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• صاحب السمو وسمو ولي العهد وسمو الشيخ جابر املبارك مع رئيس الوزراء العراقي

• سمو أمير البالد لدى استقباله رئيس وزراء العراق

صاحب السمو أقام له مأدبة إفطار على شرف زيارته للبالد

األمير ورئيس وزراء العراق بحثا آخر المستجدات على الساحتين اإلقليمية والدولية

• سمو ولي العهد مرحبا ً بعادل عبداملهدي

ا�ستقبل �سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح الأحمد
بق�رص د�سمان م�ساء �أم�س وبح�ضور �سمو ويل
العهد ال�شيخ نواف الأحمد� ،سمو ال�شيخ جابر
املبارك رئي�س جمل�س الوزراء ودولة الرئي�س
عادل عبداملهدي رئي�س جمل�س وزراء العراق
والوفد املرافق وذلك مبنا�سبة زيارته الر�سمية
للبالد.

• سمو الشيخ ناصر احملمد مصافحا ً أحد أعضاء الوفد العراقي

•  ...ومع سمو الشيخ جابر املبارك والشيخ ناصر الصباح وعدد من الشيوخ

ومت خالل اللقاء تبادل الأحاديث الودية يف جو
ج�سد روح الأخوة وعمق العالقات الثنائية التي
تربط الكويت بالعراق وتعزيزها وتنميتها
وال�سعي املتوا�صل لالرتقاء ب�أطر التعاون
امل�شرتك يف خمتلف املجاالت �إلى �آفاق �أرحب
بني البلدين وال�شعبني و�سبل دعم �أمن وا�ستقرار
العراق لتحقيق وحدة و�سالمة �أرا�ضيه وتعزيز

اجلهود املبذولة يف مكافحة الإرهاب والق�ضاء
عليه كما ت�ضمنت املباحثات بحث الق�ضايا
ذات االهتمام امل�شرتك و�آخر امل�ستجدات على
ال�ساحتني الإقليمية والدولية.
و�أقام �صاحب ال�سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح
الأحمد بق�رص د�سمان م�ساء �أم�س م�أدبة �إفطار
على �رشف الرئي�س ع��ادل عبداملهدي رئي�س

السلطان :اختبارات الثانوية تسير
بشكل طبيعي بال عوائق

جمل�س وزراء العراق والوفد املرافق وكان
رئي�س جمل�س الوزراء بالعراق عادل عبداملهدي
والوفد املرافق قد و�صل �إلى البالد �أم�س.
وكان يف مقدمة م�ستقبلي ال�ضيف على �أر�ض مطار
الكويت الدويل �سمو ال�شيخ جابر املبارك رئي�س
جمل�س ال��وزراء والنائب الأول لرئي�س جمل�س
ال��وزراء وزي��ر الدفاع ال�شيخ نا�رص ال�صباح

ونائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير اخلارجية
ال�شيخ �صباح اخلالد ونائب رئي�س جمل�س
ال��وزراء وزير الداخلية ال�شيخ خالد اجلراح
ونائب رئي�س جمل�س ال���وزراء وزي��ر الدولة
ل�ش�ؤون جمل�س ال��وزراء رئي�س بعثة ال�رشف
املرافقة �أن�س ال�صالح وعدد من ال�شيوخ والوزراء
وامل�ست�شارين وعميد ال�سلك الدبلوما�سي �سفري

ال�سنغال لدى الكويت عبدالأحد امباكي وكبار
امل�س�ؤولني ب��دي��وان رئي�س جمل�س ال��وزراء
و�سفريا البلدين.
وجرت لل�ضيف مرا�سم ا�ستقبال ر�سمية حيث
ع��زف خاللها ال�سالمان اجلمهوري العراقي
والوطني الكويتي وعقب ذلك قام مب�صافحة
كبار م�ستقبليه.

