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«األنباء» اطلعت على استعدادات مدارس «التربية» للعودة الشاملة

عبدالعزيز الفضلي

التربيــة  تســابق وزارة 
الزمــن لتجهيــز مدارســها 
أبنائنا  استعدادا الســتقبال 
الطلبة فــي مختلف املراحل 
التعليميــة، حيــث تعيــش 
الــوزارة في حالة اســتنفار 
دائم رغــم الظروف الصعبة 
التــي تواجهها مع شــركات 
النظافــة، لكنهــا جلــأت إلى 
إجراءات استثنائية للتعامل 

مع هذه األزمة.
الــوزارة  هــذا، وتواصل 
املدارس  جهودهــا لتجهيــز 
وتوفير أي نواقص من الكتب، 
لتوفيــر البيئــة التعليميــة 
املناســبة، بعد انتهــاء أزمة 
العــودة  كورونــا، وإقــرار 

ملتعلميها.
وخالل اجلولة، التقينا مع 
مدير املدرسة حمود البذالي 
الــذي توجــه بالتهنئــة إلى 
الهيئات التعليمية واإلدارية 
والطلبــة وأوليــاء األمــور 
الشــاملة  العودة  مبناســبة 
للدراســة بعد توقف استمر 
عامني بسبب جائحة كورونا، 
مشــيرا إلى أن االستعدادات 
والتجهيــزات جيــدة وذلــك 

مرافق املبنى املدرســي، كما 
أنه مت إجنــاز صيانة املبنى 
بشــكل متكامل ليكون بيئة 

جاذبة لطلبتنا.
ودعا البذالي الوزارة إلى 
ضرورة إجناز ميزانية املدرسة 
الســنوية للفصل الدراســي 
األول حتى نستطيع معاجلة 
بعض األمور، متمنيا سرعة 
التجاوب مع اإلدارات املدرسية 
وصرف الدفعة األولى لتوفير 

إلى أن جميع العاملني كثفوا 
جهودهم إلزالة كل العراقيل 
أمام الطلبة لكي يدخلوا العام 

الدراسي بكل أريحية.
العالطــي  وأوضــح 
لـ«األنباء» أنه مت توفير األثاث 
املطلــوب بديــال عــن األثاث 
إلــى جتهيز  التالــف إضافة 
الكتب في مســرح املدرســة 
ووضعها في أكياس لكل صف 
من املراحل التعليمية، مشيرا 

بتضافر جميــع العاملني في 
املدرسة ومبتابعة من املنطقة 

التعليمية والوزارة.
وأضاف البذالي لـ «األنباء» 
انه مت توفير الكتب وستكون 
جاهزة لتوزيعها على الطلبة 
في أول يوم دراسي بإذن اهللا 
تعالــى، مضيفــا أن املنطقة 
قامت بتوفير عمالة لتنظيف 
املدرسة وهي تعمل حاليا على 
االنتهــاء مــن تنظيف جميع 

جميــع مســتلزمات الراحــة 
ألبنائنا الطلبة وحتى يكون 
عامــا دراســيا ناجحــا بكل 

املقاييس.
مــن جانبــه، قــال املدير 
املســاعد مبدرســة الدوحــة 
االبتدائية للبنني د.بدر العالطي 
ان األمور تسير في املدرسة 
على ما يــرام، وهناك التزام 
من قبل املعلمــني واإلداريني 
بالدوام حتى نهايته، مشيرا 

إلى انه حســنا فعلت وزارة 
التربية بعودة كراسة اخلط 
العربي في النسخ والرقعة، 
وهــذا يســاعد الطلبــة على 
احلفظ وكتابة اجلمل بشكل 

جيد.
وبني انــه بدءا من الصف 
األول حتى الرابع ابتدائي يتم 
توزيــع  كتاب اخلط العربي 
للنســخ على الطلبــة، بينما 
سيكون خط الرقعة للصف 
اخلامــس، متمنيــا أن يكون 
العام الدراسي اجلديد ناجحا 
للطلبة وأهل امليدان التربوي، 
معربــا عن شــكره وتقديره 
للقيادات التربوية التي تبذل 
جهودا مكثفة لتحقيق الهدف 
املنشــود وهو خدمة أبنائنا 
الطلبة والعملية التعليمية.

