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اجلامعة األمريكية بالكويت و«كيدزانيا» 
يرسمان عاملًا ترفيهيًا لألطفال

تولــي «كيدزانيا» أهمية 
لتعليــم األطفال مــن خالل 
أنشــطة يلعبون فيها أدوارا 
عديدة حتى يكبروا ويساهموا 
في صناعة «عالــم أفضل»، 
األنشــطة  تســهم  حيــث 
املوجــودة فــي كيدزانيا في 
البدنــي واملعرفــي  النمــو 
لألطفال، كما تسهم في تطوير 
املهــارات والســلوكيات عن 
طريق حتفيزهم على التفكير 
االبداعي وتطوير مستويات 
الثقــة بالنفــس واالعتمــاد 

عليها.
اجلامعــة  وترتبــط 
األمريكية في الكويت بشراكة 

كانت داخل املنشآت األخرى 
في كيدزانيا، األمر الذي ساعد 
األطفال على تنمية ثروتهم 
اللغوية عن طريق التفاعل في 
املغامرة التي أطلقتها اجلامعة 

األميركية في الكويت.
ومثل هذا النشاط الشعار 
الذي تتخذه اجلامعة والذي 
يقوم علــى التعلم والتفكير 
وحتقيق الذات، كما أكد على 
القيــم األساســية للجامعة، 

إضافة إلى أنه أتاح لألطفال 
فرصــة العمل بروح الفريق 
الواحــد والتفكير اجلماعي، 
الــذي  الفريــق  إن  حيــث 
أكمــل الكلمــات أوال حصــل 
علــى هدية بوســم اجلامعة 
 «kidZos» وعمالت إضافيــة

من كيدزانيا.
ونسعى دائما في كيدزانيا 
للشــراكة مــع املؤسســات 
املعروفة التي متنح األطفال 
فرصة التعلم من خالل تقمص 
أدوار واقعية، ما يســاعدهم 
على إحــداث تغيير إيجابي 
في مجتمعهــم والبيئة التي 

يعيشون فيها.

مميزة مع كيدزانيا منذ يونيو 
٢٠١٣، ومن املتوقع أن تطلق 
اجلامعة عــددا من املبادرات 
واألنشطة التفاعلية استعدادا 
للذكرى السنوية للشراكة في 

يونيو املقبل.
وقــد مت تفعيــل نشــاط 
Word» الكلمــات اصطيــاد 
Hunt» ملــدة ٥ أيــام، حيــث 
تطلــب النشــاط اســتخدام 
األدلة جلمــع احلروف التي 

شركة لولو هايبر ماركت تنظم 
مهرجان «لولو عالم املأكوالت ٢٠٢٢»

نظمت شركة لولو هايبر ماركت، الوجهة 
الرئيسية للمتســوقني املميزين في املنطقة، 
عــرض «لولو عالــم املأكــوالت ٢٠٢٢»، وهو 
احتفال ضخم باألطعمة العاملية يســتمر في 
الفترة من ٢٨ سبتمبر إلى ٤ أكتوبر في جميع 

منافذ العالمة التجارية.
مت افتتاح الفعالية في ٢٨ سبتمبر في فرع 
شركة لولو هايبر ماركت بالري مبشاركة املمثل 
الهندي الشــهير ومقدم البرامج التلفزيونية 
واملسافر العاملي والشــيف، راج كاليش، مع 
الشيف واملؤثرة االجتماعية جميلة اللنقاوي، 
بحضــور اإلدارة العليا لشــركة لولو هايبر 
ماركت في الكويت وممثلني عن رعاة احلدث.
وكان مــن ضمن عناصــر اإلثارة في حفل 
االفتتاح القيام بسلســلة من األنشــطة التي 
اشــتملت على عرض توضيحي مباشــر من 
قبل كبار الطهاة، وتواجد كاونترات طعام في 
جميع منافذ الهايبر ماركت، ووجود مأكوالت 
مطعم ديسي دابا، الذي يضم أفضل املأكوالت 
الهندية الشمالية، وكذلك مطعم ماالبار يشياكادا 
ووثاتوكادا، حيث ميكن للمرء تذوق النكهات 
األصيلة لوالية كيراال، ومخبر «بيكري بريد 
هاوس» الــذي يبيع اخلبز الطازج واألطباق 

