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معرض االجتماعيات الشامل
 في ثانوية صالح شهاب

»القدوة احلسنة«
 في مدرسة قتادة بن النعمان

مسابقات للمعلمات

الشيخ دعيج اخلليفة متوسطا إداريي مدرسة صالح شهاب وعددا من طلبتها

مديرة املدرسة بدرية الديحاني واملديرة املساعدة مع الطلبة في لقطة تذكارية

من اعداد أ.عالء جالل وأ.نعمان 
النعمان وفريق العمل بالقسم 
أ.محمد عباس  حتت اش����راف 
رئي����س قس����م االجتماعيات 
واملوجهني أ.س����ليمان مال اهلل 

احلسنة« بني الطلبة ليكونوا 
أشخاصا فاعلني في املجتمع، 
يؤدون أدوارهم في خدمة الوطن 
من خالل اإلخالص والتفاني 
في التحصيل العلمي للوصول 
الى أعلى املراتب العلمية مبا 
يسهم في بناء الوطن وخدمة 
أبنائه وكان لألنشطة املقدمة 
أثر كبير ف���ي نفوس الطلبة 
وأولياء أمورهم الذين أشادوا 
بتلك املبادرة املتميزة من ادارة 

املدرسة.

وأ.محمد اخلرس ومدير املدرسة 
أ.مرشد العنزي.

الش����يخ دعيج  بحض����ور 
اخلليفة ومراقب التعليم الثانوي 
اللجنة  العومي ورئيس  وليد 
الوطنية لدعم التعليم سلمان 
الشطي وقيادات من منطقة حولي 
التعليمي����ة ومناطق العاصمة 
ومبارك الكبير والفروانية افتتح 
معرض االجتماعيات الش����امل 
)أعمال����ي 3( بثانوي����ة صالح 
شهاب بنني والذي نظمه قسم 
االجتماعي����ات باملدرس����ة ملدة 
ثالثة ايام، وق����د احتوى على 
عدة وسائل ايضاح ومجسمات 
ووس����ائل تعليمية من تنفيذ 
نادي االجتماعيات باملدرس����ة، 
الوزارات  كما ش����اركت بعض 
والهيئات والشركات وجمعيات 
النفع العام في املعرض، هذا ومت 
تكرمي الشخصيات البارزة من 
احلاضرين، يذكر ان املعرض 

قامت مدرس���ة قت���ادة بن 
النعمان أ. بنني برعاية مديرة 
املدرسة بدرية الديحاني بتفعيل 
التربوي���ة »القدوة  القيم���ة 
احلس���نة«، حيث قام قس���م 
التربية البدنية بقيادة رئيسة 
القسم حنان املطيري، بتقدمي 
أنشطة متنوعة لتأصيل القيمة 
التربوية »القدوة احلس���نة« 
على مدار أسبوع، اشتمل على 
مس���ابقات رياضية متنوعة 
تخدم القيمة التربوية »القدوة 

مرشد العنزي مكرما وليد العومي ويبدو محمد عباس

الشيخ دعيج اخلليفة مفتتحا معرض االجتماعيات الشامل

العنزي أولم على شرف اخلبراء في األمن النووي

أقام الزميل مفرح س���عود 
العنزي في دي���وانه في اجلهراء 
حفل ع��ش���اء عل���ى ش���رف 
الوفد األم���يركي املش������ارك 

ضمن انشطة مجلس رؤساء 
االقس���ام للمرحلة املتوسطة 
الثان���ي  الدراس���ي  للفص���ل 
استضافت مدرسة الصباحية 
املتوس���طة للبن���ني التابع���ة 
لالدارة العامة ملنطقة االحمدي 
الفعالية اخلتامية  التعليمية 
لرؤساء اقسام اللغة العربية، 
وذلك بحض���ور املوجه العام 
التربية  العربية بوزارة  للغة 
املربية هدى العميري، واملوجه 
العربية مبنطقة  االول للغ���ة 
االحمدي التعليمية صبر سمير 
العنزي، واملربي تركي العنزي 
مدير املدرس���ة، وحضور عدد 
الفنيني ورؤساء  من املوجهني 
االقس���ام من مختلف املناطق 
التعليمي���ة، وع���دد كبير من 