حريصون على أن تكون األسئلة من المنهج المقرر

برمان :متابعة ميدانية لتدريب المعلمين

على أنماط اختبارات اللغة اإلنكليزية
كتب حم�سن الهيلم:

• أسامة السلطان متفقدا ً جلنة مدرسة سعيد بن عامر

كتب حم�سن الهيلم:
قام الوكيل امل�ساعد لقطاع التعليم العام يف وزارة
الرتبية �أ�سامة ال�سلطان بزيارة الى جلنة مدر�سة
�سعيد بن عامر مبنطقة هدية التابعة ملنطقة الأحمدي

التعليمية ،تفقد خاللها �سري اختبارات الثانوية داخل
اللجنة.
و�أكد ال�سلطان �أن الأمور ت�سري ب�شكل طبيعي بال عوائق،
ال�سيما مع توفري ال�سبل املتاحة للطلبة من حيث تهيئة
الأجواء املنا�سبة واالبتعاد عن عوامل التوتر.

�ضمن ا�ستعدادات وزارة الرتبية
ل�لاخ��ت��ب��ارات النهائية للمرحلة
الثانوية للف�صل الدرا�سي الثاين،
�أ�شار املوجه الفني الأول مبنطقة
العا�صمة التعليمية م�شاري برمان
�إلى اجلهود املبذولة التي قام بها
التوجيه الفني العام للغة االنكليزية
مبتابعة امليدان على تدريب املعلمني
على �أمن���اط االخ��ت��ب��ارات وطريقة
التعامل معها ،حيث �أكد برمان �أنه
قد مت عمل عدة اجتماعات وور�ش
عمل يف ه��ذا اخل�صو�ص بالإ�ضافة
�إلى عمل اختبارات جتريبية م�شابهة
لأمن��اط االختبارات النهائية وحث
املدار�س على تطبيقها.
وق����ال ب��رم��ان �أن����ه مت رف���ع تلك
االخ��ت��ب��ارات على موقع التوجيه
الفني العام للغة االنكليزية مع
الإجابات النموذجية لتعم الفائدة
على اجلميع.
و�أو���ض��ح ب��رم��ان ان توجيه اللغة

• مشاري برمان

االنكليزية يحر�ص بدقة ان تكون
الأ�سئلة من املنهج املقرر ،و�أن تخلو
من الأخطاء الإمالئية �أو املطبعية،
ح��ي��ث �أك����د ع��ل��ى االي���ع���از جلميع
القائمني على االختبارات على اتباع
معايري تقدير الدرجات اخلا�صة لكل
�س�ؤال ،واحلر�ص على قراءة اجابات
الطلبة بدقة وع��دم االعتماد فقط

نقرأ إجابات
الطلبة بدقة
ونأخذ بأي إجابة
تحتمل الصحة
على منوذج الإجابة بل الأخ��ذ ب�أي
�إجابة حتتمل ال�صحة وذلك مل�صلحة
�أبنائنا وبناتنا الطلبة والطالبات،
م�ضيفا �أنه مت االيعاز جلميع الزمالء
امل��وج��ه�ين وامل��وج��ه��ات ب��زي��ارة
امل���دار����س وم��راج��ع��ة ع��ي��ن��ات من
اجابات الطلبة للت�أكد من ح�سن �سري
عملية تقدير الدرجات .

