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«قزمريچ»!
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قزمريچ!
كلمة من اللهجة الكويتية «قزمريچ»!

ماذا تعني كلمــة «قزمريچ»؟ لها أكثر 
من تفسير!

هي من اآلخر تعني (شيء مو مبكانه)!
وهي أيضا تطلق حق (املكان الضيچ)!

وهي أيضا للشخص الذي إيي في املكان 
غير املناسب!

وهي قد تعني املوت.. كيف؟
ويقولها الكويتي على السجية: سبحان 
اهللا (فالن الغثيث) بكل مكان تصادفه چنه 

(قزمريچ)!
باختصار بعد هذا العرض املوجز نختلف 
أو نتفق نتصافى نتصالح.. انتو ال تصيرون 

قزمريچ وطلعوا منها..!
باچر الدوام هي مثل (ام العروس) صايرة 
چنها (بزه املرتزه) رايحه معاهم بشــهر 

العسل.. صچ قزمريچ!
وإذا تذمر أهل الكويت قالوا: قاعد (چنه) 
قزمريچ، اهللا يلعن أبو هالكرسي من أجله 
باع مبادئه وقيمه وحسافة صارلنا قزمريچ!
الكويتية خاصة  الكلمــات  الى  الناظر 
(العتيچة) منهــا ترجع إلى أصول مختلفة 
منها العربية والهندية والفارسية واإلجنليزية، 
حيث إن اللهجة الكويتية جاذبة لكل الكلمات 

وحتويرها ثم لالستخدام في الكويت!
إن من ينظر فــي (القاموس) الكويتي 
ويتعرف على هذا الكم من املفردات الغريبة 
مثل (قزمريچ) والترابط بينها وبني معاني 
اللغــة العربية يعرف ماذا نقصد باخلليط 
املتجانس والذي وظفها الكويتي أحســن 

توظيف في حياته اليومية!
سألت إحدى أخواتي قالت لي: ال تكتب 

چنها اتفشل!
بس لألمانة كنا نســمعها من (أمهاتنا 
وجداتنا) في موقف معني مثال املكان ضيق 
أو (متقلقص) (إهنيه) نسمعها واحلقيقة ال 
أعرف بالضبط ماذا تعني ومن أين جاء هذا 

املصطلح احمللي العجيب!
بس في تاريخنــا وموروثنا موجودة 

ويتداولها املخضرمون رجاال ونساء!
أما أخي سليمان العجيل فيقول: يا الغالي 

معناها (شي مو مبكانه األصلي).
مثال: أكل ما مطبوخ بطريقة نوع ما مو 
بالطريقة الكويتية األساسية وعلى أصولها 
األولى مثل طبخ أمهاتنا األولني الالتي يجدن 
الطبخات األصلية لكن احلني حتى لو (قلدتها) 
ما تطلع مثــل أول (خنينة) وطيبة وأصل 

الكلمة تركية.
ثم بادرت باالتصال باألخ الدكتور مرزوق 
يوسف الغنيم وسألته عن قزمريچ فأفاد 

مبا يلي:
مريج، غيــر موجود بالفارســي وال 

باألوردو.
وباالطالع على لسان العرب يقول: الُعظيم 
األبيض وســط القرن. ولعل املقصود انه 
عن طريق هــذا الُعظيم يغزون فيه. ومن 
هنا جاء (غز َمْريَْچ). ولكن الكلمة تستعمل 
في الكويت لغير ذلك. فعندما يجلس احد 
في املــكان الضيق او ان يتصل في وقت 
غير مناسب (مثل اتصالك قبل قليل) يقال 

له مثل غز مريچ. واهللا أعلم.
وهنا ضحكــت طويال.. الحظوا عبارة 
(مثل اتصالك قبل قليل) ألنني اتصلت به 
مساء توه راقد وماكل (صبور مشوي) ولنب!

وملزيد من اإليضاح اتصلت باألخ محمد 
العجيري - بوقصي - فقال (قزمريچ) يعني 
واحد قاعد في مكان أو حاشر نفسه بطريقة 

معرقلة مزعجة!
أما أُخوي عبداهللا الدغيشم - بوعادل - 
فقال: قزمريچ.. الشيء الذي يغير مكانه!

