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»التربية« تؤكد فتح التعاقدات 
احمللية خالل يومني

عبدالعزيز الفضلي 

أعلنت وزارة التربية أمس عن فتح باب التعاقدات احمللية 
للتخصصات الدراسية املطلوبة خالل اليومني املقبلني.

جــاء ذلك بعد اجتمــاع عقده الوكيل املســاعد لقطاع 
التعليم العام باإلنابة فيصل املقصيد مع الوكيل املساعد 
لقطاع الشؤون اإلدارية فهد الغيص أمس بحضور إدارة 
التنســيق واملوارد البشرية، وذلك من أجل االطالع على 
الدرجــات الوظيفية املتوافرة حتى نهاية الســنة املالية 
احلالية، واســتعراض التخصصات املطلوبــة في املواد 
الدراسية التي حتتاج إليها الوزارة. وبعد االجتماع صرح 
وكيــل التعليم العام باإلنابة فيصــل املقصيد بأن اللقاء 
كان مثمــرا وهناك تعاون بناء بــني القطاعني حيث متت 
مراجعة أعــداد االحتياجات من أعضاء الهيئة التعليمية 
وفق الدرجات الوظيفية املتاحة في الوقت احلالي، الفتا 
إلى أنه جرى االتفاق بني القطاعني على فتح باب التعاقدات 

احمللية للتخصصات املطلوبة خالل اليومني القادمني.

جدول يوضح التخصصات واألعداد املطلوبة من املعلمني اجلدد

الرشيد لـ »األنباء«: 35 مليون 
دينار لصيانة املدارس

عبدالعزيز الفضلي

تكللت اجلهود التي بذلها وزير التربية ووزير التعليم 
العالــي د. محمد الفارس ووكيل التربية د. هيثم األثري 
ووكيل املنشآت التربوية د. خالد الرشيد بالنجاح لوضع حد 

ملشكلة الصيانة في املدارس، 
حيث أعلن د.خالد الرشيد في 
تصريح خاص لـ »األنباء« 
عن موافقة جلنة املناقصات 
علــى ترســية ٧ مناقصات 
صيانة شاملة جلميع املناطق 
التعليميــة مببلــغ إجمالي 
35 مليــون دينــار بواقع 5 
ماليني دينار لكل عقد ملنطقة 
تعليمية وملدة ثالث سنوات. 
وأضاف أن اخلطوة التالية 
هي موافقة ديوان احملاسبة 
ومن ثم توقيع العقود والبدء 

في عملية الصيانة، الفتا إلى أننا اآلن انتهينا من ترسية 
٧ مناقصــات مــن أصــل ١4 مناقصة تعمل الــوزارة على 
إجنازهــا بالتعاون مع اللجنة. وأوضــح أننا نعمل على 
تخصيــص عقدين لكل منطقة تعليمية، مشــيرا إلى أن 
توفير الصيانة خاصة للمدارس ســيحل مشــاكل كثيرة 
نعاني منها في مختلف مدارس املناطق التعليمية، معربا 
عن بالغ شكره وتقديره للجنة املناقصات وتعاونها معنا 
في هذا اجلانب وللوزير الفارس والوكيل األثري اللذين 

بذال جهودا كبيرة لالنتهاء من هذا املوضوع.

د. خالد الرشيد 

مدارس منطقة »صباح األحمد« 
السكنية آمنة.. وال تسرب للغاز فيها

 العميري يترأس وفد الكويت 
في مسابقة املهارات العاملية 2017

عبدالعزيز الفضلي

أكد مدير عام منطقة األحمدي التعليمية وليد العومي 
أن مدارس مدينة صباح األحمد آمنة وال وجود لتســرب 
للغاز في املدارس وأن ما أثير مؤخرا عن تسرب غاز في 
بعض املــدارس عار عن الصحة جملة وتفصيال، خاصة 

أنه لم يتم استغالل مختبرات 
العلــوم كفصول دراســية 
بــل جتــرى بهــا احلصص 
الدراســية اخلاصــة باملادة 
العلميــة حســب اجلــدول 
الدراســي بوجــود ورعاية 
معلمة املادة، مؤكدا في الوقت 
نفســه عدم إيصال إمدادات 
الغاز أو اسطوانات الغاز إلى 
مختبرات االقتصاد املنزلي 
والتي تخصــص لها غرف 

مستقلة بها.

تشارك الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
ضمن وفد الكويت في مسابقة املهارات العاملية ٢٠١٧ 
التي تقام حتت رعاية صاحب الســمو الشيخ محمد 
بن زايــد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي واملقرر اقامتها 
علــى أرض مركز أبوظبي الوطني للمعارض مبدينة 

أبوظبي في دولة االمارات 
العربية املتحدة الشقيقة 
خــالل الفترة من ١4 حتى 

١9 أكتوبر اجلاري.
يترأس الوفد الرسمي 
للكويت املشارك باملسابقة 
نائــب مدير عــام الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب لشؤون التدريب 
م.طارق يوسف العميري، 
وتعد هذه هي املشــاركة 
الثانية للهيئة بعد األولى 
العام  التي أقيمت خــالل 

٢٠١3 بجمهورية املانيا االحتادية.
وأشــار م.العميري إلــى أن الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب تهدف من املشاركة في مثل هذه 
الفعاليات إلى تنفيذ توجيهات صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد التي تدعو إلى رعاية املوهوبني 
وتشــجيع إبداعاتهم في مختلف املجاالت، مضيفا أن 
الهيئة حترص على توسيع مدارك طالبها وطالباتها 
املوهوبــني وتشــجعهم دائما على اإلبــداع واالبتكار 
وتوجيه هذه اجلهود وتوظيفها خلدمة أهداف التنمية 

في البالد.