املخبوزة األخرى.
مت افتتــاح عــرض مهرجــان لولــو عالم 
املأكوالت في املنافذ األخرى للعالمة التجارية 
بحفل تقطيع الكيك، وصاحب ذلك مجموعة 
متنوعة من الفعاليات الرائعة. وكان من ضمن 
األنشطة التي جتذب اجلمهور في منافذ البيع 
املختلفــة هي تقطيع أكبر بيتزا، عرض اكبر 
شاورما واكبر برجر وكذا اكبر ساندويتش.

اخلصومات املذهلة والعروض اخلاصة على 
مجموعة واســعة من املنتجــات الغذائية من 
جميع أنحاء العالم كانت أبرز ما في العرض 
الترويجــي ملدة أســبوع. أقيمــت العديد من 
الفعاليات اجلانبية كجزء من عرض مهرجان 
لولو عالم املأكوالت، مبا في ذلك حفل مزج الكيك 
الذي أقيم في ٢٩ سبتمبر في فرع الضجيج.

اجلامعة األسترالية جددت اعتماد 
EAQUALS للغة اإلجنليزية

مت جتديد اعتماد برنامج 
اللغــة اإلجنليزيــة لــدى 
اجلامعة األسترالية من قبل 
(Eaquals) لتقييم واعتماد 
اخلدمــات اللغويــة وهي 
الرائدة  املهنيــة  اجلمعية 
لتعليم اللغات في العالم، 
وذلــك بعد التأكــد من أن 
اللغة اإلجنليزية  برنامج 
لــدى اجلامعــة متوافــق 
متاما مع معايير اجلمعية 

للجودة.
Eaquals وتصنــف 

كمؤسســة غيــر ربحيــة 
أسســت فــي عــام ١٩٩١

تهدف إلــى خدمة مصالح 
متعلمي اللغات باإلضافة 
إلى مهنــة تعليــم اللغة، 
وتعمــل املؤسســة علــى 
حتســني جتربــة متعلمي 
اللغات مــن خالل تطوير 
معايير حديثــة لتدريس 
اللغــات وتقدمي اعتمادات 
للمؤسسات التعليمية بناء 
على معايير عالية اجلودة.

وقــد كان أول اعتمــاد 

اجلامعة األســترالية يفي 
باملعايير العاملية املطلوبة 
لالعتماد حيث ان مستوى 
التدريس، وبرامج وتنظيم 
التعلم،  الدورات، وموارد 
واالختبــارات، والتقييــم 
جميعهم ذات جودة عالية، 
وأكــدت املؤسســة أيضــا 

أن اجلامعــة األســترالية 
حتــرص علــى مصلحــة 
طالبهــا وموظفيهــا، وأن 
الدعائيــة  املــواد  جميــع 
دقيقة وصادقة، باإلضافة 
إلى مؤشرات إدارية مهمة 
متيز بهــا برنامــج اللغة 
اإلجنليزية مثل التواصل 
مــع املوظفــني والطالب، 
وتنفيذ الــدورات وأنظمة 
الدعم، والتعليم والتعلم، 
والشــهادة،  والتقييــم 
األكادمييــة،  واملــوارد 
وخدمات الطلبة، وملفات 
تعريف املوظفني وتنميتهم، 
وشروط تعيني املوظفني، 

وبيئة التعلم.
وتعليقا على هذا اإلجناز 
أكد رئيــس برنامج اللغة 
اإلجنليزية لدى اجلامعة 
األســترالية د.عبدالستار 
محفوظي، أن هذا اإلجناز 
هو نتيجــة تعاون جميع 
التــي  أقســام اجلامعــة 
يوجهها ويدعمها مجلس 
األمناء ورئيس اجلامعة.