٭ ومضة: عزيزي القارئ (املواطن - املقيم) 
هــذا تعبير دقيق يتداولــه أهله ال تصير 
(ملقوف) وتستخدمه ألنه مع (لفظك) املعوچ 
قد يعطي العكس (فال داعي) من استخدامه 

ما دمت ال حتسن نطقه!
قزمريچ.. لفظ منقرض وموروث كويتي 
في لهجتنا الكويتية يعني باختصار شيء 
مو مبكانه، وأعطيك مثل (مجمع الوزارات 
خليتوه في الديرة صــار اليوم قزمريچ 
مــع هالزحمة املرورية يا ليتكم قالينه في 

الدائري السابع!

٭ زبدة احلچي: هذه املفردة لها أكثر من رأي 
وهناك من يقبحها ألنها تعني كما يقولون.. 

قاعدلي في بلعومي چنه.. مريچ!
وحتمــا راح تأخذ حيزا فــي (امليديا) 
والتواصــل االجتماعي من عصف ذهني 

ونقاش وحوار اتفاق واختالف!
أما الكلمة (الفصل) في هذه القضية فمن 
خالل اتصالي بالدكتور يعقوب يوسف الغنيم 
األديب واملؤرخ وأيضا اجلريء والذي كثيرا 
ما عدل في أحداث التاريخ أرقاما وأحداثا 
وسألته عن قزمريچ فقال مشكورا وبكل 
ثقة: قزمريچ - كلمة أجنبية يقصد بها املوت!

وأفاض: هي على وجه التحديد: حضور 
املوت أو ضربة املوت ومبعنى أدق تستخدم 

هكذا.. راح في قز مريچ - اي مات!
هذا ما جمعته لكم عن قزمريچ ويبقى 
احلوار متصال بالتعليقات للتوضيح أكثر!

في أمان اهللا.. 

مزيج بني نظريات التعلم واملعلم املثالي

األسلوب القصصي

إن أســاس ما مييز املعلــم هو كيفية 
توصيل املعلومة بأسلوب فريد من نوعه 
وشــيق للطالب، فالطالب يأخذ انطباعا 
مبدئيــا عن املعلم فــي أول ٢٠ دقيقة من 
احلديث، حيث هنا يبني املعلم شخصيته 
عند الطالب، فاملعلم املثالي هو من يستطيع 
أن يلفت انتباه الطالب بأخالقه وعطائه 
وطريقتــه الالفتــة فــي طــرح الدروس 
والنقاشات الشيقة، من هنا نسلط الضوء 
على أبرز نظريات التعلم التي كان لها دور 
عظيم فــي التعلم، فوجب على املعلم أن 
يوظف هذه النظريات في طريقة تعامله 

مع الطلبة، وأبرز نظريات العلماء هي:
برونر: ذكر الفهم عن طريق االكتشاف 
يتيح للمتعلم التقدم بشكل ملحوظ في 
اكتســاب املعرفة، هذه النظرية جتســد 
مفهوم ان املعلم املتقن لعمله هو من يجعل 
الطالب مستكشــفا ومبدعا، أما النظرية 
الثانية هي أن العنصر الفعال في العملية 
التعليمية هو املتعلم من هنا نستنتج انه 
ليــس هناك تعليم جيد بال تهيئة فرصة 

للطالب لإلبداع.
بياجيــه: ذكر أن تعليــم الطالب على 
التفكيــر الناقــد والتفكير املجــرد أولى 
أولويات وأهداف املعلم، حيث قال أيضا 

األسلوب القصصي من أكثر األساليب 
املعززة للعملية التربوية، وذلك لكونه 
مشــوقا وجاذبا النتباه املســتمعني، فال 
عجب أن ذلك أسلوب القرآن الكرمي، حيث 
إنه أسلوب استراتيجي ثابت من أساليبه 
التربويــة، واحتلــت القصص مســاحة 
شاسعة من هذا الكتاب العظيم، قد قال 
تعالى: (نحن نقص عليك أحسن القصص 
مبا أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من 

قبله ملن الغافلني) سورة يوسف ٣.
كانت القصص وال تزال سبيال يصل 
فيه أصحاب الرساالت واألساتذة الى عقول 
الناس، فكم من قصة تركت من االثر ما 
لم تتركــه الكثير من احملاضرات، فنجد 
عدة جامعات عاملية منها جامعة هارفارد 
توصي باســتخدام األسلوب القصصي 
Storytelling لتحسني مهارات اإللقاء وزيادة 
ثقــة املتحدث، وهذا أكثر ما يحتاج اليه 

املعلم في وقتنا احلالي. 
وتعود األصول النفسية والفلسفية 
ألسلوب القصة الى نظرية فيجو تسكي 
في التعلم واملعروفة بالنظرية البنائية 
االجتماعيــة فــي التعلم، الــذي يرى أن 
التعلم أفضل وأكثــر فعالية عندما يتم 

التدرج في طرح املفاهيم ليتسنى للطالب 
استيعاب املادة العلمية بشكل ممتاز وجيد.

