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أكد في احتفال مكتبنا الثقافي في المنامة بطلبتنا الخريجين بالجامعات البحرينية حرص الكويت على االهتمام بالعنصر البشري

الفارس: حريصون على توفير كل اإلمكانات للطلبة الدارسني باخلارج
املنامة - كونا: أكد وزير 
التربية ووزير التعليم العالي 
د.محمد الفارس حرص الوزارة 
علــى توفيــر كل االمكانــات 
للطلبة الدارسني داخل وخارج 
الكويت. جاء ذلك في تصريح 
أدلى به الوزير الفارس أمس 
األول لـــ )كونا( على هامش 
اقامهــا املكتــب  احتفاليــة 
الثقافي الكويتي بســفارتنا 
مبملكــة البحريــن لتكــرمي 
الطلبة اخلريجــني من أبناء 
الكويت الدارسني باجلامعات 
البحرينيــة لألعــوام )٢٠١5 
- ٢٠١6( و)٢٠١6 - ٢٠١٧(. 
وشــدد الوزير الفارس على 
حرص الكويت على االهتمام 
بالعنصر البشري وإعطائه 
الفرصــة باحلصــول علــى 
أفضل املستويات باجلامعات 
العربيــة واألجنبيــة. وهنأ 
الطلبــة اخلريجــني علــى 
النجاح والتفوق، معربا عن 
خالص متنياته لهم بالتوفيق 
والنجاح. وأعرب الفارس عن 
شكره وتقديره للجامعات في 
مملكة البحرين ملا تقوم به من 
دور كبير بتوفير سبل الراحة 
للطلبــة والطالبات من أجل 
حتصيل العلم، داعيا الطلبة 
الى بذل املزيد من اجلهد خلدمة 
وطنهم في حياتهم العملية.

ودعــا املولى عز وجل ان 
يحفظ الكويت وشــعبها من 
كل مكروه حتت قيادة صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد وسمو ولي عهده األمني 

الشيخ نواف األحمد. 
وفي سياق متصل، أشاد 
وزير التربيــة والتعليم في 
مملكة البحريــن د.ماجد بن 
علــي النعيمي فــي كلمة له 
خالل احلفل بعمق العالقات 
التعليمية الوثيقة بني مملكة 
البحرين ودولة الكويت، مؤكدا 
ان هــذه العالقات املســتندة 
الى ركائــز تاريخية ودينية 
وثقافيــة واجتماعية مبنية 
على االخوة واحملبة والتفاهم 

والعمل املشترك.
وتوجــه بخالص معاني 
التهاني والتبريكات للخريجني 
واخلريجات، سائال املولى ان 
يوفقهم في حياتهم العملية. 

وأشاد الوزير النعيمي بالدور 
الذي يقوم به ســفيرنا لدى 
البحرين لالرتقاء بالعالقات 
بني البلدين وتعاونه املستمر 
البنــاء مــع وزارة التربيــة 

الكويتية.
مــن جانبه، دعــا رئيس 
مكتبنــا الثقافــي بالبحرين 
د. عبــداهلل الكندري الطلبة 
والطالبات خريجي وخريجات 
الكويت في مملكة البحرين إلى 
االستمرار ملواصلة العلم وبذل 
املزيد من اجلهــود لتحقيق 
األهــداف املرجــوة خلدمــة 

الكويت.

وأعرب عن شكره وتقديره 
لوزيــر التربيــة والتعليــم 
البحريني ومديري اجلامعات 
وأعضــاء هيئــة التدريــس 
فيها ملا قامــوا به من جهود 
لتحقيــق متطلبات التخرج 
لطلبــة الكويــت. وقــال ان 
الكويت تخصص ٢5 مقعدا 
سنويا لذوي اإلعاقة املتعددة 
كمنحة لطلبة التعليم العام 
في مملكة البحرين. وحضر 
حفر التخرج عميد الســلك 
الديبلوماســي سفيرنا لدى 
مملكة البحرين الشيخ عزام 

الصباح.

