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إنطالقا من «عبدالرحمن الداخل االبتدائية» بضاحية علي صباح السالم

محافظ األحمدي يدشن املرحلة الرابعة من مشروع جتميل املدارس

محافظ االحمدي يساهم في جتميل سور املدرسة
صورة جماعية مع الطلبة املشاركني والقائمني على املشروع

أع���رب محــافظ األح��م��ـ��ـ��ـ��دي الشيخ
فــواز خالـد احلمد الصبـاح عن سعادته
للمشاركة في مرحلة جديدة من مراحل
حملة جتميل وتزين أسوار مدارس محافظة
األحمدي  ،التي تندرج حتت مظلة املشروع
التنموي “محافظتي أجمل “  ،الذي أطلقته
احملافظة مطلع العام  ، 2015مبشاركة
ع��دد من ال���وزارات والهيئات الرسمية ،
واملؤسسات االهلية والتطوعية واصحاب
املبادرات واهالي مناطق احملافظة.
وخ�لال رعايته ومشاركته ام��س في
تدشني املرحلة الرابعة من مشروع جتميل
وت��زي�ين م���دارس االح��م��دي التي انطلقت
من مدرسة عبد الرحمن الداخل االبتدائية
بضاحية علي صباح السالم  ،بدعم من
البنك التجاري الكويتي ،وبحضور مختار

املنطقة سلمان بن جامع ،ومدير الشؤون
التعليمية مبنطقة االحمدي التعليمية حمد
السعيد  ،قال محافظ االحمدي :يسعدني
ان اك��ون بينكم م��ج��ددا ً ف��ي ه��ذا الصباح
املبارك  ،راعياً ومشاركاً في هذا املشروع
احليوي املتميز ،مؤكدا أن مبعث السعادة
هو االستمرار في هذا املشروع للعام الرابع
على التوالي  ،وه��ذا االستمرار ميثل أحد
م��ؤش��رات جن��اح��ه ،ع�ل�اوة على الصدى
الطيب الذي حققه في السنوات املاضية،
منوها إلى حرص محافظة االحمدي على
عمل ك��ل م��ا م��ن شأنه االرت��ق��اء مبستوى
األداء ،وأن تبقى محافظة متميزة كما كانت
دائما ً.
ووجه اخلالد الشكر الى القائمني على
ه��ذا املشروع من محافظة األحمدي ومن

منطقة االحمدي التعليمية وملنتسبي الهيئة
التدريسية والفنية واإلدارية مبدرسة عبد
الرحمن الداخل والطالب .
من جانبه قال مدير الشؤون التعليمية
مبنطقة االحمدي التعليمية حمد السعيد
ان ه��ذه الفعالية ت��أت��ي ضمن الشراكة
املجتمعية بني منطقة االحمدي التعليمية
ومحافظة االحمدي الفتا الى انه ال ميكن
االستغناء عن التعاون والتنسيق املشترك
وصوال لتحقيق االهداف املرجوة  ،مؤكدا ان
تزيني وجتميل سور مدرسة عبد الرحمن
الداخل ميثل بادرة ألعمال أخرى مستقبلية
تصب في مصلحة طالبات وطالب مدارس
املنطقة.
بدوره قال حامد العازمي مدير مدرسة
عبدالرحمن الداخل ،ان هذا املشروع ميثل

صورة مشرقة للكويت متمثلة في مدارس
املنطقة  ،معربا عن سعادته بدعم محافظ
االحمدي ملثل ه��ذه الفعاليات املجتمعية
ال��ت��ي تسعى لتجميل وت��زي�ين مناطق
احملافظة املختلفة  ،داعيا كافة القطاعات
ال��ى ح��ذو مثل ه��ذا التوجه ألن الكويت
تستاهل.
وقبيل انطالق احلملة قدمت تلميذات
م��درس��ة ال��ص��ب��اح��ي��ة امل��ت��وس��ط��ة بنات
االبتدائية اوب��ري��ت��ا غنائيا وطنيا على
مسرح املدرسة بعنوان “ ألن��ك بخير “،
وال��ذي ن��ال استحسان احلضور  ،أعقبه
تكرمي إدارة مدرسة عبد الرحمن الداخل
للمحافظ اخلالد وللقائمني على املشروع،
كما مت تكرمي احملافظ من مديرة مدرسة
الصباحية إميان القبندي .