املعلمني والضيوف.
وك���انت الب����داية بال����سالم 
الوطني ث���م ت���الوة آيات من 
الك�����رمي، ثم قدم  الق�������رآن 
الطالبان س���الم سلمان وعلي 
امل���ري حواري���ة من الش���عر 

النبطي.
 ثم انطلق العرض املسرحي 
الروح« بتشكيل  »في مدرسة 
بصري وحركي متميز ليرسم 
مش���هدية فريدة كش���فت عن 
الدفينة  مجموعة من املواهب 
والطاقات االبداعية على خشبة 
املسرح لدى ابنائنا الطالب في 
املرحلة املتوسطة، حيث ادهشوا 

مجموعة من األصدقاء واألهل 
كما اس���تمتع اجلميع بالوقت 
الذي قض���وه في ديوان مفرح 

العنزي.

احلاضري���ن بأدائهم التمثيلي 
املتميز من حيث اللغة وااللقاء 
واحلركة واالحس���اس املرهف 
الذي ينبئ عن حب كبير لفن 
املس�������رح كأداة فع����الة من 
ادوات التعل���م الذاتي والتعلم 
املمت���ع، واداة لغ���رس القيم 
التربوية االيجابية في نفوس 

ابنائنا.
البانوراما املس���رحية »في 
مدرسة الروح« جتربة مسرحية 
جدي���دة في املس���رح املنهجي 
الهادف تتناول مختلف القضايا 
الفكرية واالخالقية من خالل 
5 مشاهد معنونة على النحو 
اآلتي:  مدرستي بيتي � االصدقاء 
االربعة � بساط الروح � مشاجرة 
في سوق اللغة � الكابوس، وهي 
فكرة رئيس قسم اللغة العربية 
عوض العتيبي، تأليف واخراج 
ماجد ابراهي���م واداء الطالب: 
عبداحملس���ن العجمي � حباب 
برج���س العتيب���ي � عبداهلل 
العجمي � حمد عبداهلل � عبداهلل 
العازمي � مبارك العنزي � مناحي 
علي � سليمان ضيف اهلل � فهد 
الدوس���ري � طالل الرشيدي � 
الغص���اب، وهم  عبدالعزي���ز 
مجموعة م���ن البراعم احلاملة 
مبسرح يحتضن حلمها، ويصنع 
منها ثمارا ناضرة نافعة، تنضح 
باحليوية واحلضور على خشبة 

املسرح.

الس���ل���مية وي��ضم  النووية 
الوفد مجموع���ة من اخل��براء 
واملستشارين في السالمة واألمن 
النووي وقد حضر حفل العشاء 

في ورش����ة ع��مل البرن��امج 
امل����قامة  الس������لمي  النووي 
في الك���وي���ت بالت���عاون مع 
الوطني���ة للطاقة  الل���جن���ة 

وسعود العنزي مع ضيوف ديوانيته

)كرم ذياب( هدى العميري في مقدمة احلضور  

الزميل مفرح العنزي مرحبا بسكوت نيوبري ومارك رينهارت وجفري ميلر

تركي شامخ في مقدمة احلضور وأولياء األمور

)سعود سالم( سعود العنزي وسعود رمضان ومتعب مسعود وفيصل مفرح 

حنان املطيري

ختام أنشطة اللغة العربية في متوسطة الصباحية

تركي شامخ عوض العتيبي

لقطة تذكارية باملناسبة السعيدة

من العرض املسرحي »في مدرسة الروح«

التركي احتفل بتخرج أخيه
 في »ريجنسي«

احتفل د.أحمد التركي بتخرج أخيه حسن في املدرسة اإلجنليزية 
احلديثة في فندق حياة ريجنسي مطلع شهر مايو اجلاري وسط 

فرحة أخيه حسني وصديقه أنور إبراهيم ووالدته، حيث قدم 
للخريجني املباركة والتهنئة.. وأطيب األمنيات مبستقبل حافل 

بالنجاح، مبروك يا حسن وعقبال اجلامعة.