د. محمد الفارس والشيخ عزام الصباح خالل احتفالية تكرمي طلبتنا اخلريجني 

تقليص دوام املرحلة االبتدائية على حساب الفرصة
عبدالعزيز الفضلي

التربيــة  وزارة  تــدرس 
تقليص دوام املرحلة االبتدائية 
بحيــث ينتهي فــي الواحدة 
و١٠ دقائق بــدال من الواحدة 
والنصف.  وكشــفت مصادر 
تربوية مطلعة لـ »األنباء« ان 

توجه الوزارة بالتقليص لن 
ميس احلصص الدراسية، بل 
مدة الفرصة لتكون ٢٠ دقيقة 
بدال من نصف ساعة خاصة 
ان مدة الفرصتني ساعة كاملة، 
وهذا وقت طويل مقارنة بالفئة 
العمرية للطالب، مشيرة الى 
ان تخصيــص نصف ســاعة 

للفرصــة كان بســبب تقدمي 
وجبــة غذائيــة وبعــد إلغاء 
الوجبات من املفترض ان يعود 
الوقــت كما كان في الســابق 
ربــع او ثلث ســاعة. وبينت 
املصــادر ان الفرصتــني فــي 
املرحلتني املتوسطة والثانوية 
االولى ربع ساعة والثانية ١٠ 

دقائق رغم انها تتضمن صالة 
الظهر، الفتا الى انه يجب ان 
يكون وقت الفرص متساويا 
فــي املراحــل التعليمية، بل 
يفضــل تقليصها في املرحلة 
االبتدائية وعدم ابقائها على 
نصف الساعة، وذلك ملصلحة 

أبنائنا الطلبة.

الجمعية نظمت حفل تخرج براعمها من ضعاف السمع والنطق

املال: »الثقافية النسائية« تفخر  بـ » حضانة البستان«
ندى أبو نصر

نظمت اجلمعيــة الثقافية 
النســائية حفل تخرج أطفال 
حضانــة البســتان لضعــاف 
السمع والنطق.  وأكدت رئيسة 
اجلمعيــة لولــوة املــال خالل 
احلفل انها سعيدة جدا بتخريج 
كوكبــة مــن براعــم حضانة 
البستان ونحن فخورون بهم 
وبجهود جميــع العاملني في 
احلضانة في قدرتهم على دعم 
االطفــال معنويا وبــث فيهم 
الطاقة االيجابية، واحلمداهلل 
اصبــح الكثيــر مــن االطفال 
ينطقون بشكل سليم او على 
االقــل محاولة جديــة للنطق 
وهناك الكثير انتقلوا ملدارس 
االطفال االسوياء ودمجوا بهم 
الن حالتهم اصبحت طبيعية 
والبعض وصل الى اجلامعات. 
واضافت: هذا مشروع تفخر 
به اجلمعية ولها الريادة بانشاء 
مثل هــذه احلضانة الوحيدة 
باملنطقة ونشــكر كل من دعم 
املشروع سواء مادي او معنوي 
وفي تدريب املدرسات بشكل 
دائم وجلب اطباء اختصاصني 
لتدريبهــم واقامة ورش عمل 
لالهالــي لتدريبهم في كيفية 
معاملتهم الطفالهم واضافت: 
نحــن نســاهم ماديــا بعض 
االهالي في زراعة قوقعة النها 
مكلفة ونكون حريصني على 
تدريبهــم كيفيــة التكيف مع 
حاالت ابنائهم ونســتقبل في 
احلضانــة مواطنني ومقيمني 
ونقوم مبساعدة اجلميع فهي 

حضانة غير ربحية.
من جانبها، قالت املشرفة 
الفنية في حضانة البســتان 
لضعاف السمع والنطق دليلة 
كمون: احتفلنا اليوم بكوكبة 

من اطفال احلضانة الذين كان 
لديهــم صعوبات فــي النطق 
والســمع واصبحت حاالتهم 
جيدة.  ولفتت إلى أن احلضانة 
لديهــا مناهــج نعتمدهــا في 
دراسة حالة الطفل ووضعه هل 
هو زراعة قوقعة او تأخر نطق 
ونرى مستوى تخطيط السمع 
وبعض االطفال تقوم بتعديل 
السلوك لديهم فلكل طفل خطة 

فردية خاصة على حسب حالته 
من ٢ الى 6 سنوات ومن بعدها 
يتابع الطفل بحسب حالته التي 
وصل اليهــا.  ووجهت كمون 
رسالة الى االهالي ان متابعتم 
ضرورية وكيفية التعامل مع 
حالة طفلهم وهذا يؤثر كثيرا 
على تطور على حتسن الطفل 
ومتابعته في املدرسة او حتى 

وصوله للجامعة.