د.عبدالســتار رئيس برنامج اللغة اإلجنليزية ورئيس اجلامعة األسترالية 
د.عصام زعبالوي

لبرنامج اللغة اإلجنليزية 
للجامعة األســترالية من 
قبل Eaquals في عام ٢٠١٧، 
حيــث أصبح أول برنامج 
لغة إجنليزية في الكويت 
يحصــل علــى االعتماد . 
وأشــارت Eaquals بعــد 
التدقيــق الــى أن برنامج 

الزواوي: االرتقاء مبستوى منظومة األوملبياد اخلاص 
الكويتي من خالل مواكبة التطورات احلديثة

اختتمت مبركز عبداهللا 
السالم إلعداد القادة دورة 
دراســات إعــداد أخصائي 
األلعــاب  إدارة  نظـــــام 
لألوملبيــاد  واملســابقات 
اخلــاص التـــــي نظمهــا 
األوملبياد اخلاص الكويتي 
بالتعــاون مــع الرئاســة 
اإلقليمية لألوملبياد اخلاص 
ملنطقة الشــرق األوســط 
افريقيا مبشاركة  وشمال 
٢٠ دارســا ودارســة على 

مدى ٥ ايام.
بالــــدورة  وحاضـــــر 
احملاضر الدولي باألوملبياد 
اخلاص فــي نظـــام إدارة 
GMS األلعاب واملسابقات

د.مصطفى شوقي ومسؤول 
الرياضـــــة والتدريــــب 
باألوملبيـــــاد اخلـــــاص 
الكويتي مصطفى حسونة، 
واشــتملت الــدورة علــى 
تعريف وتدريب الدارسني 
على برنامج قاعدة البيانات 
اخلاص بإدارة وتســجيل 
بيانات األلعاب واألحداث 
والنتائـــــج والتقاريــــر 
اخلاصة بجميع املسابقات 
الرياضيـــــة لألوملبيـــاد 
اخلاص، حيــــث يقــــوم 
البرنامج بعملية تقســيم 
الالعبــني وفقــا لعناصر 
التقســيم فــي األوملبيــاد 
اخلاص(اجلنس - السن - 
القدرة الرياضية) وتطبيق 
قوانني الرياضات املختلفة 
باالوملبياد اخلاص في كل 

وأكدت رئيسة مجلس 
إدارة األوملبيــاد اخلــاص 
الكويتــي هنــاء الزواوي 
حرصهــا علــى االرتقــاء 
مبستوى منظومة األوملبياد 
اخلاص الكويتي من خالل 

مواكبة التطورات احلديثة 
في كل األنشطة والبرامج 
وتأهيل الكوادر املدربة على 
أعلى املستويات في مجاالت 
التدريب والتحكيم اإلدارة.

وأعربــت عــن املها ان 
تســهم مخرجــات الدورة 
في دعم قــدرات األوملبياد 
اخلـــاص الكويتــي علــى 
تنظيــم أكبـــــر عــدد من 
البطوالت في كافـــة األلعاب 
باحترافية، ممـــا ينعكس 
إيجابيــــا على مســتوى 
الفعاليــــات واألنشطـــة 
أداء الالعبــني  وتطويــر 
املزيد  وتهيئتهم لتحقيق 
مــن اإلجنــازات فــي كافة 
احملافل احمللية والدولية، 
مشــيرة الى أن االوملبياد 
اخلاص الكويتي يســتعد 
للمشاركة في دورة األلعاب 
العامليــة التي ســتقام في 

برلني العام املقبل.
الــــــزواوي  وأشــادت 
بحضـور والتزام الدارسني 
احملاضريـــــــــــن  وأداء 
واملوضوعات التي تناولتها 
الدورة، وقدمت الشكر الى 
الهيئــة العامــة للرياضة 
السالم  ومركــــز عبداهللا 
إلعــداد القادة والرئاســة 
اإلقليمية لألوملبياد اخلاص 
للشرق األوســط وشمال 
أفريقيا ومؤسسة الكويت 
العلمــي وكافــة  للتقــدم 
اجلهود التي ســاهمت في 

إجناح الدورة.

