
طارق غانم
االحتفال  عىل  البحرين  مملكة  تحرص 
عىل  تأكيداً  سنوًيا،  العاملي  املعلم  بيوم 
األهميًة الكبرية للمعلمني ودورهم املحوري 
التنمية  مسرية  ورفد  األجيال  صناعة  يف 
التخصصات،  جميع  يف  املؤهلة  بالكوادر 
اإلنسانية،  واملبادئ  القيم  تحمل  والتي 
والقادرة عىل االبتكار واملساهمة يف تطوير 

املجتمع البحريني ونهضته.
نبع العطاء

أحمد  محمد  األستاذ  عرب  اإلطار  هذا  ويف 
قائال:  العلوم  مادة  معلم  الطميحي  حسن 
»مل اخرت طريقي مصادفة، بل أحببت العلم 
خطوايت  اوىل  وضعت  ان  منذ  والتعليم 
أن  وأيقنت  العامل،  هذا  يف  االدراك  مبعية 
مهنة التعليم مهنة إنسانية وأنا فخور كوين 
املعلم  يوم  ففي  والنور،  للعطاء  مصدرا 
تتجدد يف الحياة معان خالدة الذكر، تتضح 
القيم  يف  التليد  املجد  من  ارشاقات  فيها 
والعلوم واملبادئ، فهو بال شك اللبنة األوىل 

حضارة  يف  الواسع  املدى  وهو  البناء  يف 
أيها  لكم  كالمي  بها  اختتم  فشكرا  األرض، 
املخلصون يف وزارة الرتبية والتعليم مبملكة 
العملية  لتيسري  قدمتموه  ما  البحرين عىل 
فيه  ما  كل  بذل  عىل  وحرصتم  التعليمية 
إلدارة  وشكرا  التعليم،  نهضة  لبناء  نفع 
مدرسة سامهيج االبتدائية اإلعدادية للبنني 
التي وازنت الكفة يف تعليم طالبها ودورها 
الكبري يف إنجاح سري العملية الرتبوية، وشكرا 
تواصلهم  يف  النجاح  رشكاء  األمور  ألولياء 
الكبري  وتفاعلهم  ومساهامتهم  ودعمهم 
الركن  كنتم  فلقد  كرونا  جائحة  لتخطي 
استمرارية  يف  طالبنا  لخدمة  إيجابا  املؤثر 
ابناءنا  لكم  شكرا  وأخرياً  وأوالً  تعليمهم، 
وجدكم  الطموحة  هممكم  عىل  الطالب 
دراستكم  يف  رائعني  كنتم  كم  الدؤوب 

ملهمني يف تعليمكم«.
سواعد العلم 

ومن جانبه استهل األستاذ سلامن إبراهيم 
كالمه  االجتامعيات  مادة  معلم  املعييل 

بعبارة شعر عن أمري الشعراء أحمد شوقي 
ِه  والذي قال عن املعلم: » ُقـْم للمعّلِم َوفِّ
التبجيال... كاَد املعّلُم أن يكوَن رسوال«، إذ أن 
للمعلم رسالة إنسانية نبيلة، فهو املساهم 
علمياً  إعداداً  الصالحة  األجيال  إعداد  يف 
يأخذ  الذي  السفينة،  قائد  وهو  ونفسياً، 
جيل،  بعد  جياًل  األمان،  بر  إىل  األبناء  بيد 
وترتقي  األوطان،  ُتبنى  املعلم  وبسواعد 
رسالته  إن  حيث  األمم،  وتسمو  العقول، 
عبري  وتنرُش  الجهل،  ظلامت  تنري  السامية 
العلم فواحاً. كام إن لوزارة الرتبية والتعليم، 
يف  التعليم  مسرية  دعم  يف  البارز  الدور 
مملكة البحرين، وتطوير كادر املعلمني من 
إىل  تهدف  التي  التدريبية  الدورات  خالل 
ينعكس  مام  املعلمني  أداء  مبستوى  الرقي 
إيجابياً عىل العملية التعليمية التعلمية، ومل 
تأُل القيادِة الحكيمة جهداً يف تقديم الدعم 
واملساندة السامية ملسرية التعليم يف مملكة 
البحرين، بناًء عىل توجيهات حرضة صاحب 
ورعاه،  الله  حفظه  املفدى  امللك  الجاللة 

الخالصة  والتهنئة  الجزيل  بالشكر  وأتقدم 

إىل جميع أعضاء الهيئة التعليمية واإلدارية 

يوم  مبناسبة  البحرين  مملكة  مدارس  يف 

املعلم العاملي املوافق للخامس من أكتوبر، 

الذي  وترابطها  املدرسة  تعاون  عىل  مؤكداً 

أبنائها  مستوى  وتقدم  تطورها  عنه  أمثر 

منوذجاً  تعترب  فهي  والعلمي،  التحصييل 

ناهيك عن دور سعادة  به،  يحتذى  قيادياً 

الدكتور ماجد بن عيل النعيمي وزير الرتبية 

والتعليم الذي جاهد ليك يستديم التعليم 

وقدم املزيد من املساندة والدعم املستمر 

للمدارس يف سبيل االرتقاء مبستوى الزمالء 

املعلمني، وتذليل املعوقات التي تحول دون 

العملية  سري  يف  املنشود  التقدم  تحقيق 

التعليمية التعلمية يف لحظات من املمكن 

أن مير بها املعلمني من أجل خدمة الوطن 

الغايل مملكة البحرين.

