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 مسابقة معرض الكويت العلمي الثانية تنطلق ٢٨ سبتمبر

 التركيت: تشجيع المواهب الشابة 
  وجذب اهتماماتهم تجاه العلوم والرياضيات

  ١٠٠٠٠ دينار مساعدات  لألسر المتعففة  
 أعلن رئيس جلنة زكاة الفردوس التابعة جلمعية 
إحياء التراث اإلسالمي سعود املطيري ان اللجنة 
تطرح «مشروع الفردوس الصيفي» الذي تقوم 
من خالله بتوفير الثالجات واملكيفات والبرادات 
للحـــاالت املتعففة في هذا الصيف احلار تطبيقا 
لقول النبي ژ «واهللا في عون العبد ما كان العبد 
في عون أخيه» وقوله ژ «املسلم أخو املسلم».

  وقـــال املطيري في تصريـــح صحافي انه مت 

بحمد اهللا وفضله خـــالل الصيف املاضي طرح 
مشروع الفردوس الصيفي والذي وزعت من خالله 
برادات وثالجات ومكيفـــات بقيمة ١٠٠٠٠ دينار 
على األسر املتعففة داخل الكويت، وقال: نال هذا 
املشـــروع اإلقبال الكبير من قبل احملسنني، وما 
هذا إال توفيق من رب العاملني وحرص من اللجنة 
على تخفيف معاناة إخواننا من املتعففني في هذا 

البلد املعطاء. 

العلوم والرياضيات.
  موجهة الشكر الى مؤسسي 
املسابقة اللتزامهم وإلى جميع 
الشركات التي انضمت إلينا، كما 
قدمت شكرا خاصا لفندق مارينا 
الكرمية للمسابقة.  الستضافته 
ومن ناحيته، قال مدير عام فندق 
مارينا، أنطوان نعوم: «إننا نفتخر 
بدعم هذه املبــــادرة التي توجه 
الشباب ملتابعة مسار مهني واعد 
في العلوم والرياضيات وننتظر 
بفارغ الصبر استضافة الطالب 
ضمن أنشطة املسابقة». وتنطلق 
مسابقة معرض الكويت العلمي 
الثاني االثنني ٢٨ سبتمبر املقبل، حيث سيقوم فريق 
املســــابقة بزيارة معظم املدارس لتسجيل الطالب. 
وميكن جلميع طلبة الثانوية املشاركة في مسابقة 
معــــرض الكويت العلمي بعــــد تعبئة منوذج طلب 
املشاركة الذي سيكون متاحا على املوقع اإللكتروني 

اخلاص باملسابقة في شهر سبتمبر املقبل. 

 أعلنت مسابقة معرض الكويت 
العلمي، اكبر مسابقة في العلوم 
والرياضيات التي تشارك فيها اكثر 
من ١٥٠ مدرسة في الكويت، امس 
عن انضمام فنــــدق مارينا كراع 
فندقي، حيث ســــتتم استضافة 
ورش عمل املسابقة حتى النهائيات 
في مارس ٢٠١٠. وينظم مسابقة 
معرض الكويت العلمي مؤسسو 
الفكرة كل من شركة إكسون موبيل 
الكويت احملدودة لالستكشــــاف 
واإلنتاج وشــــركة كويت إنرجي 
الكويت  ويرعى مسابقة معرض 
العلمــــي وزير النفــــط واإلعالم 

ورئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الشيخ أحمد 
العبداهللا. وقالت املدير التنفيذي ملســــابقة معرض 
الكويت العلمي، أسيل التركيت: انه «بعد النجاح الذي 
شهدته املسابقة في عامها األول، نعود بهذا احلدث 
السنوي لتشجيع املواهب الشابة وجذب اهتمامهم 
وإثارة حماســــهم وإلهامهم في إطار تنافسي جتاه 