اختتام دورة دراسات إعداد أخصائي نظام إدارة األلعاب واملسابقات لألوملبياد اخلاص

هناء الزواوي ود. مصطفى شوقي خالل الدورة التدريبة

مصطفى حسونة مع املشاركات في الدورة التدريبية

األلعــاب ويقــوم النظــام 
تلقائيــا ودون تدخل من 
األفــراد بحســاب النتائج 
وترتيب الالعبني وهو ما 
يضمن العدالة واحليادية 
جلميع الالعبني املشاركني.

«التربية» تدرس تعديل الدوام املدرسي في االبتدائي
عبدالعزيز الفضلي

تــدرس وزارة التربية مقترحا 
بتعديل توقيت الدوام املدرسي في 
املرحلة االبتدائية ليتم انتهاء الدوام 
في الساعة الواحدة والثلث بدال من 
الواحدة والنصف ظهرا، حيث قام 
وكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب 
بتحويل املقترح الــذي تقدمت به 
جمعية املعلمني إلى قطاع التعليم 

العام لإلفادة وإعداد الرد.
وقــال رئيس جمعيــة املعلمني 
حمد الهولي في املقترح الذي تلقت 
«األنباء» نسخة منه: «بداية نثمن 
لكــم حرصكم الدائم علــى تعزيز 

مجــاالت التعاون والتنســيق بني 
وزارة التربيــة وجمعيــة املعلمني 
والتــي نســاهم مــن خاللهــا معا 
علــى تطويــر العمليــة التربوية 
والتعليمية وحتســني مخرجاتها، 
وفي إطار حرص جمعية املعلمني 
الكويتيــة علــى تعزيــز مجــاالت 
التعاون املستمر في كل ما يخص 
العملية التعليمية والتربوية، ومنها 
توقيت الدوام املدرسي في املرحلة 
االبتدائيــة، فيســرنا أن نعــرض 
عليكــم مقتــرح جمعيــة املعلمني 
الكويتيــة وأهل امليــدان التربوي 
حول قرار رقم (١٧٣١٧) بخصوص 
توقيــت الدوام املدرســي باملرحلة 

االبتدائية، والــذي يتضمن انتهاء 
اليوم الدراسي للمرحلة االبتدائية 
في متام الساعة ١:٢٠ ظهرا، وذلك من 
خالل تقليص زمن الفرصة الثانية 
لتكون ٢٠ دقيقة بدال من ٣٠ دقيقة 
بهدف مراعاة أولياء األمور وتسهيل 
احلركة املرورية وتخفيف االزدحام 
مــع نهاية اليوم الدراســي جلميع 
املراحل التعليمية، آملني اطالعكم 
عليه لنتعاون معا في تعزيز مجاالت 
التعاون والتنسيق في كل القضايا 
التربوية التي تهم امليدان التربوي 
التعليميــة للنهــوض  والعمليــة 
التربويــة  واالرتقــاء مبســيرتنا 
وحتسني مخرجاتها واملساهمة في 

وفق مقترح قدمته جمعية املعلمني لتخفيف االزدحام مع نهاية اليوم الدراسي

مصادر تربوية لـ «األنباء»: توزيع قرارات الوظائف 
اإلشرافية على املدارس األسبوع اجلاري

عبدالعزيز الفضلي

يكتمل اليوم األحد املربع 
التعليمــي لطلبة املدارس 
بعــودة طــالب املرحلتني 
املتوســطة والثانوية بعد 
العطلــة الصيفية،  انتهاء 
حيث ســبقهم في العودة 
االبتدائــي  زمالؤهــم فــي 
ورياض األطفال في عودة 
شــاملة بعد توقف استمر 
عامــني بســبب جائحــة 