دينيز: قال يجب على املعلم أن يستخدم 
الوسائل التعليمية التي تشجع الطالب 
علــى االكتشــاف، فهنا تكمــن املتعة في 
تخصص العلوم. أطــرح مثاال على هذا 
النوع من األنشطة، فمعلم العلوم يجعل 
الطالب هو من يستنتج احلقيقة من خالل 
إحضار الطالب للمختبر وإحضار األدوات 
الالزمة للتجربة وجعله يطبق التجارب 
بنفسه ويستنتج احلقائق، وأيضا طرح 
دينيز نظرية تقول وجب على املعلم أن 
يتجنب اختيار االســتراتيجيات التي ال 
تناســب املتعلمني وال تناســب محتوى 
املقــرر، فمــن خبرة املعلم يســتطيع أن 
يستنتج االستراتيجيات املمتعة واملناسبة 

للدرس.
من هنا نســتنتج أن هنــاك نظريات 
كثيرة يســتطيع أن يوظفهــا املعلم في 
حياتــه املهنية ليكــون خير معلم جليل 
يتســم بالفكر املتطور واملبدع واألخالق 

العالية.

٭ بقلم: سارة ناصر الهاجري ـ مقرر: تدريس العلوم 
م/ث كلية التربية ـ إشراف: د.عبداهللا الهاشم

ذلك في سياق اجتماعي، هذا ما يتم على 
طريقة القصة، حيث غالبا ما تصاغ القصة 
أو تروى في ســياق اجتماعي من حيث 
الشــخصيات واملكان والزمان، ويتعلم 
املتعلم املعاني واملعلومات التي تتضمنها 
القصــة من خالل تفاعلــه مع املعلم من 
جهة ومع زمالئه من جهة أخرى، واألمر 
يتطلب أن يحسن املعلم اختيار نوعية 
القصص لتالميذه بحيث يتناسب مستوى 
السرد مع املستوى العام للطلبة، وأرى أن 
أهمية هذه املهارة ال تقتصر في التربية 
والتعليم فقط، بل متتد لتشمل كل سياق 
يتطلب إيصال أفكار معقدة من شخص 

لشخص آخر.
من مزايا هذه الطريقة التدريسية أنها 
غير مكلفة وميكن استخدامها بسهولة، 
ولكن قد ال تالئم جميع املواد الدراسية، 
وقد جتعل بعض الطلبة مييلون للخيال 
العلمي أكثر من الالزم وينحصر دورهم 
باالســتماع فقــط من دون القــدرة على 

مشاركة آرائهم.

٭ بقلم: مها الرشيدي ـ مقرر تدريس العلوم ـ بإشراف 
د.عبداهللا الهاشم (كلية التربية - جامعة الكويت)

مشاركة طالبية

املضف اطلع على نسب االستعدادات للعام الدراسي اجلديد
عبدالعزيز الفضلي

ترأس وزير التربية د.علي 
املضــف اجتماعــا حضــره 
وكيل وزارة التربية د.علي 
اليعقوب والوكالء املساعدون 
جهة االختصــاص ومديرو 
عمــوم املناطــق التعليمية 
وذلــك ملتابعــة االســتعداد 
للعودة اآلمنة إلى املدارس 
للعام الدراسي ٢٠٢٢/٢٠٢١ م.
ومت في االجتماع عرض 
تقارير االستعدادات ونسب 
اإلجنــاز فيها التــي قدمتها 
املدارس من جميع املناطق 

التعليمية.
وفــي إطــار االســتعداد 
للعودة اآلمنة إلى املدارس، 
الشــؤون  إدارات  تقــوم 
املناطــق  فــي  الهندســية 
التعليمية كافة بإجراء أعمال 
الشــاملة لضمان  الصيانة 
جاهزيتها الستقبال الطلبة 
فــي بدايــة العام الدراســي 

املقبل ٢٠٢١-٢٠٢٢.
وعلــى هــذا الصعيــد، 

االنتهاء من أعمال الصيانة 
اجلذرية ألربع دورات مياه 
فــي ثانويــة زينــب بنــت 
محمد ژ بنــات، وصيانة 
أعمال األملنيوم والسيراميك 
إلــى جانب  والبورســلني، 
اســتبدال جميع سبورات 
الدراســية فــي  الفصــول 
املدرســة واســتبدال بالط 
ساحة العلم وأعمال خارجية 
تتضمن األملنيــوم وأعمال 