وا�ستطرد قائال ان هناك العديد من
الأ�سئلة تقبل لها �أي �إجابة من قبل
الطالب حتى وان كانت تلك الإجابة
غري موجودة يف منوذج االجابات،
م�شريا بذلك �إل��ى �أ�سئلة الوظائف
اللغوية و�أ�سئلة الكتاب ،كذلك
بالن�سبة ل�س�ؤال التعبري الكتابي
حيث مت و���ض��ع خمطط مل�ساعدة
املتعلمني على تنظيم �أفكارهم لكتابة
التعبري ،ومت و�ضع الأفكار الرئي�سية
املطلوبة يف ر�أ�س ال�س�ؤال ،نا�صحا
الطلبة والطالبات بقراءة الأ�سئلة
بدقة وفهم املطلوب.
واختتم برمان ت�رصيحه ب�أن التوجيه
الفني العام للغة االنكليزية يعمل
ب��ج��د و�إخ�ل�ا����ص خل��دم��ة �أبنائنا
الطالب ،ودائما ما ي�أخذ القرارات
التي ت�صب يف م�صلحتهم ،مو�ضحا �أن
حتقيق م�صلحة املتعلمني واالرتقاء
مب�ستوياتهم ه��و ال��ه��دف الأ�سمى
ملكتب التوجيه الفني العام بوزارة
الرتبية ،متمنيا التوفيق وال�سداد
للجميع.

الهاجري« :الشؤون» تشكل لجنة تقنين وتنظيم سداد الدية بما يتفق مع القانون
كتب �أحمد احلربي:
ق��ال��ت وك��ي��ل وزارة ال�����ش ��ؤون
االج��ت��م��اع��ي��ة ب���الإن���اب���ة هناء
الهاجري ان الوزارة ووفقا لقرار
جمل�س الوزراء رقم « »607والذي
ك��ل��ف مب��وج��ب��ه وزي���ر ال�ش�ؤون
االجتماعية ب����ضرورة اتخاذ ما
يلزم لتحقيق ال��ت��زام جمعيات

النفع العام بال�ضوابط والقواعد
املقررة يف قرار جمل�س الوزراء
رق��م « »876ف ��إن ال��وزارة ب�صدد
ت�شكيل جلنة لإعادة النظر ب�شان
االج��راءات وال�ضوابط املتعلقة
بجمع التربعات ل�سداد الدية
والتعوي�ضات املرتبطة بها.
و�أو�ضحت الهاجري ان الوزارة
ك��ان��ت ق��د ت��ق��دم��ت ال���ى جمل�س

الوزراء املوقر ببع�ض املقرتحات
التي تهدف ال��ى �ضبط وتنظيم
جمع ال��ت�برع��ات ل�����س��داد الدية
والتعوي�ضات وذلك بعد ما �شاب
بع�ض ح���االت جمع التربعات
م��ن ���س��ل��ب��ي��ات وم��ظ��اه��ر خلل،
ول�ضمان �سريها يف �إطار �أهدافها
امل�رشوعة وجتنب انحرافها �إلى
���س��وء اال���س��ت��خ��دام ،م�شرية الى

ان جمل�س ال���وزراء ق��رر ت�شكيل
جلنة برئا�سة وزارة ال�ش�ؤون
االجتماعية وع�ضوية ممثلني عن
وزارات اخلارجية ،الداخلية،
ال��ع��دل ،ولأوق�����اف وال�����ش ��ؤون
الإ�سالمية ،ووح��دة التحريات
املالية ،وبنك الكويت املركزي،
والبلدية وذلك لدرا�سة الإجراءات
وال�ضوابط الالزمة لتقنني هذه

الأع��م��ال وال��وق��وف على جميع
العقبات العملية التي نتجت
عند الرتخي�ص لبع�ض اجلمعيات
وامل�ب�رات بجمع امل���ال ل�سداد
الدية والتعوي�ضات املرتبطة
بها.
و�أ���ض��اف��ت الهاجري ان اللجنة
�ست�ضع تو�صيات تهدف الى تقنني
جمع التربعات لهذا امل�رشوع

باعتباره عمال من اعمال الرب مبا
يتفق مع احكام القانون وقرارات
جمل�س ال��وزراء وال��ق��رارات ذات
االخت�صا�ص كا�شفة يف هذا ال�صدد
عن توقف ال��وزارة عن ا�ستقبال
طلبات تنظيم حمالت �سداد الدية
حل�ين انتهاء اللجنة م��ن و�ضع
ال�ضوابط تنفيذا لقرار جمل�س
الوزراء.

• هناء الهاجري

