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رتوش عىل خرب !
عدوية الهاللي

ــــــة جلــــــاراتـهــــــا كــيـف انـهــم ــــــرأة الــــطــيــب روت امل
اسـتيقظـوا ليلـة أمس علـى صوت حـجر صغـير
يــرتــطم بـــأرضيــة سـطـح منــزلـهم.. تــوقعــوا ان
يـكــــــون لــــصــــــاً، ووجــــــدوا احلـجــــــر فـعـالً ولـكــن
اسـتـيقــاظ ابـنـتهـم الكـبــرى ســريعــاً واشعــالهــا
انـوار املنـزل اطـاح بخطـة اللـص لسـرقـة املنـزل
مـن خالل تسـلق سطحه .. كـانت املـراة الطيـبة

سعيدة بنجاحها من السرقة..
حمـلت اجلـــارة اخلبــر الــى جــارة اخــرى قــائلــة
"يقـال بــأن أبنـة جــارتنــا ام محمــد عثـرت علـى
لـــص أمـــــس علـــــى ســــطح مــنــــــزلهــم وأســـــرعــت
الشعـال انوار حمـلت اجلارة الثـانية اخلبـر الى
جـــارة ثـــالـثـــة قـــائلـــة لهـــا: "يقـــال بـــأن ابـنـــة ام
مـحمد عثـرت على لـص لكن احلقيقـة انه جاء
ألجـلهــــا هــي وإالّ فلـمــــاذا لـم تــصــــرخ وتــــوقــظ

اجليران؟"...
وحملت اجلارة الثالـثة اخلبر الى رابعة لتقول
لهـا: "عثـروا أمـس علـى ابنـة جـارتنـا ام محمـد
مع واحـــد مـن الــشـبــــاب علـــى ســطح مـنــــزلهـم
وخلـشيتهـم من الفضـيحة فقـد أشعل شقـيقها
انـــوار الغــــرف العلـــويـــة لـيـمـنع الــشـــاب مـن ان
يحـــظــــــى بفـــــرصـــــة لـلهـــــرب قـــبل ان يـكــتـــــشف
اجلـيـــران هـــويـته" وســـألـتهـــا اجلـــارة الـــرابعـــة"
ومـــاذا فـعل بـــشقـيقـته؟ فـــردت بــصـــوت خـــافـت
يحمل شـرط السرية والكـتمان: "ال احد يعرف
بعــد مــاذا جــرى بهــا فـهي حـبيـســة املنــزل منــذ
ليلــة امس".. بعـد انتقـال اخلبـر من جـارة الـى
اخـرى وصل مـسـامع جـارة متـت بصلـة القـربـى
للجــارة الـطـيـبـــة "ام محـمــد" وكــان بــالـصـيغــة
التاليـة "عثر محمـد على شقيقـته برفقة رجل
غريب لـيلة امـس وكانت تـنوي الهـرب معه وقد

جاءها ليالً لتنفيذ خطتهما"...
اثــار اخلبــر الــرهـيب حـفيـظــة اجلــارة القــريبــة
فقصـدت بيـت ام محمـد لـتكتـشف مـدى صحـة
اخلـبــــر.. حـني طــــرقـت الـبــــاب فــتحــته االبـنــــة
الـكــبـــــرى وكـــــانـــت مالمـحهــــــا تعـكــــس الـــــرضـــــا
واالطـمـئـنـــان كعـــادتهــا وكــذا احلــال بــالـنــسـبــة
السرتها الطيبة وقـد استقبلوا قريبتهم بلهفة
ــــــزلهــم امــــس لـــيحـكــــــوا لهــــــا مــــــاحــــــدث يف مــن
وميـتـــدحـــوا ذكـــاء ابـنــتهـم الـتــي انقــــذتهـم مـن
ســرقــة مـحققــة، بـيـنـمــا جـــاء محـمـــد يف نفــس
اللحـظــة لـيبـشـــرهم بـنبــأ الـقبـض علــى نفـس
اللـــص يف مــنـــــزل آخـــــر واعــتـــــرافـه مبحـــــاولـــــة
ســرقتهـم!! ابتـسـمت مبـرارة ومتـنت رؤيـة وجـوه

جاراتها بعد تكللها باخلزي واخليبة !
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ـ ـ وقــال الــسيــد حــسن عـلي مــرواح مــديـــر النـشــاط
املدرسي يف املديـرية العامـة لتربيـة واسط : إقامة
هــــذا  املعـــرض تـقلـيـــد سـنـــوي تـتـبـنـــاه املـــديـــريـــة
للكشف عن مواهب التالميذ والطلبة يف مختلف
الفـنــــون احلــــرفـيــــة والـتـــشـكــيلـيـــــة والعـمـل علــــى

تنميتها وتطويرها بعد اكتشاف أصحابها .

يف تربية واسط 

واسط / جبار بجاي 
هــذه املــدارس ) 18 ( لــوحــة فـنيــة وعـشـــرة أعمــال
يدويـة من نتاجات التالمـيذ واألطفال مضيفا أن
كـل معلـم أو معلـمـــة للـتــربـيـــة الفـنـيــة قــدم عـمال

واحدا أما لوحة أو عمال يدويا . 
واوضح مـــــديـــــر الــنــــشـــــاط املـــــدرســي أن املـــــدارس
املـشــاركــة يف املعــرض تـكفلـت تهـيئــة مـسـتلــزمــات
األعمـال املقـدمـة مـن املشـاركني إلـى جـانب تـهيئـة

واعداد املعرض.
وقـال وجدنـا هنـاك مواهـب وإبداعـات فنـية جـيدة
لكنهـا حتتـاج الـدعم والـرعـايـة والتـشجيع ، وقـال
سنعمل علـى توفـير الفـرص للمبـدعني من خالل
إشـراكهم يف دورات تـدريبيـة أثنـاء الـدوام الـرسمي

ويف العطلة املقبلة .
وتقيم مديـرية النشاط املـدرسي يف األيام القليلة
ــــــة معــــــارض ممــــــاثلــــــة ملــــــدارس أالقـــضــيــــــة املقـــبل
والـنــــواحـي وبــــواقـع أربعــــة معــــارض مــــوزعــــة بـني
قطاعـات احلي والنعمانيـة والصويرة والعـزيزية .
ونــوه إلــى أن هنــاك معــرضــاً آخــر يقــام لـلمــدارس
املتوسطـة والثانويـة تشارك فيه كـل مدرسة مبا ال
يقل عـن ) 15 ( لــوحــة فـنـيـــة وثالث مخـطــوطــات
وعشرة أعمـال يدوية من نتاجـات الطلبة أنفسهم
. ورفـض قبــول األعمــال اجلــاهــزة مــشيــرا إلــى أن
املــشـــاركـــة يف هـــذه املعـــارض إلـــزامـيـــة وحـتـمـيـــة .
وينـتظـر أن يكــون هنـاك معـرض مـركـزي يف شهـر
آذار املـقبل يـشـارك فـيه الفـائــزون الثالثــة من كل
قطـاع .  وقال : لـهذه املـعارض هـدف تربـوي وآخر
تـعليـمي الجـل النهـوض بــالعـمليــة التـربـويــة من
خالل رعـايـة وتطـويـر قـابليـات الـطلبـة  املـوهـوبني
يف مجــــال الفـنــــون الـتـــشـكــيلــــة بعــــد كـــشـف تلـك

املواهب  .
ومن اجلـديـر بـالـذكـر أن املـديـريـة العـامـة لتـربيـة
واســط  قـــــد نــظـمـت خـالل العـــطلـــــة الــصــيفـيـــــة
املاضية       )12( دورة تطويرية يف اخلط والرسم
والفنـون التـشكـيليـة واحلـرفيـة  شـارك فيهـا نحـو
)230( تلميـذا وتلميذة  فيـما أقامـت  مطلع العام
الـــــدراســي احلـــــالــي حـفال كــبــيـــــرا كـــــرمــت خـالله
الـتالمـيـــذ والــطلـبـــة املـتفـــوقـني يف االمـتحـــانـــات
الـنهــائـيــة واحلـــاصلـني علــى مــراكــز مـتقــدمــة يف
املعـــارض الفـنـيـــة واملهــرجــانــات اخلـطــابـيــة الـتـي

أقيمت خالل العام الدراسي املاضي.
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وأضــــاف : املعـــرض أقـيــم وفق نــظــــام القــطـــاعـــات
وبــواقع ثالثــة قـطــاعــات ملــدارس مــركــز احملــافـظــة
شملـت قطاع مدارس مـركز الكوت ، قطـاع الزهراء
ودامـــوك ،وقــطــــاع العــــزة واجلهـــاد وانـــوار الــصـــدر
حـيـث شـــارك كل مـن هـــذه القـطـــاعـــات بعــشـــريـن
مـدرســة ابتــدائيـة وروضــة أطفـال وقـدمـت كل من

اختتمت يف مدينة الكوت
مبحافظة واسط األسبوع املاضي

فعاليات املعرض الفني السنوي
للفنون التشكيلية واحلرفية
للمدارس االبتدائية ورياض

األطفال  يف احملافظة الذي
نظمته مديرية النشاط املدرسي

واستمر أسبوعا كامال .