لولوة املال مكرمة إحدى الزهرات خريجات حضانة البستان  )زين عالم(

فقرة فنية قدمها أطفال احلضانة

رئيس نقابة »التربية« أكد أن التكنولوجيا سهلت انتشارها

العازمي: متفائلون بإجراءات »التربية« ملنع الغش
أشــاد رئيس نقابة العاملني 
بنقابة التربية صالح العازمي 
باإلجراءات التي اتخذتها وزارة 
التربية هــذا العام للحد من 
ظاهرة الغش في االمتحانات 
والتي تفشت خالل السنوات 
املاضية حتى أصبحت تهدد 
ابنائنــا الطالب  مســتقبل 

والعملية التعليمة ككل.
وقــال العازمي في تصريح 
صحافي ان النقابة تتابع هذه 

اإلجراءات، معربا عــن تفاؤله باجلهود التي 
يبذلها وزير التربية والتعليم العالي د. محمد 
الفارس وقيادات الوزارة واملعلمون واملعلمات 
إلعادة العملية التعليمية الى جادة الصواب بعد 

سنوات من عدم االنضباط 
والتسيب الذي وصل بالغش 
في االمتحانات ســابقا الى 
مستويات غير مسبوقة نظرا 
لتطور وسائل التكنولوجيا 
وسهولة الغش عبر املوبايل 
وارسال احللول بالواتس اب 
وغيرها من مواقع التواصل.
واعتبــر العازمي في ختام 
تصريحاته أن مواجهة ظاهرة 
الغــش هي بدايــة الطريق 
الصحيح ألي انضباط في العملية التعليمية 
وتخريج طالب يســتحقون حمل املسؤولية 

واملشاركة الصحيحة في بناء الوطن.

صالح العازمي

إيقاف تعيينات »املوسيقى« في »الثانوية«
عبدالعزيز الفضلي 

أوقفت وزارة التربية تعيني معلمني ومعلمات جدد 
ملادة »التربية املوسيقية« في املرحلة الثانوية وذلك 

اعتبارا من العام الدراسي احلالي.
وأبلغت وكيلة التعليم العام فاطمة الكندري املناطق 
التعليمية بعدم تعيني املعلمني واملعلمات اجلدد »تربية 
موســيقية« باملرحلة الثانوية اال بعد قضاء ثالث 
سنوات باملرحلتني االبتدائية واملتوسطة يكتسب 
خاللها املعلــم او املعلمة اخلبرة الفنية واإلدارية 

والتعليمية.
وأوضحت الكندري في كتابها، التي حصلت »األنباء« 
على نســخة منه، أنه »من يرغــب في النقل الى 
املرحلة الثانوية فالبد من اجتياز مقابلة شخصية 
لقياس املستوى الفني واإلداري والتربوي نظرا 
الحتياج هذه املرحلــة لذوي اخلبرة ومواصفات 
ومهارة خاصة في اآللة األساسية واإلضافية لكي 

يتأهل للترقي للوظائف االشرافية«.
 وتأتي تعليمات الكندري بناء على طلب تقدم به 

التوجيه الفني العام للتربية املوسيقية.

تربويون دعوا لالستفادة من بنوك األسئلة في »الكيمياء«

ال أسئلة تعجيزية في اختبار اللغة الفرنسية
عبدالعزيز الفضلي

في اطار دورها التربوي 
قامــت وزارة التربيــة ببث 
روح الطمأنينــة في نفوس 
أبنائها الطلبة خاصة القسم 
االدبــي الــذي ســيقدم غدا 
الفرنســية،  اللغة  اختبــار 
حيث طمأنت املوجه الفني 
العام للغة الفرنســية منال 
عبدالعزيز الطلبة بأن اختبار 
اللغة الفرنســية عبارة عن 
صــورة عامــة عمــا تعلمه 
الطالب أثناء العام الدراسي 
ومن داخل املنهج ولن تكون 
هناك أســئلة تعجيزية بل 
على العكس األسئلة متزنة 
ومرنة وفي متناول اجلميع.
وحول فترة االختبارات 
قالت عبدالعزيز: »إذا صادف 
أحد الطلبة صعوبة في أحد 
األسئلة فعليه االنتقال إلى 
السؤال الذي يليه والعودة 
إليه الحقا، واذ لم يســتطع 
الطالب اإلجابة عن السؤال 
كله فليجب عن اجلزء الذي 
يعرف منه، ففي ذلك احتساب 
للدرجات له، مع احلرص على 
حتديــد ما هــو مطلوب من 
السؤال واإلجابة عن قدره، 
وأال يقــوم الطالــب بتقدمي 