م.عبــداهللا الهاجــري عــن 
القيام باســتبدال معلقات 
اإلضاءة led ومت تركيب جزء 
كبير منها في املدرسة، إلى 
جانب تشغيل مبردات املياه، 
مؤكدا عدم وجود معوقات 

تذكر.
بدورها، ذكرت مهندسة 
الشــؤون  بإدارة  امليكانيك 
التابعة ملنطقة  الهندســية 
اجلهراء التعليمية م.فريحة 
العنزي أن أعمال مهندسي 
التابعــة  املواقــع  صيانــة 
التربيــة متثلــت  لــوزارة 
في إجــراء عدد مــن أعمال 
الصيانــة الشــاملة خــالل 
الفتــرة املاضية وشــملت 
التكييف  صيانــة أجهــزة 
فــي مــدارس عــدة تابعــة 
ملنطقة اجلهراء التعليمية، 

واستبدال عدد منها.
وأكدت جاهزية املدارس 
الطــالب  اســتقبال  إلــى 
والهيئــات التعليمية فيها، 
حيــث تطلع اجلميــع إلى 

عودة حياة دراسية آمنة.

السيجما.
وذكر أنه مت القيام بأعمال 
مشابهة في كل من ثانوية 
عمرة بنــت رواحــة بنات 
ومدرسة أم معبد املتوسطة 
بنات ومدرسة على السالم 
املتوســطة بنــني، وقــد مت 

إجنازها على أكمل وجه.
من جانبه، كشف رئيس 
الكهرباء وامليكانيك  قســم 
مبنطقة اجلهراء التعليمية 

«التربية»: صيانة شاملة للمدارس لضمان جاهزيتها للعام الدراسي اجلديد

د.علي املضف ود.علي اليعقوب وأسامة السلطان خالل االجتماع

أكــد مديــر إدارة الشــؤون 
الهندسية مبنطقة اجلهراء 
التعليمية م.سعد املطيري 
أن إدارة الشؤون الهندسية 
العاملني  استطاعت بجهود 
فيها إجناز العديد من أعمال 
الصيانة خالل الفترة السابقة 
وخالل جائحة كورونا، في 
مدارس تابعة ملنطقة اجلهراء 

التعليمية.
إلــى  وأشــار املطيــري 

بدء الدور الثاني لالبتدائي واملتوسط ٢٦ اجلاري والثانوي ٣ أكتوبر
عبدالعزيز الفضلي

تواصل وزارة التربية استعداداتها 
للعام الدراســي اجلديد على جميع 
االجتاهات سواء عن طريق قطاعات 

أو  التعليمية  أو مناطقهــا  الوزارة 
املدرســية حيث جترى  إداراتهــا 
التجهيزات على قدم وساق الختبارات 
الدور الثاني التي ستنطلق للمرحلتني 
االبتدائية واملتوسطة اعتبارا من ٢٦ 

اجلاري، أما اختبارات املرحلة الثانوية 
فستبدأ من ٣ أكتوبر املقبل ويتضمن 
االمتحان منهج الفترة الدراسية الثانية 

فقط.
وفيما يتعلق بالدور الثاني املؤجل 

للحاالت املرضية أوضحت مصادر 
تربوية مطلعة لـ«األنباء» أنه سيعقد 
في منتصف الشهر املقبل الفتة إلى 
انه ستصدر نشرة توضيحية بذلك 

من قبل قطاع التعليم العام.

مجلس اجلامعة يناقش الثالثاء املقبل خطة العودة للدراسة
ثامر السليم

كشــفت مصــادر مطلعة 
لـ«األنباء» أن اجتماع مجلس 
جامعة الكويت املقبل سيكون 
يوم الثالثاء املقبل ١٤ اجلاري، 
برئاسة مدير جامعة الكويت 
البديــوي،  باإلنابــة د.بــدر 
وأعضــاء مجلــس اجلامعة، 
في قاعة االجتماعات - قسم 
الهندســة الكهربائيــة بكلية 
الهندســة والبتــرول مبدينة 
الســالم اجلامعيــة  صبــاح 

(الشدادية).
وأشــارت إلــى أن ســتتم 
مناقشة خطة العودة النهائية 
للدراســة للعــام اجلامعــي 
اجلديد ٢٠٢٢/٢٠٢١، مؤكدة أن 
اجلامعة حريصة كل احلرص 
على مراجعة اخلطة بشــكل 

