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يتقدم اأع�ضاء هيئة التدري�س 
والعامـــلـــون يف

ق�ضم الكيمياء بكليــة العلوم
جامعـة الـكويــت

باأحر التعازي القلبية من

من ق�ضـم الكيمـيـاء
مدير مكتب اال�ضت�ضارات والتدريب 

الدكتـور/ حيـدر بهبـهـــاين

تغمد الفقيد بوا�سع رحمته واأ�سكنه ف�سيح جناته

واألهم اأهله وذويه ال�سرب وال�سلوان

لوفاة املغفور له باإذن اهلل تعاىل

والـــده

بعد تجمهر طلبة ثانوية عبداهلل بن عمر في الصليبية

ختام ناجح للدورة التدريبية لإلطفاء وصيانة األدوات في »تعليمية الفروانية«

»التربية«: قرار نقل طلبة الجهراء مؤقت 
وسيعودون في الفصل الثاني

نقل 470 طالبًا في الدراسات المسائية إلى مدرسة 
ع�روة بن الزبي�ر لحين تجهيز مدرس�ة ثاب�ت بن قيس

العمر: زيادة وعي العاملين في المدارس
بطرق الوقاية وكيفية التصرف حال حدوث حريق

اختتم���ت منطق���ة الفرواني���ة 
التعليمية بالتنس���يق مع االدارة 
العام���ة لالطف���اء دورة تدريبي���ة 
لتوعية الهيئات التعليمية واالدارية 
باملدارس بكيفية التصرف في حاالت 
حدوث احلرائق وطرق اس���تخدام 
ادوات االطفاء حلماية أبنائنا الطلبة 
وممتلكات الدولة والتي انطلقت من 
االول من نوفمبر اجلاري مبشاركة 
عدد م���ن معلمي ومعلمات مدارس 

املنطقة.
وذك���رت مدي���ر ع���ام منطق���ة 
العمر  التعليمية يسرى  الفروانية 
ان الدورة حققت الهدف في زيادة 
وعي العاملني ف���ي املدارس بطرق 
التصرف في حال  الوقاية وكيفية 
حدوث حريق وكذلك طرق استخدام 
وصيانة االدوات اخلاصة باالطفاء، 
مبينة ان هذه ال���دورة تعد االولى 
على مستوى مناطق وزارة التربية 
التعليمية وحظي���ت باهتمام بالغ 

كونه���ا تركز عل���ى تأهيل عدد من 
العاملني في امل���دارس ملواجهة أي 
طارئ، مشيدة باجلهود املبذولة من 
قبل ممثل���ي االدارة العامة لالطفاء 
الذين ساهموا بدور فعال في اجناح 
الدورة، وكذلك جه���د العاملني في 
ادارة االنشطة التربوية باملنطقة في 

حتقيق الغاية املثلى لعقدها.
من جانبه، قال مدير ادارة االنشطة 
التربوية ومدير ادارة الشؤون االدارية 
باالنابة ناجي الزامل ان املشاركني في 
الدورة التدريبية تعرفوا على انواع 
احلرائق وعلى االدوات املستخدمة 
إلخمادها عبر تدريب نظري وعملي، 
مبينا ان املش���اركني أبدوا اهتماما 
بالغا ف���ي تعلم كل الطرق العملية 
في مكافحة احلريق وطرق صيانة 
االدوات بش���كل دوري، مثنيا عل ى 
تفاعل املتدربني في انشطة الدورة 
التي تصب في النهاية نحو حماية 

أبنائنا وأنفسهم من أي خطر.

الزامل: المش�اركون تعرفوا على أن�واع الحرائق واألدوات المس�تخدمة إلخمادها

مريم بندق
أصدرت وزارة التربية بيانا توضيحيا حول جتمهر 
طالب الصف الثاني عشر املسائي في ثانوية عبداهلل 
بن عمر في منطقة الصليبية أمام املدرسة، احتجاجا 
عل���ى قرار نقلهم الى ثانوية عب���داهلل بن الزبير في 
منطقة سعد العبداهلل في اجلهراء، قالت فيه »ان منطقة 
اجلهراء التعليمي���ة اتخذت قرارا مؤقتا يقضي بنقل 
طلبة الصف الثاني عشر والبالغ عددهم 470 طالبا من 
مدرسة عبداهلل بن عمر للدراسات املسائية الى مدرسة 
عروة بن الزبير في منطقة سعد العبداهلل حلني جتهيز 
مدرسة ثابت بن قيس في منطقة الصليبية في الفصل 

الدراسي الثاني لتستوعب أعداد الطلبة بالكامل.
وأضافت ال���وزارة »ان منطقة اجلهراء التعليمية 
اتخذت القرار بعد ان شهدت الفصول الدراسية كثافة 
طالبية عالي���ة نتيجة متديد فترة تس���جيل الطلبة 
»القرار املؤقت« جاء في مصلحة الطلبة بعد ان شهدت 
الفصول الدراسية كثافة طالبية عالية تؤثر سلبا على 
حتصيلهم العلمي، كم���ا ان القرار اقتصر على طلبة 
الصف الثاني عشر كونهم األكبر سنا ومنطقة سعد 
العبداهلل ال تبعد كثيرا ع���ن منطقة الصليبية التي 
سيعودون اليها في الفصل الدراسي الثاني وحتديدا 

في مدرسة ثابت بن قيس.

جانب من املشاركات في الدورةشرح من النقيب ناصر الكندري حول أنواع الطفايات وطرق صيانتها

معلمة تشارك في إخماد حريق