زارت مدرسة الدوحة االبتدائية للبنني للوقوف على سبل التغلب على الصعوبات والتحديات قبل أيام من انطالق العام الدراسي اجلديد

عودة «اخلط العربي» إلى مناهج االبتدائي (قاسم باشا) مدير مدرسة الدوحة االبتدائية للبنني حمود البذالي مستقبال الزميل عبدالعزيز الفضلي   توفير األثاث اجلديد بديال عن التالف

د.بدر العالطي«األنباء» تتفقد جاهزية الكتب للتسليم حمود البذالي

الشــاملة مع انطــالق العام 
الدراسي اجلديد خالل األيام 

القليلة املقبلة.
«األنبــاء» حرصــت على 
متابعة اســتعدادات املدارس 
من مختلف اجلوانب الستقبال 
الطلبة، لذا قامت بزيارة إلى 
مدرســة الدوحــة االبتدائية 
للبنــني والتقت مــع إدارتها 
املدرسية التي تكثف جهودها 
إلعداد بيئة تعليمية مناسبة 

البذالي: تضافر جهود جميع العاملني في املدرسة ومسؤولي املنطقة والوزارة لتهيئة البيئة الدراسية املناسبة
نتمنى سرعة إجناز ميزانية املدارس للفصل األول وصرف الدفعة األولى للتمكن من معاجلة أي نواقص

العالطي: الكتب جاهزة لتسليمها إلى الطلبة في أول يوم من دوامهم.. وحسنًا فعلت «التربية» بعودة «اخلط العربي»

املدارس استقبلت معلميها في أجواء ترحيبية
عبدالعزيز الفضلي

املــدارس فــي  اســتقبلت 
مختلــف املناطــق التعليمية 
التعليميــة  الهيئــة  أعضــاء 
واإلدارية وسط أجواء ترحيبية 
تزامنــت مــع اســتعداداتها 
النطالق العام الدراسي مطلع 

الشهر املقبل.
التعليــم  وهنــأ مراقــب 
االبتدائــي مبنطقــة األحمدي 
التعليميــة د.محمد قراشــي 
وزارة التربية وأعضاء الهيئتني 
التعليمية واإلدارية في املدارس 
مبناسبة بداية العام الدراسي 
اجلديــد، مثمنــا جهودهم في 
استكمال جتهيز املدارس متهيدا 
لعــودة الطــالب إلــى املقاعد 

الدراسية.

لتهنئتهــم بالعــام الدراســي 
اجلديد.

وحــول أعمــال الصيانــة 
الفضلي  أكــدت  والتنظيــف، 
أن الــوزارة قامــت بتركيــب 
واســتبدال وحدات التكييف، 

أعضــاء الهيئتــني التعليمية 
واإلدارية وأولياء األمور بالعام 

الدراسي اجلديد.
من جهتها، أشارت املديرة 
املســاعدة مبدرسة بركة بنت 
النعمان املتوسطة بنات التابعة 
ملنطقــة األحمــدي التعليمية 
نــوال الصالــح إلــى اجلهود 
املبذولــة مــن جميــع أعضاء 
الهيئتني التعليمية واإلدارية 
في استكمال جاهزية املدارس، 
مؤكدة ان املدرســة استقبلت 
أعضــاء الهيئتــني التعليمية 
واإلدارية، الفتة الى أن أعمال 
الصيانــة والنظافــة جتــري 
على قدم وســاق، ومت تركيب 
٨ وحدات تكييف في عدد من 
الفصول الدراسية ومختبرات 

احلاسب اآللي والعلوم.

القيــام بأعمال  باإلضافة إلى 
الصيانة الصحية من تركيب 
فالتر ملبردات املياه وتنظيف 
اخلزانات، إلــى جانب تنفيذ 
أعمال النظافة ملرافق املدرسة 
وفصولهــا الدراســية، مهنئة 

استمرار أعمال الصيانة والنظافة استعداداً النطالق العام الدراسي

نوال الصالحشيخة الفضليد.محمد قراشي

بدورها، قالت مديرة مدرسة 
عثمان بن عفان االبتدائية بنني 
شــيخة الفضلي ان املدرســة 
الهيئتني  اســتقبلت أعضــاء 
التعليميــة واإلداريــة صباح 
أمــس، فــي أجــواء ترحيبية 