طالب مدرسة عبدالرحمن الداخل خالل جتميل السور

تكرمي احملافظ

اخلالد يتوسط طالبات مدرسة الصباحية

في حفل التميز التربوي والعلمي األول
ه�شام املن�شاوي
أك���د م��دي��ر إدارة التعليم
اخل��اص باإلنابة سند املطيري
أن وزارة التربية تدعم مدارس
التعليم اخلاص باعتبارها الرافد
املوازي للتعليم العام في حتقيق
األهداف املرجوة  ،مشيرا الى ان
الكويت وهي تواصل التطور في
مجال التنمية ومتضي قدما نحو
إدراك التقدم وبناء اقتصاد قائم
على املعرفة ،في ظل توجيهات
صاحب السمو األم��ي��ر الشيخ
صباح األحمد .
ج���اء ذل���ك ف��ي ح��ف��ل التميز
التربوي والعلمي األول ملجمع
م����دارس ال��ن��ج��اة النموذجية
وال��ذي مت خالله تكرمي الطلبة
املتميزين وأس��ره��م امل��م��ي��زة،
والذي أقيم مساء أمس األول في
نادي بوبيان مبنطقة سلوى.
وقال املطيري :لقد وقفنا في
حفالت كثيرة نكرم أبناءنا من
الفائقني في املستوى العلمي،
أم��ا ونحن نقف ال��ي��وم فتطرب
أنفسنا عندما نكرم املتميزين
في كل مجال ،والسابقني في كل
درب ،وه��ذا ما يوسع مجاالت
التنافس أمام متعلمينا ويطلق
طاقاتهم ويثري إبداعهم ،فحيا
الله م���دارس النجاة على هذه
الفكرة وأدعو اجلميع أن يحذو
ح��ذوه��ا ف��ي ذل��ك ،الفتا إل��ى أن
م��ا ت��ق��دم��وه ف��ي ه��ذا احل��ف��ل من
ت��ك��رمي امل��ت��م��ي��زي��ن مب����دارس
النجاة النموذجية باملنقف سبق
تسجلون به أدل��ة متعددة في
مرمى التقدم واحلضارة ،معربا
عن بالغ شكره إلدارة م��دارس
النجاة تلك املؤسسة التعليمية
العريقة التي وف��رت مقومات
النجاح والتفوق.
م��ن ج��ه��ت��ه ،ق���ال م��دي��ر ع��ام
مدارس النجاة عبدالعزيز احملمد
إن مدارس النجاة حريصة على
حتفيز امليدان التعليمي واإلداري
معلمني ومتعلمني نحو األداء
املتميز وتشجيع امل��م��ارس��ات
امل��ت��م��ي��زة وال��ت��ف��وق العلمي

«النجاة» تكرم طالبها املتميزين

عبدالعزيز احملمد مدير عام مدارس النجاة

سند املطيري وعبدالعزيز محمد خالل حفل التكرمي

الطالب املتميزون يتجهون إلى التكرمي

وت��ك��رمي امل��ب��دع�ين واملتميزين
علميا وتربويا وإداري��ا ،ونشر
ثقافة التميز والعمل لإلتقان
والتقدم.
وأض�����اف احمل���م���د :ه���ذا هو
اإلمي�����ان ال����ذي ق����اد حركتنا

حضور الفت

ف��ي م���دارس ال��ن��ج��اة ،فأعددنا
لذلك العدة الكافية من ك��وادر
قيادية ترسم خطوات التميز
ومن برامج متطورة تغرس في
أبنائنا أصالة املاضي والتطلع
للمستقبل ،ومن معلمني جمعوا