إجابتني مختلفتني للسؤال 
نفســه أو تســليم ورقــة 
االختبار مبكرا بل يستفيد 
من الزمن املتاح له باملراجعة 

الشاملة لها«.
مــن جانبها قالت رئيس 
اللجنــة الفنيــة املشــتركة 
للكيميــاء منــى االنصاري: 
»أن املســائل احلســابية ال 
تذاكــر بالقــراءة النظريــة 
وامنا حتتاج الى ورقة وقلم 
وتطبيق بعد الفهم«.  أما فيما 
يخص املعادالت الكيميائية 
نبهــت األنصــاري الــى أن 

معرفة قواعد كتابة الصيغ 
الكيميائيــة تتطلب معرفة 
العناصر وتكافؤاتها  رموز 
وحفظ املعادالت الكيميائية 
والتأكــد مــن املتفاعــالت 
والنــواجت، ووزن املعادلــة 
مــع كتابة ظــروف التفاعل 
على السهم واالستمرار في 
مراجعــة املعــادالت دوريا، 
وتكرارها شفويا عدة مرات 
ثم كتابتها نظريا وبعده ذلك 
كتابتها غيبيا مع التأكد من 
صحتهــا بعــد ذلــك، داعية 
الطلبة الى التأكد من قواعد 

التسمية اخلاصة بكل مركب 
وكل مجموعة )املجموعات 
الوظيفية( من املركبات وفقا 

لنظام األيوباك.
 وأفــادت االنصاري بأن 
االســتعانة ببنوك االسئلة 
املوجودة على موقع الوزارة 
االلكتروني يساهم في تسهيل 
الدراسة الفتة في الوقت ذاته 
الى أن املذاكــرة ملدة نصف 
ســاعة ومن ثم االستراحة 
ملدة ثالث دقائق تساعد على 
تنشيط الذهن واالستيعاب 

بشكل اكبر واسرع.

أكدت املوجه الفني العام ملــادة العلوم فاطمة 
بوعركي أن استعدادات التوجيه العام الختبارات 
الكيمياء شملت كافة الترتيبات املتعلقة باعداد 
بنوك أســئلة الكيمياء وتوزيعها على املدارس 
مبختلف املناطق التعليمية باالضافة الى حتميلها 
على املوقع االلكتروني للوزارة، وشرح االمناط 
املختلفة لالسئلة وتدريب الطلبة على حلها مع 
االشارة الى أن هذه االمناط متكررة عبر السنوات 

الدراسية املختلفة.
ودعت بوعركي طلبة وطالبات الصف الثاني عشر 

املقبلني على اختبار الكيمياء الى وضع جدول 
زمني لزيادة التركيز بحيث تتم دراسة أكثر من 
مجال في نفس اليوم وعدم التركيز على مجال 
واحد بهدف االنتهاء منه، مما ينتج عنه مزيد من 
التشتت الذهني في املفاهيم الواردة في الكتاب.
وشــددت بوعركي على ضرورة ترك فترات 
زمنية ما بني كل مجال وآخر حتى تهدأ النفسية 
وتصفى الذاكرة، ويفضل االســترخاء ما بني 
املجالني، داعية الى جتنب الدراســة املتواصلة 

التي تولد االرهاق والتوتر والتعب.

بوعركي لطلبة الكيمياء: وضع جدول زمني لضمان التركيز 

النعيمي: العالقات 
التعليمية الوثيقة 

بني الكويت 
والبحرين تستند إلى 
ركائز تاريخية ودينية 

مبنية على األخوة 
واحملبة

كمون: مناهجنا 
تعتمد على دراسة 

حالة الطفل
ووضعه

فاطمة الكندري


