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 شريفة الفودري وحفيدتها مع الزميل خالد السويدان 

جــامـعـة الكــويـت

يرجى الت�سجيل امل�سبق من خالل موقع الق�سم:

http://cs.sci.kuniv.edu.kw/about-us/activities/alumni-gathering

تت�سرف 

عميدة كـليـة العلــوم 

الأ�ستـــاذة الــدكــتـــورة

 نـاديــة حممــد �سعيب
بدعوة خريجي علم احلا�سوب –  جامعة الكويت

)جميـع الدفعــــات( 

يـــوم االثنـــــني املوافق 21 مــــار�س 2011

 ال�ساعــــة ال�ساد�ســــة والن�ســــف م�ساء

بقاعـــــة ال�سيخــــة �سلــــوى ال�ســـبـــاح 

بفنـــدق �سفيــــر املاريــــنــــا

يـــوم االثنـــــني املوافق 21 مــــار�س 2011

للملتـقـى الأول 

خلـريجـي علــم احلـا�ســوب

 أمير احملبة «بو ناصر» يقبل رأس املواطنة شريفة الفودري في لقطة أبوية 

 شريفة الفودري مع أسرتها 

 زهور وورود حملة املليون وردة أمام دار سلوى 

 املواطنة
  شريفة الفودري

  تروي موقفها
  مع أمير احملبة.. 

بوناصر

تضطلع به مدارس النبراس في 
الوعي بثقافة االجناز  ترسيخ 
في املجتمع التربوي املعاصر، 
وحتقيقا للرسالة التي تتبناها 
في مواكبة أحدث املســــتجدات 
التربوية في عالم متغير متسارع 
البد فيه من االنفتاح والتواصل 
مع اآلخــــر، وتكريس التعاون 
وتبادل اخلبرات بني املؤسسات 
التعليمية املهتمة حتى يصبح 
االفراد في هــــذا الوطن فاعلني 
منتجــــني قادرين علــــى إنتاج 
املعرفة وتوظيفها واالستفادة 
منها، وهي بذلك تخطو خطوات 
واســــعة نحو ما يسمى اليوم 
«اقتصاد املعرفة»، حيث لم يعد 
يقتصر دور املدرسة في ضوء 
هذا املفهوم، على تعلم وتعليم 
الطلبة فحسب، بل يتعدى ذلك 
إلى الدور احليوي الذي متارسه 
التطوير والتحديث ورفع  في 
الكفاية املجتمعية واإلنتاج. وفي 
ســــبيل حتقيق ذلك جعلت من 
مؤمتراتها السنوية طريقا إلى 
حتقيق ذلك، وقد كان مؤمترها 
األول العام املنصرم حتت عنوان 
«مد اجلسور» مبشاركة جامعة 
«كنيســــو» في والية جورجيا 

األميركية. 
  وأكد أمان ان مدارس النبراس 
تتبنى مفهـــوم «الدمج» بحيث 
أخذت من «الدمج مدخال لتطوير 
التعليم» شعارا لها، فقد خصت 
يوم االفتتاح بحلقة نقاشـــية 
موسعة بعنوان «الدمج هو املدخل 
لتطوير التعليم» والتي حتظى 
مبشاركة وزارة التربية والتعليم، 
مكتـــب األمم املتحدة اإلمنائي، 
اللجنة الوطنية الكويتية للتربية 
والعلوم والثقافة «اليونسكو»، 
العامة  الهيئة  الكويت،  جامعة 
لشـــؤون ذوى اإلعاقـــة، معهد 
الكويت لألبحاث العلمية، ممثل 
جمعيـــات النفع العـــام «مركز 
تقومي وتعليم الطفل، اجلمعية 
الكويتيـــة الختالفات التعلم»، 
«اللجنة التعليمية» في مجلس 
األمة، االحتاد الكويتي ألصحاب 
املـــدارس اخلاصـــة واملعاهـــد 
الباحثني  الثقافية، وعدد مـــن 
الواليات املتحدة  واخلبراء من 
األميركية، واململكـــة املتحدة، 

والكويت. 
 ٭  بشرى شعبان

رعايــــة نائب رئيــــس مجلس 
الوزراء للشــــؤون االقتصادية 
ووزير الدولة لشؤون التنمية 
ووزير الدولة لشؤون اإلسكان 

الشيخ احمد الفهد.
  وقــــال أمــــان فــــي تصريح 
صحافي ان هذا اجلهد التربوي 
الريادي يأتــــي من الدور الذي 

 أعلن املدير العام للشــــؤون 
االدارية مبداس النبراس ومنسق 
عــــام املؤمتر فهد ســــامي أمان 
ان مــــدارس النبــراس تنـــظم 
مؤمترها الربيعي التربوي الثاني 
بعنوان «االجتاهات املعاصرة 
في التعليم اجلامع وحتدياتها» 
من «٢١ – ٢٣ مارس ٢٠١١» حتت 

 حتت رعاية الشيخ أحمد الفهد 

 انطالق املؤمتر الربيعي ملدارس النبراس ٢١ اجلاري
  أمان: ترسيخ الوعي بثقافة اإلجناز في املجتمع التربوي 

 ذهبت مع زوجها وحفيدتها إلى دار سلوى للمشاركة في حملة 
املليون وردة خالل االحتفاالت باألعياد الوطنية ألن ذلك «أقل 

واجب ميكن ان نقدمه ألميرنا بوناصر».
  وضعت الزهور التي حملتها ولم تكن تتوقع ان يتزامن وجودها 

مع وصول «طويل العمر» للمكان.
  تروي شريفة الفودري لـ «األنباء» املوقف الذي واجهها مع 

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد بكثير من التأثر: وصل 
صاحب السمو حفظه اهللا وناداني بوجاسم (زوجها) بصوت عال 
«وصل صاحب السمو.. وصل صاحب السمو.. تعالي» مضيفة: 

كنت بعيدة وأنا أعاني آالما في رجلي جتعل حركتي صعبة، لكنني 
في هذه اللحظة ركضت وشفت صاحب السمو وزوجي يسلم 

على سموه وقبّل حفيدتي، وحاولت ان أقبل يده لكنه رفض وقبّل 
رأسي وقال «هال ّميا».. فلم أدر كيف أتصرف ثم قال سموه: 

سامحوني على القصور. وتضيف شريفة: واهللا كنت أدري ان 
بوناصر أمير احملبة والتواضع وأنا متابعة دائما ألخبار صاحب 

السمو وتابعت سفره الى سلطنة عمان واإلمارات للمصاحلة، وهذا 
أكبر دليل على روحه الطيبة وحنكته السياسية.

  وختمت قائلة: أنا أقول لصاحب السمو: اهللا ال يحرمنا منك واهللا 
يعز الكويت أكثر وأكثر في عهدك.

 ٭  خالد السويدان 