طارق غانم 
إمياناً من إدارة مدرسة الرفاع اإلعدادية للبنني 
بالدور الذي تلعبه املدرسة بجميع مكوناتها 
املادية والبرشية يف تكوين شخصية الطالب 
ورسم معاملها، والتعاون بني البيت واملدرسة، 
وما لذلك من أثر يف دعم العملية التعليمية، 
لدى  الوقت  واحرتام  االنضباط  روح  وغرس 
الطالب، وما لذلك من انعكاس ايجايب عىل 
أطلقت  واملهني،  الدرايس  الطالب  مستقبل 
املدرسة مرشوعاً تربوياً بعنوان »مدرستي بال 

تأخر صباحي«. 
هذا وقد بدأ تنفيذ برنامج »مدرستي بال تأخر 
الشخصية،  التنمية  برامج  ضمن  صباحي« 
باملدرسة  االجتامعي  االرشاد  فريق  ونفذه 
معلم  الحمري  إياد  االستاذ  مع  بالتعاون 
باملدرسة  االمن  وحارس  اإلسالمية،  الرتبية 
املساعد  املدير  وبإرشاف  جعفر،  صادق 
االستاذ عبد الله الديري، ومتابعة مبارشة من 

مدير املدرسة االستاذ غسان الساعايت.
من  بطلبتنا  تفخر  إننا  املدرسة  مدير  وأفاد 
ونحاول  الدمج،  صفوف  يف  الهمم  أصحاب 
أن تتعاون مع الطلبة وأولياء أمورهم  دامئاً 
ولكن  التعليمية،  العملية  مجاالت  شتى  يف 
أنهم  إال  الصحية  ظروفهم  من  بالرغم 
ملتزمون دامئاً مبوعد املدرسة والحضور املبكر 
بشكل يومي، ليكونوا من أوائل املشاركني يف 
هذا املرشوع، فهم مثال يحتذى به وقدوة 

لكل الطلبة. 
وأشار الساعايت إىل أن أحد هؤالء األبطال من 
الطالب هو الطالب حمد طارق سعيد، الذي 
ميثل مثاالً لاللتزام واالجتهاد منذ بداية اليوم 
األول من العام الدرايس الجديد، ويرص عىل 

أن يكون أحد الفائزين يف هذا املرشوع ويعد 
قدوة لكل زمالئه الطلبة، وأصبح من الواجب 
والعرفان  الشكر  كلامت  كل  تقدم يف حقه 
تقديرا لجهود هؤالء األبطال من ذوي الهمم 
الذين ميارسون حياتهم الدراسية ويشاركون 
التعليمية  العملية  تفاصيل  كل  يف  زمالئهم 
الدرايس، وشكراً جزياًل  اليوم  أثناء  التعلمية 
إدارة  أن  عىل  يؤكد  وهنا  أمورهم،  ألولياء 
النامذج  هذه  بتكريم  دامئا  تهتم  املدرسة 
املشجعة، كام تقدم بالشكر ألولياء أمورهم 
عىل اهتاممهم ورعايتهم ألبنائهم وتعاونهم 
مع أرسة املدرسة من خالل التواصل الدائم 
دامئاً  يتقدم  الذي  االجتامعي  القسم  مع 
ومعتمدة  مسبقاً  معدة  تربوية  بخطط 

لجميع الفئات من طلبة املدرسة.
ومن جانبه قال ويل أمر الطالب حمد طارق 
مملكة  اهتامم  عىل  أثنى  »إنني  سعيد، 
البحرين بأصحاب الهمم  قيادة ومؤسسات، 
الجاللة  الكرمية من لدن صاحب  وبالرعاية 
امللك حمد بن عيىس آل خليفة ملك مملكة 
البحرين حفظه الله ورعاه، كام أخص بالذكر 
اهتامم ورعاية وزارة الرتبية والتعليم بطلبة 
الدكتور  سعادة  ومتابعة  الدمج  صفوف 
ماجد بن عيل النعيمي، الحثيثة واملستمرة 
للطلبة من ذوي الهمم، وحرصه عىل توفري 
كافة املستلزمات املادية والبرشية لهذه الفئة 
من الطلبة، كام أمثن جهود املدرسة وحرصها 
وبالخصوص  الطلبة  بجميع  واهتاممها 

بهذا  العارمة  سعادته  عن  عرب  كام  بابنه.«، 
املدرسة  قبل  من  به  حظى  الذي  بتكريم 
إىل  وأشار  البنه،  كبرياً  دعاًم  يعترب  والذي 
للمدرسة مبكراً وهو  بالحضور  ابنه  اهتامم 
يف سعادة غامرة بالعودة للمدرسة وللدراسة 
بسبب  بعد(  )عن  الدراسة  فرتة  بعد 
إدارة  املدرسة  شاكراً  االحرتازية،  اإلجراءات 
ومعلمني عىل كل ما يقدموه من دعم لهذه 
الفئة، كام شكر الدور الكبري ملعلمي صفوف 
الدمج واالرشاد االجتامعي باملدرسة متمنياً 