 لخريجي كليتي التربية و«األساسية» و١١ تخصصًا من الكليات غير التربوية

 «الديوان»: تسجيل المعلمين استثنائيًا غدًا وحتى ٩ سبتمبر
 مريم بندق

  تأكيدا ملا انفردت بنشره «األنباء» في ٢٣ اجلاري، اعلن 
ديوان اخلدمة املدنية عن انه سيتم فتح باب التسجيل 
بنظام التوظيف اآللي استثنائيا للمعلمني فجر غد وحتى 
منتصف ليلة االربعاء ٩ سبتمبر املقبل. واوضح مدير 
ادارة تسجيل القوى العاملة بالديوان فيصل البسام ان 
التسجيل يشمل جميع خريجي وخريجات كليتي التربية 
جامعة الكويت والتربية االساسية بالهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب، اضافة الى ٢٠ تخصصا من الكليات 
غير التربوية. وقال ان الراغبني ميكنهم التسجيل اعتبارا 
من الســـاعة الثانية عشرة ودقيقة صباحا من فجر غد 
وحتى الساعة الثانية عشـــرة من منتصف الليل ليوم 

االربعاء املوافق ٩ سبتمر. واوضح مدير ادارة تسجيل 
القوى العاملة ان جميع املسجلني بنظام التوظيف اآللي 
خالل فترات التسجيل السابقة من التخصصات املشار 
اليها سيتم ترشيحهم مباشرة للعمل لدى وزارة التربية، 
اما غير املسجلني بنظام التوظيف اآللي من التخصصات 
املشـــار اليها والراغبون بالعمل في الهيئة التدريسية 
بوزارة التربية فعليهم االتصال بالنظام اآللي للتوظيف 
هاتف رقم ١٣٣ للحصول على موعد ملراجعة وزارة التربية 

الستكمال اجراءات الترشيح.
  اما بالنســـبة ملن لم يقبل النظام تسجيلهم فعليهم 
مراجعة ادارة تســـجيل القـــوى العاملة بالديوان وذلك 
خالل اوقات الدوام الرســـمي مبقر الديوان الســـتكمال 

اجراءات تسجيلهم آليا ومن ثم ترشيحهم للعمل بوزارة 
التربية.

  اما التخصصات فهي: التربية االسالميةـ  اناث، التربية 
البدنيةـ  اناث، التربية املوسيقيةـ  ذكور واناث، التربية 
الفنيةـ  اناث، اللغة العربيةـ  ذكور واناث، اللغة االجنليزية 
ـ ذكور واناث، اللغة الفرنســـيةـ  ذكور واناث، الكيمياء 
ـ ذكور، الفيزيـــاء ـ ذكور، االحياء ـ ذكور، اجليولوجيا 
ـ ذكور واناث، احلاســـوب ـ ذكور واناث، الرياضيات ـ 
ذكور واناث، ديكورـ  ذكور واناث، كهرباءـ  ذكور واناث، 
ميكانيكا ـ ذكور واناث، تخاطب ـ ذكور واناث، تصوير 
ميكانيكي وطباعة ـ ذكور، دعاية واعالن ت/خ ـ ذكور، 

ت/خ صباغة وطباعة ـ ذكور. 