بني اإلميان بالفكرة والتضحية
في سبيلها والعمل على غرس
روح التميز ف��ي متعلميهم،
الفتا إلى انه مع كل هذا اإلميان
فقد رافقه يقني آخر بأن التميز
ليس ح��ك��را على ج��ان��ب واح��د

من طاقات املتعلمني ،بل أطلقنا
العنان ألبنائنا ليتميزوا في
ك��ل درب ويحققوا ذات��ه��م في
ك��ل سبيل ،ف��أزه��رت حركتهم
أكثر مما توقعنا وأبدعوا أكبر
مم��ا متنينا ف��زاد بذلك إمياننا

مبلكاتهم ويقيننا ب��ث��روات لم
تستثمر فيهم ،وأمال نبنيه عليهم
في مستقبل واعد ألمتنا.
وزاد احمل���م���د :ل��ق��د ك��ان��ت
التجربة رائعة في مجمع النجاة
النموذجية باملنقف ببرنامج

ش��ام��ل إلط�ل�اق ط��اق��ات التميز
رأينا نتاجه رأي العني أمال في
غ��د نستبشر ب��ه مب��ا شاهدناه
وخبرناه بأنفسنا ،مشيرا الى
انه ال ميلك إال الدعاء بالتوفيق
واالس��ت��م��رار ف��ي ال��ع��ط��اء لكل

القائمني على ه��ذا اإلجن���از من
مديرة املجمع إل��ى إخواني في
اإلدارة والهيئة التعليمية ،أما
أبنائي املتعلمون فالعهد مستمر
ب��أن تستمر م��دارس��ك��م مصدر
إش��ع��اع لتميزكم وداع��م��ا لكم
في كل مجال .من جهتها ،أكدت
م��دي��ر مجمع م����دارس النجاة
النموذجية د.ه��ن��د ال��رب��اح أن
التميز يصنع وال يوهب فهو
نتاج رحلة مستمرة من العمل
اجل���اد امل��ب��ن��ي ع��ل��ى التخطيط
السليم وف���ق رؤي���ة صائبة،
وأهداف واضحة تطمح مدارسنا
لتحقيقها ،وه���ذا م��ا ح���دا بنا
وألزمنا بعمل برامج تطويرية
متكاملة ،ومتكافئة ،تنسجم مع
رؤية مدارس النجاة ،ورسالتها
وأهدافها ،وقيمها ،مؤكدة انه
بغير هذا يبقى التطوير مجرد
ادعاء ال واقع له.
وأض��اف��ت د.ال��رب��اح أن هذا
عملنا ينطق بني يدينا بدالئل
ت��راه��ا ال��ع��ي��ون ث��م��رة ناضجة
تشرفت فيها لعام كامل بإدارة
مجمع مدارس النجاة النموذجية
التعليمي باملنقف منة من الله
علينا وف��ض��ل ،مشيرة إل��ى أن
كل ه��ذا لم يكن ليصبح واقعا
إال بجهود ج��ب��ارة م��ن إخواني
وأخ��وات��ي ف��ي إدارات امل��دارس
وت��ف��ان واض���ح ف��ي العمل من
اإلخ����وة واألخ������وات املعلمني
واملعلمات فلهم الدعاء بأن يتقبل
الله عملهم وجهدهم .وزادت :كما
كان للتشجيع املستمر والتحفيز
ال��دائ��م للمدير ال��ع��ام مل��دارس
النجاة عبدالعزيز احملمد األثر
الواضح فيما نقدمه ونطرحه
ونحققه من نتائج ،فبارك الله
خطاه ووفقه لرفع راية مدارس
النجاة خفاقة وعالية ،مشددة
على انه في سباق التميز ال يوجد
خ��ط للنهاية ،ل��ذل��ك نعاهدكم
على أن تتواصل جهودنا لتقدمي
اجل���دي���د ألب��ن��ائ��ن��ا ،ويستمر
عطاؤنا لبناء اجليل املتميز الذي
نطمح له جميعا.

