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رقية حسني: نثّمن جهود وزارة التربية 
وقياداتها في دعم اإليجابية باملدارس

كشفت مديرة برنامج بريق رقية حسني 
عــن ابتعاث ١5 معلمــة ومعلما إلى جامعة 
بيركلــي في الواليــات املتحــدة األميركية 
للمشــاركة في دورة تدريبية مكثفة حول 
علم النفس اإليجابي، في ١4 يوليو املقبل.

وأضافت حســني في تصريح صحافي، 
على هامش اللقاء الذي جمعها باملشاركني في 
الدورة، بحضور الشيخة انتصار سالم العلي 
رئيســة برنامج بريق، أن املبتعثني هم من 
خيرة املدربني في برنامج بريق، الذين يصل 
عددهم ٢75 معلما ومعلمة العام الدراســي 
احلالي، مشــيرة الى ان الدفعة األولى التي 
أرسلها برنامج بريق كانت 4 معلمني العام 
الدراسي ٢٠١6-٢٠١7، والدفعة الثانية كانت 

١٠ معلمني عام ٢٠١7-٢٠١8.
وقالت ان وزارة التربية أشادت بإرسال 
»بريق« هذا العدد للخارج العام احلالي، الفتة 
إلى أن »بريق« اعتادت مكافأة املتميزين من 
املعلمني املنتسبني للبرنامج، الذين تفانوا 
في عملهــم وكان لهم تأثير إيجابي واضح 

وكبير على الطلبة في املدارس.
وأوضحت أهمية الدورة قائلة ان جامعة 
بيركلــي اعتادت على تنظيم هــذه الدورة 
للمعلمني على مستوى العالم، لتدريبهم على 

تطبيق آليات التفكير اإليجابي في الفصول 
الدراســية، والرائع ان املعلمــني املبتعثني 
يتعلمون املزيد من اخلبرات واآلليات املطبقة 
في جامعة بيركلي، ومن ثم نقوم بتطبيق 
كل ما يتعلمونه في بيركلي هنا في الكويت 
في برنامج بريق، حيث نقوم باالســتفادة 
بكل هذه اآلليات املتطورة في املدارس التي 
تطبق برنامج بريق. وعبرت عن سعادتها 
بجميع املعلمني املنتســبني لبرنامج بريق، 
مؤكدة ان النخبة املختارة للبعثة، يحمل كل 
معلم منهم سيرة ذاتية مشرفة، فجميعهم 
مدربــون معتمدون، كمــا أن لديهم خبرات 
تدريبية كبيرة، مؤكــدة أن البرنامج لديه 
خطة تدريبية مقبلة تعتمد على استعراض 
آليات التدريب للعام الدراسي املقبل ٢٠١٩-
٢٠٢٠ فــي اجتماعات مصغــرة ومكبرة مع 
جميع املدربني العائدين من البعثة واملدربني 
اجلدد، وذلك لتبادل اخلبرات ووضع اضافات 
وآليات جديــدة للخطة التدريبية اجلديدة 
لبريق. وأعربت عن ثقتها في مدربي بريق 
الذيــن عقدت عليهم آماال كبيــرة في إدارة 
البرنامج من خالل وزارة التربية الداعم األكبر 
للبرنامــج، مثمنة جهود وزارة التربية في 
جعل بريق يطبق في املدارس التابعة لها.

الشيخة انتصار سالم العلي ورقية حسني تتوسطان املعلمني املبتعثني

ً اختبارات الدور الثاني للثانوية تنطلق غدا

»التربية« نعت املعلمة أسماء أحمد: 
وفاتها كانت طبيعية إثر سكتة قلبية

متديد التسجيل لالبتعاث اخلارجي 
لذوي اإلعاقة إلى 11 يوليو

عبدالعزيز الفضلي 

تلقى وزير التربية ووزير التعليم العالي 
د.حامد العازمي كتابا من وزير العدل ووزير 
الدولة لشؤون مجلس األمة د.فهد العفاسي 
يحيطه بأن مجلس األمــة وافق على إحالة 
التقريــر اخلمســني للجنة شــؤون التعليم 
والثقافــة واإلرشــاد، واملتضمــن االقتــراح 
برغبة املقدم من النائب د.عادل الدمخي بشأن 
تخصيــص عهــدة مالية لكل مدير مدرســة 
لتسهيل حل املشكالت الطارئة التي متر بها 
املدارس احلكومية في البالد وإحالته للحكومة.
وطلب العفاســي في كتابه من احلكومة 

إبداء وجهة النظر في املقترح سواء بتنفيذه 
أو بيان أسباب تعذر األخذ به.

مــن جانــب آخــر، تنطلــق في الســاعة 
8 مــن صباح غــد االثنني اختبــارات الدور 
الثاني للصف الثاني عشر بقسميه العلمي 
واألدبي،حيث يبدأ العلمي باختبار الفيزياء 
وينتهي يوم ٢5 اجلاري باألحياء، بينما يؤدي 
طلبة األدبي امتحان مبادئ التفكير الفلسفي 
ويختتمون امتحاناتهم يوم ٢6 باإلحصاء.

أما طلبة املعهد الديني فقد بدأت اختباراتهم 
يوم األربعاء املاضي بامتحان جتويد القرآن 
الشــفوي وتنتهــي يوم ٢6 بامتحــان اللغة 

العربية.