 «المعلمين»: من المستغرب أن تكون أرواح الطلبة محل رهانات افتراضية أسيل التركيت 
 حملت جمعية املعلمني وزارة الصحة مسؤولية ضبابية 
املوقف، وعدم وضوح الرؤى، واالســـتناد الى الوسائل 
 H١Nالسطحية واالجتاهات الفرضية في مواجهة وباء الـ«١
A» املســـمى بانفلونزا اخلنازير، وفي اتخاذ االجراءات 
الوقائية الالزمة، والسبل الواضحة التي تالمس الواقع 
واحلقيقة للتصدي لهذا الوباء على مستوى املدارس مع 
البدء املرتقب للعام الدراسي اجلديد. واشارت اجلمعية 
في بيان لها الى ان التناقضات الواسعة التي تثار على 
مستوى تصريحات املسؤولني سواء في وزارة الصحة او 
وزارة التربية حول مدى امكانية مواجهة انتشار الوباء 
واتخاذ االستعدادات الالزمة واالجراءات املناسبة تؤكد 
حقيقة ضبابية املوقف، وعدم تقييم املوقف ومطابقته 
للواقـــع امليداني للمدارس، في الوقت الذي ارتفعت فيه 
معدالت االصابة في البالد الى ١٣٣٦ حالة ومبعدل ٢٦٤ 
في اســـبوع واحد مما يعطي مؤشرات ودالالت خطيرة 
للغاية بالرغم من عدم اكتمال عودة جميع اعضاء الهيئات 
االدارية والتعليمية في املدارس الى البالد وخاصة من 
املعلمني واملعلمات الســـابقني واجلدد، الى جانب نسبة 

ال يســـتهان بها من الطلبة والطالبات الذين مازالوا في 
اخلارج. وقالت اجلمعية في بيانها: انه ملن املســـتغرب 
فعال ان تكون ارواح الطلبة واالسر التربوية محل رهانات 
افتراضية وتضليل وتسويف من خالل حتديد اجراءات 
احترازية ال تتوافق مع االمكانات واملعطيات املتاحة في 
املدارس، بل ال ميكن التعامل معها بشكل فعلي ومنطقي 
من قبل االسر التربوية في املدارس ملواجهة املرض، في 
الوقت الذي تفتقد فيه املدارس اصال ابسط استخدامات 
الوسائل واالمكانات الصحية ملواجهة احلاالت الصحية 
الطارئة حتى العادية مبا فيها العيادات الطبية، هذا اذا 
وضعنا في االعتبار النقص الكبير واملعتاد الذي تعانيه 
معظم املدارس مع بدء العام الدراسي اجلديد سواء على 
مستوى استكمال الكوادر االشرافية والتدريسية، وفي 
توفير العمال الالزمة، او اســـتكمال جوانب النقص في 
اعمال الصيانة خاصـــة املتعلقة بالتكييف والتمديدات 
الصحية وجتهيز البرادات وخالف ذلك من اعمال اخرى 
عديـــدة. واضافت اجلمعية في بيانهـــا انه من الواضح 
متاما ان القائمني على وزارة الصحة اما انهم استندوا الى 

معلومات مضللة وغير دقيقة، او انهم يجهلون حقيقة 
الواقع امليداني في املدارس، واالحتياجات الواسعة التي 
تصاحب العام الدراسي في الوقت الذي يصعب فيه حتميل 
االدارات املدرسية والكوادر االشرافية والتعليمية اعباء 
اضافية مرتبطة باالجراءات املطلوب العمل بها ملواجهة 
املرض، والتي مت االعالن عنها واستندت الى ضرورة تنظيم 
ورش عمل حول كيفية قياس احلرارة وكيفية استخدام 
الكمام، وكيفية غسل اليدين، وكيفية منع انتقال العدوى، 
وشرح اعراض املرض، وكيفية اتخاذ الوسائل الوقائية 
عند عـــالج الطالب، الى جانب توفير فالشـــات توعية 
للطلبة وتوفير احملارم الورقية ومطالبة اولياء االمور 
بفحص حرارة ابنائهم قبل الذهاب الى املدرسة، وعزل 
الطالب في غرفة منفصلة في حالة االشـــتباه بإصابته، 
الى جانب احلد من جتمع الطالب في اماكن مثل الطابور 
واملسرح والصاالت واملمرات واملقاصف، وتوفير غرف 
عزل للمدرسني في حالة االشتباه بإصابتهم، اضافة الى 
ضرورة غسل وتعقيم الفصول واملمرات وطاوالت الطلبة 

مبا ال يقل عن ثالث مرات في اليوم. 