كورونا.
وقالت مصادر لـ «األنباء» 
إن وزارة التربيــة واصلت 
جتهيز املدارس الســتقبال 
الطلبــة مــن حيــث توفير 
العمالــة واألثــاث وتوزيع 
الهيئات التعليمية، مشيرة 
إلى أن األمور تسير حسب 
اخلطة املوضوعة بالتعاون 
التعليميــة  املناطــق  مــع 

واإلدارات املدرسية.
وأوضحــت املصادر انه 
مــن املتوقع إصدار قرارات 
اإلشــرافية  الوظائــف 
التعليميــة وتوزيعها على 
املــدارس خــالل األســبوع 
اجلــاري، متمنية التوفيق 

للجميع.
ودعت الطلبة إلى تنظيم 
أوقاتهم ومحاولة عمل توازن 
بني كل مادة دراسية، وعدم 
تأجيل عمل اليوم إلى الغد، 
مؤكــدة أن العام الدراســي 
يحتاج إلى انطالقة إيجابية 
وبقوة، قائلة: «ال تقم بأكثر 
من عمــل في وقــت واحد، 
خصص وقتا للدراسة ووقتا 

للراحة».

وتستقبل مدارس التعليم 
العام فــي جميــع املناطق 
التعليمية ٥٠٣٠٣٩ متعلما 
مبختلف املراحل التعليمية، 
مــن ضمنهم ٤٠٩٧٨ تلميذا 
في رياض األطفال، و١٨٤٥٠٨

تالميذ في املرحلة االبتدائية، 
و١٥٧٤٠٥ طالب في املرحلة 
املتوسطة، و١١٦٩٥٦ طالبا 
وطالبة في املرحلة الثانوية، 
هذا باإلضافة إلى ٣١٩٢ دارسا 

باملعاهد الدينية.
وبهذه املناســبة، هنأت 
أعضــاء  التربيــة،  وزارة 
التعليمية وأعضاء  الهيئة 
الهيئــة اإلداريــة وأوليــاء 
األمور والطالب والطالبات 
ببدء العام الدراسي اجلديد 
٢٠٢٣/٢٠٢٢، معلنة عن اتخاذ 

جميع اإلجراءات والتدابير 
الالزمة التــي تضمن عاما 

دراسيا جيدا.
وأكدت الوزارة حرصها 
على تسخير كل اإلمكانات 
الدعــم  الالزمــة وتوفيــر 
للمعلمــني  الالمحــدود 
واإلداريني من أجل خلق بيئة 
دراسية جاذبة للمتعلمني، 
واحلفــاظ علــى ســالمة 
أبنائنا الطلبــة والطالبات 
التعليمية  الهيئة  وأعضاء 
والهيئــة اإلدارية، وتوفير 
كل الســبل املتاحــة التــي 
تضمن لهــم الراحة وتوفر 
األجواء املناسبة خالل الدوام 

املدرسي.
ودعــت وزارة التربيــة 
الدارســني فــي كل املراحل 

املدارس تستقبل ٥٠٣٠٣٩ متعلماً في مختلف املراحل اليوم بعودة شاملة للدراسة

التعليمية إلــى بذل اجلهد 
اإلمكانــات  واســتغالل 
املتاحــة لتحقيــق أهدافهم 
الســاعني  وطموحاتهــم 
إليها، الفتة إلى أن التعليم 
احلقيقي يعد أداة فاعلة في 
مسيرة التنمية االقتصادية 
واالجتماعية لبناء اإلنسان 
الكويتــي والوصــول إلــى 
الشــخصية  املعرفة وبناء 
السوية القادرة على العطاء.

واختتمت وزارة التربية 
بيانهــا بــأن تعــرب عــن 
أمنيتها بالسداد والتوفيق 
للمعلمني واإلداريني في كل 
املناطق التعليمية، والتفوق 
والنجــاح ألبنائنا الطالب 
العــام  والطالبــات خــالل 

الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢.