املطيري: حريصون على دعم األسر املنتجة 
وتشجيعها على االستقاللية االقتصادية

بشرى شعبان

مبشاركة ما يقارب ٦٦ أسرة منتجة من 
مراكز تنمية املجتمع ومشروع من كسبي 
يدي، نظمت وزارة الشؤون منتدى االسرة 
اخلليجية األول، وقد افتتح معرض منتوجات 
األســر إلى جانب العديد من الورش احلية 
مبشاركة إدارة املقاهي الشعبية في بعض 

من املعروضات واملأكوالت التراثية.
وقــد جــال الوكيل املســاعد للتخطيط 
والتطوير اإلداري عبدالعزيز املطيري ومديرة 
تنمية املجتمع دالل املطيري ومديرة الرعاية 
األسرية سارة الدوسري ومراقبو وموظفو 
إدارتــي تنمية املجتمع والرعاية األســرية 

على املعرض.
وخالل اجلولة، أكد املطيري حرص وزارة 
الشؤون على دعم األسر املنتجة وتشجيعها 
علــى االعتمــاد علــى الــذات واالســتقالل 
االقتصادي، جاء ذلك في تصريح على هامش 
تنظيم منتدى األسرة اخلليجية مبناسبة 
اليوم العاملي لألسرة، مشيرا إلى انه مت حتديد 
هذا اليوم فــي كافة دول اخلليج لالحتفال  
بيوم األسرة وذلك دعما لألسر اخلليجية، 
وفق قرارات وزارات الشؤون االجتماعية في 
دول مجلــس التعاون لالحتفال بهذا اليوم 
وسيتكرر االحتفال سنويا في هذا التاريخ، 
والكويت من الدول السباقة باالحتفال بهذا 

اليوم دعما لألسرة اخلليجية.
وبالنســبة لتطويــر بوتيــك ٣٣، أكــد 
املطيري أن الوزارة حريصة على دعم األسر 
وتشجيعها على االســتقاللية االقتصادية 
والوصول إلى االستغناء عن الدعم احلكومي 

وتوفير مدخول لهذه األســر مــن إنتاجها 
الذاتي.

بدورهــا، أوضحت مديــرة إدارة تنمية 
املجتمع دالل املطيري أن األمانة العامة فعلت 
عدة مقترحات لتعزز دور األسر اخلليجية 
في بناء املجتمع وتبادل اخلبرات في مجال 

مواجهة التحديات.
وأشــارت إلى أن هنــاك مقترحا بإعداد 
تقريــر عن فعالية يوم األســرة اخلليجية 
لعرضــه على جلنة وزراء الشــؤون بدول 

مجلس التعاون اخلليجي.
وختمت املطيري بتوجيه الشكر إلى كل 
من شارك في هذه الفعالية وخصت بالشكر 

إدارة املقاهي الشعبية.
من جهتها، بينــت مديرة إدارة الرعاية 
األسرية سارة الدوسري أن اإلدارة وبالتعاون 
مــع إدارة تنميــة املجتمع احتفلــت بيوم 
األسرة اخلليجية بعد اعتماد جلنة التنمية 
االجتماعيــة في دول مجلــس التعاون هذا 
اليوم لألسرة، وكان هذا االحتفال اخلليجي 
في مركز تنمية املجتمع، وقد شاركت إدارة 
الرعاية من خالل مشــروع من كسبي يدي 
الذي هو ثمرة التعاون بني وزارة الشؤون 
واألمانة العامة لألوقاف من خالل األســرة 
املنتفعة من املساعدات االجتماعية، والهدف 
من املشروع حتويل املنتفعني من املشروع 

إلى سوق العمل.
وكانت املشاركة عبر ٢٠ أسرة عرضت 
منتجاتها باإلضافة إلى ٤ ورش حية، موضحة 
أن املشروع يدرب املنتفعات ويحولهن إلى 
تصريف إنتاجهن عبــر بوتيك ٣٣ وقريبا 

هناك معرض للمنتفعات في البوتيك.

خالل احتفال «الشؤون» بيوم األسرة اخلليجية

عبدالعزيز املطيري ودالل املطيري وســارة الدوســري بعد افتتاح منتدى 
(ريليش كومار) األسرة اخلليجية  

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو


