات البنك خالل 
الذي  املفتوح  اليــــوم  هذا 
العديد من االنشطة  شهد 
الترفيهية واأللعاب املسلية 
للكبار والصغار، وقد اشتمل 
ايضا علــــى حفل ترفيهي 
باالضافة الــــى العديد من 
املسابقات جلميع املوظفني 

وعائالتهم. 

 حتت رعاية وبحضور 
التربية  وكيلـــة وزارة 
متاضر السديراوي، اقام 
التوجيه العام للزهرات 
بالتعاون  واملرشـــدات 
مع جمعية املرشـــدات 
مخيم الســـالم السنوي 
الرابع عشر حتت شعار 
«شاركي.. واصلي.. غيري 
احلياة من حولك» وذلك 
فـــي مقـــر اجلمعية في 
بنيد القار، حضر احلفل 
مدير عام منطقة حولي 
التعليمية منى الصالل 
والوكيل املساعد لالنشطة 
الدعيج  الطالبية دعيج 
ادارة  وعضوات مجلس 
جمعية املرشدات وعدد من 

املوجهني واملوجهات.
  استهل احلفل بطابور 
عرض املرشدات ثم السالم 
الوطنـــي وتالوة عطرة 
آليات من الذكر احلكيم، 
ثم القت املوجهة العامة 
للزهرات واملرشدات ليلى 
البعيجان كلمة اكدت فيها 
ان للحركـــة دورا بارزا 
في بناء االنسان، والقت 
راعيـــة احلفـــل متاضر 
الســـديراوي كلمة قالت 
فيها ان ممارسة االنشطة 
بـــكل اشـــكالها تصقل 
االبناء وتنمي  مهـــارات 
شخصياتهم، من جانبها 
قالـــت رئيســـة جمعية 
املرشدات ورئيسة جلنة 
مرشـــدات دول مجلس 
الهولي ان  التعاون هند 
مخيمات السالم التي تقام 
سنويا تعتبر معلما من 
معالم حركة املرشدات، 
وبدأ بعد ذلك مراسم رفع 
علم املخيم وايقاد الشعلة 
ثـــم فقرة شـــعر نبطي 
وتكرمي راعيـــة احلفل، 
وقدمت املرشدات اوبريت 
الوفا»  «كويت يا نبـــع 
واختتـــم احلفل بجولة 
الفرعية  في املخيمـــات 

للمناطق التعليمية. 

 تطوير العالقات بين الموجه والمعلم في «السراج المنير»
 أقام قســــم التوجيــــه الفني ـ 
املنير  الســــراج  بــــإدارة  ـ  رجال 
التابعة لوزارة األوقاف والشؤون 
اإلسالمية، ورشة عمل علمية حتت 
عنوان «العالقة بني املوجه واملعلم» 
على مســــرح مركز مبارك الكبير 
بنني، وقد شملت الورشة بعض 
معلمي وموجهي مراكز الســــراج 

املنير بنني.
  وفي تصريــــح صحافي بهذه 
املناسبة قال رئيس قسم التوجيه 
الفني ـ رجال ـ مشــــعل العتيبي 
بإدارتها د.سمير  الورشة قام  ان 
التربية  يونس، األســــتاذ بكلية 
جامعــــة حلــــوان كليــــة التربية 
األساســــية بالكويت، مشيرا الى 
ان الورشة العلمية جاءت ضمن 

استعدادات قسم التوجيه الفني، 
للعمل على كل ما من شــــأنه أن 
يصــــل بالعمليــــة التعليمية الى 

الهدف املرجو منــــه، وهو ايجاد 
بيئة إشرافية وتعليمية بني املعلم 
واملوجــــه قائمة علــــى االحترام 
املتبادل وتبادل اخلبرات وتناول 
العملية  املعوقات، حتى تؤتــــي 

التعليمية الثمرة املرجوة منها.
  ومن جانبه أوضح د.ســــمير 
يونس أن العالقة االنسانية بني 
املوجه واملعلم البد أن تكون قائمة 
على احلب واالحترام، وكذلك البد 
من تشجيع أوجه األنشطة التي 
توطد العالقة بني املوجه واملعلم، 
ذاكرا أن التوجيه هو اإلشــــراف 
وليس التفتيش والذي يتميز بعدة 
مميزات منها: اإلشراف التصحيحي، 
واإلشــــراف الوقائي واإلشــــراف 

البنائي واإلشراف اإلبداعي. 

 أقامت الهيئة العامة للشباب والرياضة برنامج 
اجلرأة في احلوار والكتابة باللغة االجنليزية للعاملني 
فيها والـــذي يهدف الى بناء القـــدرة على التحدث 
والتخاطب في االمـــور احلياتية اليومية واحلالية 
والســـابقة، واكد مدير ادارة شؤون االعالم والنشر 
في الهيئة توفيق العيد ان هذا البرنامج يأتي انطالقا 
مـــن حرص الهيئة على تطوير قـــدرات وامكانيات 

العاملني في الهيئة.
  وحضر في البرنامج شهاب عبدالرزاق بإشراف 
االدارية باســـمة العبيد مـــن ادارة مكتب التطوير 
االداري، وقد اشاد املشاركون باخلبرات التي قدمت 
اليهم وتوجهوا بالشكر الى املشرفني على البرنامج 

واحملاضرين فيه. 