عبدالعزيز الفضلي

إميانــا بقضــاء اهلل وقدره، نعــت وزارة 
التربية، معلمة مادة الرياضيات أسماء أحمد 
التي وافتها املنية يوم األربعاء املاضي داخل 
مدرســة ســودة بنت مالك املتوســطة بنات 
مبنطقة فهد األحمــد، ووري جثمانها الثرى 
أمس في مصر. وتقدمت الوزارة بخالص العزاء 
واملواساة ألسرة الفقيدة، التي أدت رسالتها 
السامية خالل مسيرتها على أكمل وجه، سائلني 

اهلل أن يتغمدها بواسع برحمته ويلهم ذويها 
الصبر والســلوان. وفي هذا السياق، كشفت 
مصادر تربوية رفيعة املستوى لـ »األنباء« ان 
وفاة املعلمة كانت طبيعية وإثر سكتة قلبية 
تعرضت لها أثناء وجودها بدورة املياه، مشيرة 
إلــى انــه مت نقلها على الفور الى مستشــفى 
العدان، حيث أدخلت العناية املركزة، وعقب 
إجراء الفحوصات الطبية لها، تبني انها فارقت 
احلياة. ونفت املصادر ما مت تداوله بانها طلبت 

االستئذان من مديرة املدرسة.

بشرى شعبان

كشــف مصدر مسؤول في الهيئة العامة 
لذوي اإلعاقة عن متديد فترة استقبال طلبات 
الطلبة من ذوي اإلعاقة الراغبني في الدراسة 
باخلارج إلى ١١ يوليو وذلك إلفســاح املجال 
للطلبة الــدور الثاني للطلبة الصف الثاني 
عشــر، مضيفا أنه مت تخصيــص 5٠ مقعدا 

لالبتعــاث إلى اخلــارج للطلبة من مختلف 
فئات اإلعاقة احلاصلني على 75% فأكثر في 

نتائج الثانوية.
على صعيد آخر، وبني املصدر أن الهيئة 
تعمل على زيادة أعداد اللجان الطبية لتخفيف 
فترة االنتظار، الفتا إلى أنها باشرت في هذا 
التوجه باللجان املخصصة للطب الطبيعي 

وجلنة املقاسات للكراسي املتحركة. 

بحث تخصيص عهدة مالية لكل مدير مدرسة حلل املشكالت الطارئة

التيسي رئيسًا جلمعية اجلهراء 
واملاجدي نائبًا والظفيري لـ »السر« 

والبوقان لـ »الصندوق«
محمد راتب 

مت تشــكيل مجلــس إدارة جمعية اجلهــراء التعاونية 
برئاسة ماضي محمد التيسي، وحبيب فالح املاجدي نائبا 
للرئيس، وعيد قصر الظفيري أمينا للسر، ومتعب خليفة 
البوقان أمينا للصندوق، وخالد محمد الرويعي رئيسا للجنة 
املشــتريات، وعذبي زامل السعيدي رئيسا للجنة اإلدارية 
واملالية، وسلمان عوده العنزي رئيسا للجنة االجتماعية.

وكانت االنتخابات قد متت بشــفافية وفاز فيها متعب 
خليفــة البوقان باملركــز األول بحصوله على 6٢4 صوتا، 
تــاله خالــد محمد الرويعــي 557 صوتا، ثم هــزاع باجية 
جزاع الشــمري 546 صوتا، ورابعــا حبيب فالح املاجدي 
534 صوتا، وجاء خامسا عيد قصر الظفيري 5٢8 صوتا، 
تاله في املركز الســادس سلمان عودة العنزي 4١٩ صوتا، 
وجاء ســابعا عذبي زامل السعيدي 4١8 صوتا، وثامنا فهد 

غريب ضاحي احلربي 374 صوتا.

برنامج »صيف 2019« ينطلق
في »تعاونية مشرف« اليوم

محمد راتب

قــال رئيــس جلنــة العمل 
االجتماعي في جمعية مشــرف 
التعاونيــة عيســى القالف ان 
اجلمعية بــدأت توزيع الكتيب 
اخلاص ببرنامــج صيف ٢٠١٩ 
على املساهمني ورواد اجلمعية، 
مشــيرا الــى أن البرنامج يبدأ 
اليــوم ١6 اجلــاري، ويتضمــن 
العديد من األنشطة والفعاليات 
التدريبية  املميــزة والــدورات 
والثقافيــة والتعليمية وورش 

العمل والزيارات الترفيهية وحجوزات السفر 
والســياحة ويختتم في ٢٩ أغســطس املقبل، 
ويستهدف جميع الفعاليات واملناسبات. ووصف 
برنامج الصيف بأنه »متكامل«، ويخدم جميع 
مساهمي ورواد وأهالي منطقة مشرف وضاحية 

مبارك العبداهلل، حيث تقدم 
أنشــطة اجتماعيــة جلميع 
أفراد األسرة، تشغل أوقات 
املهارات،  الفراغ واكتســاب 
كمــا تتيــح فرصــة لتنمية 
الهوايــات واملواهــب بهدف 
صقل شــخصية املشــترك 
وتعزيــز ثقافتــه، متمنيــا 
ان يلقــى البرنامــج الرضا 

والقبول من اجلميع.
البرنامــج  ان  وتابــع 
يشــمل العديد من اخلدمات 
ومنها توفير تذاكر ترفيهية 
مخفضة، كما يشمل رحالت بحرية وسياحية، 
إضافة الــى دورات تدريبية رياضية وثقافية 
وتعليمية، بخالف مشــروع أصدقاء مشــرف 
وبرنامــج خبــراء التغذية وخدمــات الصحة 

والتجميل.

عيسى القالف