النفط ووزير التعليم العالي 
د.محمد الفارس انه مت تكليف 
مديــر عــام اجلهــاز الوطني 
لالعتمــاد األكادميي وضمان 
جودة التعليم د.حمد العدواني 
بالتنسيق مع بعض اجلهات 
االختصــاص  ذات  املعنيــة 
لصياغة رؤية مشتركة قصيرة 
التحديــات  املــدى ملعاجلــة 

احلالية.
جــاء ذلــك فــي تصريــح 
الفــارس  صحافــي للوزيــر 
يوم أمــس األول على هامش 
ترؤســه االجتماع التنسيقي 
الثانــي لتحديــث مخرجــات 
التعليم وربطهــا مبتطلبات 

سوق العمل.
وجدد الفارس التأكيد على 
أهمية صياغة رؤية مشتركة 
قصيــرة املدى متهيدا لوضع 

وتنويــع مخرجــات التعليم 
وربطهــا مع توجهات ســوق 
العمل مت االستماع الى العرض 
املرئــي املقدم مــن قبل األمني 
العام لألمانة العامة للمجلس 
األعلى للتخطيط الدكتور خالد 
مهدي بعنوان (االستراتيجية 

الوطنية للوظائف).
وأوضح الفارس ان العرض 
عالج ٤ محاور رئيسية أولها 
رأس املــال البشــري وثانيا 
القطاع العــام وثالثا القطاع 
اخلــاص وأخيــرا احلمايــة 
االجتماعيــة باإلضافــة إلــى 
اســتخدام منــاذج االقتصاد 
السلوكي في دراسة السياسات 
العامة وخرجت الدراسة بـ ١٤ 
سياسة عامة تفصيلية ملعاجلة 
االختالالت التي مت تشخيصها 
في احملاور األربعة السابقة.

رؤيــة طويلة املــدى ملواءمة 
مخرجات التعليم مع متطلبات 
سوق العمل وأن تعرض في 
االجتمــاع التنســيقي القادم 

ملناقشتها.
وأضاف انه من ثم سيتم 
وضــع رؤيــة طويلــة املدى 
يراعــى فيهــا مــا مت طرحــه 
فــي االســتراتيجية الوطنية 
للوظائــف ملواءمة مخرجات 
التعليم مع متطلبات ســوق 
العمل، مشددا على أن يتم رفع 
الرؤية الشاملة بشأن تنويع 
مخرجات التعليم مبا ينسجم 
ومتطلبات ســوق العمل إلى 

مجلس الوزراء.
وقال إنه استكماال لالجتماع 
الســابق بشــأن وضع حجر 
األســاس فــي بنــاء خارطــة 
لتحديــث  جديــده  طريــق 

الفارس: رؤية طويلة املدى ملواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل

دوري في ضوء املســتجدات 
الصحيــة، ووفقــا لتعليمات 
مجلس الــوزراء بهذا الصدد 
ملا فيه مصلحة طلبة اجلامعة 

واحلفاظ على سالمتهم.
يذكــر أنه ســبق ملجلس 
اجلامعة في اجتماعه الثالث 
خــالل أبريل املاضي أن اطلع 
على التقريــر النهائي للجنة 
«وضــع خطة وآليــة لعودة 
طلبة جامعة الكويت للدراسة 
التقليديــة»، موضحا أنه مت 
اعتماد اخلطة واملوافقة على 
عودة الدراسة التدريجية للعام 
اجلامعي ٢٠٢١-٢٠٢٢ شريطة 
موافقة السلطات الصحية مع 
التوصية باالســتعجال على 
تطعيم أعضاء هيئة التدريس 

والطلبة.
من جهة أخرى، قال وزير 

العيدان: مسيرة التطوير اإللكتروني  حتتاج دعم العمالة الوطنية
أكدت اجلمعيــة الكويتية 
لتقنيــة املعلومــات دعمهــا 
للتوجهــات احلكوميــة فــي 
تطوير البنى التحتية والبرامج 
والتطبيقات الستكمال أنظمة 
امليكنــة في مختلــف اجلهات 
احلكوميــة، مشــيرة إلــى أن 
عجلة امليكنة ما زالت تتحرك 
بخطوات بطيئــة وبحذر في 
جميــع خدمات الدولــة، ولم 
تعمم فكرة التحول الرقمي على 
جميع الوزارات، إذ إن املواطن 
الكويتي ما زال يراجع الوزارات 
والهيئات إلجناز معاملته، وهذا 

يعرضه لإلصابة بكورونا.
دور وزارة الدولــة لشــؤون 
وتكنولوجيــا  االتصــاالت 

الوطنية املتخصصة  العمالة 
في هذا املجال، وأنه يجب على 
احلكومة تشجيعهم وحتفيزهم 
كي ال يتسرب العاملون من هذا 
القطاع، ويجب دعمهم أسوة 
بالتخصصات األخرى املشابهة، 
فهذا التخصص أصبح يعاني 
أطول تدرج فني، عالوة على 
عدم إنصافهم من حيث البدالت 
التي يســتحقونها  واحلوافز 
أســوة بالوظائــف األخــرى 
العيــدان أن  املشــابهة، وبني 
اجلمعية قامت وتقوم بجهود 
مستمرة لدعم العاملني في هذا 

القطاع وإنصافهم.

املعلومــات وتنظيــم األدوار 
بني اجلهات املعنية بالتحول 
الرقمــي، اجلهــاز املركــزي 
املعلومــات  لتكنولوجيــا 
والهيئــة العامــة لالتصاالت 
وتقنية املعلومات، الفتة إلى 
أن التحديات تستلزم توحيد 
اجلهــود والعمــل وفق خطة 
موحدة تنهض بأهداف الكويت 
التنموية، الســيما أن تطبيق 
«سهل» هو باكورة اإلجناز في 

طريق هذه اجلهود.
وختم العيدان بأن مسيرة 
التطوير اإللكتروني لألنشطة 
احلكومية لن تتحقق إال بدعم 

م.ناصر العيدان

نائــب رئيــس  وصــرح 
الكويتيــة لتقنية  اجلمعيــة 
املعلومــات م.ناصــر العيدان 
بــأن التصريحــات األخيــرة 
لسمو رئيس مجلس الوزراء 
الشــيخ صباح اخلالد جاءت 
متوافقة والتطور املنشود في 
مختلف اجلهــات احلكومية، 
مضيفــا: أننا أمــام حتد كبير 
يتمثل في حتسني مركزنا في 
املؤشرات العاملية وخلق روح 
التنافســية داخليا وخارجيا 
لتطوير اخلدمات اإللكترونية 

مبا يصب ملصلحة املواطن.
وشدد العيدان على تفعيل 

فهاد لـ«األنباء»: صيانة شاملة ملسجد مدرسة «أحمد الفارسي»
عبدالعزيز الفضلي

تفاعلــت وزارة التربيــة 
مع ما نشرته أمس «األنباء» 
حول مســجد مدرســة أحمد 
الفارســي املتوسطة التابعة 
ملنطقة األحمــدي التعليمية 
الذي أصبح «آيال» للسقوط 

ويحتاج صيانة.
إدارة  مديــر  وتوجــه 
املشــاريع بقطــاع املنشــآت 
بوزارة التربيــة محمد فهاد 
ومبتابعة مــن وكيل القطاع 
م.ياسني الياســني مع فريق 
عمل إلى املدرسة صباح أمس 
لالطالع عن قرب على املسجد.
وقــال فهاد فــي تصريح 
خاص لـ «األنباء» إنه مت عزل 

أنــه مبتابعــة  وأوضــح 
وتعليمات عاجلة من الوكيل 
املســاعد للمنشآت التربوية 
م.ياســني الياسني قام فريق 
عمل بزيارة املدرسة لتقدمي 

معربا عن بالغ شكره وتقديره 
جلريدة «األنباء» على اهتمامها 
ومتابعتهــا لــكل مــا يتعلق 
باملنظومــة التربويــة ونقل 

الصورة بشكلها الصحيح.

تقريــر بذلك بالتنســيق مع 
إلــى  املدرســة، الفتــا  إدارة 
انه ســيتم صيانــة وجتهيز 
املسجد بالكامل ليكون جاهزا 
للمصلني من الطلبة واملعلمني، 

في تفاعل من «التربية» مع ما نشرته «األنباء» أمس وبتعليمات من الياسني

محمد فهاد

املسجد بالكامل عن املدرسة 
وسيتم إجراء صيانة جذرية 
لــه، مشــيرا إلى أن ســالمة 
أبنائنا الطلبة ومعلمينا فوق 

كل اعتبار.

فريق من املنشآت خالل زيارة إلى مسجد املدرسةم.ياسني الياسني

االمتحان املؤجل للحاالت املرضية سيعقد منتصف الشهر املقبل