للجميع دوام التوفيق.
اختصايص  السعدي  عصام  األستاذ  وأضاف 
املرشوع  بأن  باملدرسة،  االجتامعي  االرشاد 
تحث  التي  الفعاليات  من  مجموعة  يضم 
إىل  املبكر  الحضور  عىل  أمره  وويل  الطالب 
الهدايا  بعض  تسليم  ومنها  املدرسة،  حرم 
الذي  األمر  لويل  شكر(  و)بطاقة  الرمزية 
لويل  عتاب(  )بطاقة  أو  مبكراً،  ابنه  يحرض 
األمر الذي يحرض ابنه للمدرسة متأخراً، إىل 
شكل  عىل  تربوية  مسابقة  تنظيم  جانب 

ارقام تعطى للطالب املبكرين. 
وأخريا قال األستاذ وسامي الشيخ اختصايص 
الربامج  عن  باملدرسة  االجتامعي  االرشاد 
الرتبوية التي تنفذها املدرسة والتي تهدف 
الطلبة وتقديم لهم كل  إىل دعم ومساندة 
الربامج التي تتناسب مع قدراتهم وميولهم، 
السليم(  )الغذاء  قادر  انت  برنامج  مثل 
والذي يستمر ملدة ٥ أسابيع، وبرنامج ابدأها 
صح بوعي والتزام الذي يدور حول )التهيئة 
باستقبال  ويعتني  واالكادميية(  النفسية 
الطلبة يف اول يوم درايس ضمن برامج الدعم 

واملساندة. 

أول التواصل تحية لمربي األجيال وركيزة التنمية

العالمي يومهم  في  بالمعلمين  تحتفي  البحرين  مملكة 

تكريم المتميزين وأولياء أمورهم
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الطالبة زهراء حسني

هو  بل  املهن،  وأسمى  أرقى  صاحب  هو  املعلم 

طبيًبا  ليكون  الطبيب  كان  ما  املهن،  كل  صانع 

لواله،  مهندًسا  يكون  أن  املهندس  كان  وما  لواله، 

واألمر سيان مع املهن األخرى، وكان أقل ما ميكن 

للعالَِم أن يقدمه يف حق املعلم هو أن يخصص له 

يوًما ليقف وقفة إجالل واحرتام، وقفة شكٍر وثناء، 

بل وقفة امتنان.

من قديم الزمان كان العلُم سببا يف ارتقاء اإلنسان، 

الفضل  فيعود  الحضارات،  وبناء  للتقدم  وقاده 

العلم  رايات  صانوا  من  فهم  ملعلمينا،  األول 

تزال  وال  كانت  كام  اآلخر،  تلو  للجيل  وسلموها 

لهم البصمة األساسية يف كل تقدٍم وتطور، وما قل 

فضل املعلمني علينا قط، بل زاد، فهم صامم األمان 

األوىل،  املجتمع  لبنة  وهم  مدارسهم،  يف  للطالب 

املنزل،  من  خروجهم  بعد  الطلبة  يستلمون  إذ 

واثًقا  يربون ويوجهون ويبنون جياًل مبدعاً، جياًل 

ال تزعزعه هذه الحياة وال يرعبه الجهل أو الظالم.

الجيل  وهذا  واعيًة،  أجيااًل  مدارسنا  ُتقّدم  بهم   

الواعي سيصنع آخرًا مثله بل رمبا أفضل. إن املعلم 

أبناؤه، هو  الطلبة  الناصح واملستمع، فجميع  هو 

التفكري، هو  بها  أسئلة طال  يجيب عىل  خري من 

امللهم والقدوة.

يف هذه الفرتة وخالَل هذه الجائحة كان ملعلمينا 

التعليم  مواصلة  يف  أحد  ينكره  ال  كبري  فضٌل 

واستمراريته، محققني تعلياًم مستداماً، فتضاعفت 

الجهود لتصل الدروس للطالِب بكل إتقان وأمانة، 

قدرتهم  معلمونا  بها  أثبت  تاريخية  مرحلة  يف 

الفضاء  فعرب  التحديات،  جميع  مع  التكيف  عىل 

اإللكرتوين تألقوا بأجود األدوات الرقمية، ووظفوها 

لهم  فشكرًا  الغالية،  اململكة  هذه  أبناء  لخدمة 

حتى يبلغ الشكر مداه.

واملساهم  لطموحاتنا،  الحاضن  املعلم هو  ختاًما، 

للمجتمع،  زاهراً  قيمنا، فريسم مستقباًل  تعزيز  يف 

فتجود  وتكرب  تنمو  الصغرية حتى  الرباعم  ويرعى 

عىل املجتمع بالعطاء.

*من مدرسة سرتة الثانوية للبنات

تحية للمعلم في يومه 

جهود كبرية يف التدريس توظيف السبورة التفاعلية

تكريم الطالب املميز وويل أمره


