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«التربية»: نتائج االختبارات ُمبّشرة وحاالت احلرمان في انخفاض
عبدالعزيز الفضلي

يستأنف طلبة الصف الثاني عشر 
اختباراتهم اليوم بعد راحة امس، حيث 
يؤدي طلبة القسم العلمي امتحان مادة 
االحياء، بينما يقدم طلبة االدبي اختبار 
الفلســفة. وزف مصــدر تربــوي عبر 
«األنباء» بشرى سارة للطلبة وأولياء 
أمورهم، اذ أكد ان النتائج االولية مبشرة 
ومطمئنة، مشيرا الى الوعي الذي لوحظ 
على الطلبة في االلتزام بالنظم واللوائح 
اخلاصة بالئحة الغش. وأضاف املصدر 
انه وحسب االحصائيات التي تصدر من 
الكنترول بشكل يومي حلاالت احلرمان 
فإنه من املالحظ ان احلاالت في انخفاض 
مستمر، الفتا الى ان عدد كل يوم يكون 

االختبار كانت مطمئنة ومبشرة، مشيدا 
بجهــود ابنائــه الطلبة فــي املذاكرة 
وحرصهم على نيل الدرجات العالية.

مــن جانبهــا، أكــدت استشــارية 
النفســي د.رســل بورســلي  الطــب 
ضرورة االهتمام بالصحة اجلســدية 
والتغذية الســليمة الصحيــة لألبناء 
واحلرص على النوم لســاعات كافية 
خالل فترة االختبارات، وأال يشــعروا 
بالقلــق والتوتر، فجميع املوضوعات 
التي ذاكروهــا مخزنة بذاكرتهم، وكل 
مــا يحتاجــه الطالب الهدوء النفســي 

السترجاع ما مت مذاكرته.
وبينت بورسلي أن بعض الطالب 
يشعرون باخلوف والتوتر خالل فترة 
االختبارات، وتظهر نتيجة لذلك أعراض 

جسدية كزيادة ضربات القلب وفقدان 
الشهية واألرق، باإلضافة إلى الصداع 
وآالم البطــن، ويفضل في تلك احلالة 
االستعداد املبكر لالختبارات، الفتة الى 
نوبــات الهلع التي يصــاب بها بعض 
الطالب، مؤكدة أن عالج هذه احلاالت 
يكمن في أخذ نفس عميق واالستعانة 

باهللا. 
وتابعت: االستعداد لالختبار يبدأ 
منذ مطلع العام الدراسي، وعلى الطلبة 
املذاكــرة اليومية حتى وإن كانت على 
شكل أجزاء قليلة من املنهج الدراسي، 
وميكــن أخذ قســط مــن الراحة خالل 
عطلة نهاية األسبوع، فالذهن واجلسد 
يحتاجان إلى راحــة، فيجب أال يجهد 

الطالب نفسه ليلة االختبار.

طلبة القسم العلمي يؤدون امتحان «األحياء» و«األدبي» يقدمون «الفلسفة» اليوم

اقل من الــذي قبله. ولفت الى ان عدد 
حاالت احلرمان فــي اجلولتني االولى 
والثانية مــن االختبارات خالل اربعة 

ايام بلغ ١١٨٥ حالة.
وعلى صعيــد متصل، أكد املوجه 
الفنــي األول للتربية اإلســالمية في 
منطقة اجلهراء التعليمية عبدالرحيم 
السرحان أنه تقدم الختبار مادة التربية 
اإلســالمية عدد ٤١٤٧٨ طالبا وطالبة، 
منهم ٢٥٦٠٤ من القسم العلمي و١٥٨٧٤
مــن «األدبي». وأوضح الســرحان ان 
اختبار االسالمية كان واضحا ومباشرا 
ومراعيا جميع الفروقات ومتناســبا 
مــع قــدرات املتعلــم، ولــم تردنا أي 
استفسارات تخص االختبار، مشيرا الى 
ان املؤشرات األولية لعملية تصحيح 

«التطبيقي»: إيداع «بدل اإلجازات» 
في حسابات اإلداريني

١٥ ألف مستحق لـ «بدل اإلجازات» 
في «التربية» والصرف على دفعات

عبداهللا الراكان

الشــؤون  إدارة  أعلــن مديــر 
املاليــة في الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب د.عبدالوهاب 
السرحان أن الهيئة صرفت البدل 
النقــدي عــن اإلجــازات الدورية 
للمســتحقني من الهيئــة اإلدارية 
«الــكادر العــام» ومت إيداعــه في 
حساباتهم أمس. وأضاف السرحان 

ان الهيئة أمتت إجراءات الصرف 
عن رصيد اإلجازات الدورية أثناء 
اخلدمة للموظفني املستحقني، وفقا 
للشروط والضوابط الواردة بقرار 
مجلــس اخلدمة املدنيــة ٢٠٢٢/٢
واملعدل بالقرار ٢٠٢٢/٣٨، وعقب 
مراجعتها والتدقيق عليها من قبل 
مراقبي شــؤون التوظــف التابع 
لديــوان اخلدمة املدنيــة ومكتب 

جهاز املراقبني املاليني.

عبدالعزيز الفضلي

يواصــل القطاع املالي بوزارة التربية صــرف بدل اإلجازات ملوظفي 
الــوزارة بقطاعاتهــا املختلفــة، حيــث كشــفت مصادر تربويــة مطلعة

لـ «األنباء» أن القطاع يقوم بصرفها على دفعات وحســب القرارات التي 
يتم اعتمادها من مراقبي التوظف بديوان اخلدمة املدنية، مشيرة إلى أنه 

فور وصول دفعة تتم مخاطبة وزارة املالية لتعزيز امليزانية.
وأضافــت املصادر أن امليزانية املخصصــة لبدل اإلجازات ٢٠ مليون 
دينار، الفتة إلى أن هناك ١٥ ألف موظف يستحق حسب النظم واللوائح 

اخلاصة بقانون بيع رصيد اإلجازات ملوظفي الدولة.

اخلالد خلريجي «الهندسة والبترول»: كونوا إيجابيني في وطنكم «أنتم قدها»
أكد خالل افتتاح معرض التصميم الهندسي بالكلية أنه خّرج أكثر من ١٢ ألف مهندس

اخلالد والعدواني وبوقماز خالل جولة في املعرضالشيخ طالل اخلالد ود.حمد العدواني وعمار العجمي ود.أماني بوقماز ود.خالد الفاضل ود.سعاد الفضلي مع الفائزين بجائزة د.أحمد البشار  (قاسم باشا)

.. ومكرما بنك بوبيان اخلالد يسلم يوسف الرويح تكرمي «بيتك» الشيخ طالل اخلالد يسلم وليد اخلشتي تكرمي «زين» بحضور د.حمد العدواني

آالء خليفة

أكــد النائب األول لرئيس 
ووزيــر  الــوزراء  مجلــس 
الدفــاع  الداخليــة ووزيــر 
باإلنابة الشــيخ طالل اخلالد 
ان الكويت أمانة وحتتاج إلى 
االلتزام باألخالقيات وتقدمي 
مبادرات مبتكرة ومميزة، الفتا 
إلى ضرورة مشاركة اجلميع 
في النهضة، والبلد في أمس 
احلاجة الى جهود وإجنازات 

أبنائه.
وقــال اخلالد فــي كلمته 
خالل حفــل افتتاح معرض 
التصميــم الهندســي الـ ٣٤
بكليــة الهندســة والبترول 
بجامعــة الكويــت أول مــن 
أمــس والذي أقيــم برعايته 
وتنظيــم من مركز التدريب 
الهندسي واخلريجني بالكلية 
ان تواجده والوزراء في احلفل 
تتويج جلهود وإجنازات ٤

سنوات من اجلهد والدراسة، 
مؤكــدا ان مشــوار التحدي 
والنجاح للخريجني بدأ اليوم.
وأشــار إلــى ان جامعــة 
أكادميــي  الكويــت صــرح 
تخرج فيه العديد من األسماء 

احرصوا على اكتساب العلم 
واخلبرة وكونــوا إيجابيني 
في مجتمعكم ووطنكم «انتم 

قدها وانتم عيالها».
بدوره، بني وزير التربية 
العالــي  التعليــم  ووزيــر 
العلمــي د.حمــد  والبحــث 
العدوانــي ان املعرض يأتي 
متزامنــا مــع افتتــاح مركز 
املؤمتــرات، مشــيرا إلى ان 

األســاتذة والطلبــة ودعــم 
الكويــت للتقــدم  مؤسســة 
العلمي من خالل استثمارها 
بالتنمية البشرية للمساهمة 

بدفع عجلة التنمية.
مــن جانبــه، لفــت مدير 
عام مؤسسة الكويت للتقدم 
العلمي د.خالد الفاضل إلى ان 
املؤسسة تترقب هذه الفعالية 
ســنويا للقاء وتكرمي كوكبة 
من شــباب الكويــت املتميز 
باملجال الهندســي والتعرف 
علــى أفــكار قد تتحــول الى 
مشــاريع. وأوضــح الفاضل 
ان املؤسســة تدعم املعرض 
التزامــا برعايــة املوهوبــني 
الكويتيــني وحتويل نتاجهم 
الفكري ملســاهمات ملموسة 
وتعزيز الثقافة العلمية سعيا 
لتحقيق التنمية املستدامة في 

الكويت.
من جهتها، أشــارت مدير 
جامعة الكويت باإلنابة د.سعاد 
الفضلي إلى ان املعرض ميثل 
تتويجا جلهود الطلبة بواقع 
٧٨ مشــروعا مــن مختلــف 
الهندسية، كما  التخصصات 
يجسد حرص جامعة الكويت 
على تبنــي مواهــب طلبتها 

خاصة ان املهندسني يعتبرون 
ركيزة تنمية املجتمع.

وفي الســياق ذاتــه، أملح 
مدير مركز التدريب الهندسي 
واخلريجني بكلية الهندســة 
الركيبي  والبترول د.دعيــج 
إلــى ان املركــز يعمــل لبناء 
جيل مهندسني وبناء منظومة 
ملستقبل مشــرق، معلنا عن 
اكتمال رؤية تنفيذية وهوية 
بصريــة للمعرض، لســبعة 
مجاالت هندسية، مع شركاء 
النجاح وتقدمي ٧ جوائز ذات 
قيمــة عالية. وأكــد الركيبي 
ان املعرض عمل على حتديد 
١١ أولوية هندســية وطنية، 
مثل التصنيع، التنقل واملرور، 
البنــاء واإلســكان، التعليم، 
الرعاية الصحية، االحتياجات 
العمــل  جــودة  اخلاصــة، 
واملعيشة، األمن اإللكتروني 
وغيرهــا، كما خلــق مجاالت 
تتوافق مع رؤية ٢٠٣٥، منها 
الذكاء االصطناعي، الروبوتات، 
التقنيــة  العلــوم  امليكنــة، 
والتطبيقــات الذكية، البنية 
التحتيــة، الطاقــة النظيفة، 
املــوارد الطبيعيــة، البيئــة 
املستدامة، الصناعة والبناء.

املعــرض يعد منارة لإلبداع 
واالبتــكار وإبــراز مهــارات 
التصميم التي تعكس كفاءات 

مهندسي املستقبل.
وقال العدواني ان املالحظ 
خالل السنوات األخيرة ريادة 
املعرض في تقدمي املشــاريع 
الهندســية خلدمــة املجتمع 
والبشــرية مــن أجــل حياة 
مســتدامة، مشــيدا بجهــود 

الشيخ طالل اخلالد ود.سعاد الفضلي مع عدد من اخلريجات

البارزة، ولطاملا رفعت اسم 
الكويت عاليا، مشيدا مبعرض 
التصميم الهندسي الذي خرج 
خالل السنوات املاضية أكثر 
من ٣ آالف مشــروع مبتكر 
وأكثــر من ١٢ ألــف مهندس 
ومهندسة، معربا عن فخره 
بالكوادر الفنية التي تتخرج 
في كلية الهندسة والبترول.
وخاطــب الطلبــة قائال: 

العدواني: املعرض رائد في تقدمي املشاريع الهندسية خلدمة املجتمع واحلياة املستدامةالكويت أمانة وحتتاج إلى االلتزام باألخالقيات ومشاركة اجلميع في النهضة والتنمية

وزير التربية: مستمرون 
في احلرب ضد الغش 

بالتعاون مع «الداخلية»

استحداث جائزة أحمد البشارة

أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي 
د.حمد العدواني عن استمرار وزارة التربية في حربها ضد 
ظاهرة الغش، معربا عن ســعادته بالتنســيق مع وزارة 
الداخليــة في هذا امللف. وأكد العدواني أن التنســيق مع 

«الداخلية» مستمر، حلني القضاء على الظاهرة.
وحــول «جروبات الغش» التــي مت إلقاء القبض على 
أفرادها، ذكر انه ســيتم النظر في أســماء الطلبة في هذه 

القروبات متهيدا لتطبيق الئحة الغش عليهم.

أعلن القائمون على املعرض عن جائزة حديثة باسم 
د.أحمد البشارة يتنافس عليها أكثر من ٢٠ مشروعا 
هندســيا بواقع ٣ في كل تخصص هندسي، وفاز بها 
أفضل مشروع هندسي ipancreas عمل عليه ٥ طلبة 
هم عبداحملســن العبيدان، علي حســني، عبدالرحمن 

البريدي، يوسف الفزيع وندا العتيبي.

ملشاهدة الڤيديو