وليد العومي 

م.طارق العميري

تمكنت من تجاوز منافستها »الطبية« بـ 31 صوتاً

»األكادميية« حتقق املفاجأة في انتخابات رابطة الطب
آالء خليفة

في مفاجأة من العيار الثقيل 
متكنــت القائمة األكادميية من 
انتزاع الفــوز في رابطة طلبة 
الطب مــن القائمة الطبية بعد 
6 ســنوات من قيــادة الطبية 

للرابطة.
وحصلــت األكادميية على 
3٧5 صوتا مقابل 3٢6 للقائمة 
الطبيــة بفــارق 3١ صوتا، في 
انتخابات الرابطة التي أجريت 
يوم امس مبوقع الكلية مبركز 
العلوم الطبية جلامعة الكويت 

باجلابرية. 
وقــد شــهدت االنتخابــات 
منافســة قوية بــني القائمتني، 
فــي ظل إقبال كبيــر من أطباء 
وطبيبــات املســتقبل )طلبــة 
الكليــة( علــى املشــاركة فــي 
الدميوقراطــي رغــم  العــرس 
صعوبة دراسة الطب وانشغال 
الطالب بالتدريــب العملي في 
املستشــفيات إال أنهــم أبوا إال 
أن يقولوا كلمتهــم ويختاروا 

من ميثلهم.
وجالت »األنباء« على جلان 
التصويت فوجدنا إقباال كبيرا 
مــن الطلبــة والطالبــات على 
انتظمــت  التصويــت، حيــث 

طوابير الطالب على أبواب جلان 
االقتراع منــذ فتح الصناديق، 
بينما تزينــت الكلية بلوحات 
الطالبية  القوائم  وبوســترات 

املتنافســة كما دلعــت القوائم 
املأكــوالت  ناخبيهــا بتقــدمي 
اخلفيفة واملشــروبات الباردة 
والســاخنة وقد وفرت القائمة 
الطبية »عربة اآليس كرمي« داخل 
بهو الكلية وقد حرص العديد من 
أنصار القائمتني على التواجد 
بالقرب من مقــار االقتراع في 
لوبي الكلية لتشجيع الطالب 
علــى املشــاركة فــي عمليــة 
التصويت. وتتنافس على مقاعد 
رابطــة طلبة الطــب الكويتية 
القائمة الطبية »ممثلة القائمة 
االئتالفية بكلية الطب« والتي 
نالت على ثقة طالب الطب خالل 
الست سنوات األخيرة وخاضت 
انتخابات العــام احلالي حتت 
شعار »على عهد« في منافسة 
قوية مع القائمة األكادميية التي 
تخــوض االنتخابــات احلالية 

حتت شعار »آن األوان«.
وبينمــا ذكــر رئيس جلنة 
الطلبــة طارق دشــتي أن عدد 
الطلبة يبلغ ٢٠8 طالب، ذكرت 
رئيــس جلنة الطالبات شــهد 
احلوال أن عدد الطالبات يبلغ 

56٧ طالبة.
وأشاد كل من دشتي واحلوال 
بأفــراد فريق العمل وحرصهم 
على إجناح العرس االنتخابي.

إحدى الطالبات تدلي بصوتها

سيلفي بعد التصويت في االنتخابات

)محمد هنداوي( نصيرات القائمة األكادميية وفرحة باالنتصار 

احلمود: ال نقبل »تذيل« األستاذ اجلامعي سلم الرواتب
آالء خليفــة أعلــن رئيــس 
جمعية أعضاء هيئة التدريس 
بجامعــة الكويــت د.إبراهيــم 
احلمــود أن الهيئــة اإلداريــة 
جلمعية أعضاء هيئة التدريس 
ومــن أجــل االرتقــاء بأهداف 
اجلامعــة وحتقيــق متيزهــا 
فإنهــا بــدأت أعمالهــا بتبنــي 
الكادر اجلديد ألعضاء  اقتراح 
الهيئة التدريســية الذي تقدم 
به د.عبداهلل سهر في اجلمعية 
العمومية ومتت املوافقة عليه 
وااللتــزام بــه لذلك مت إنشــاء 
جلنــة خاصــة حتت مســمى 
»جلنــة كادر أعضــاء الهيئــة 
التدريســية« برئاســة نائــب 
رئيس الهيئة اإلدارية من أجل 
تقدمي املقترح بشكل تفصيلي 
يحقــق طموح أعضــاء الهيئة 
التدريسية بحسبان أن آخر كادر 
مت إقراره يعود إلى عام ٢٠٠6، 
وقد متت زيــادات كبيرة على 
مرتبات الوظائف املختلفة في 
الدولة خالل السنوات املاضية 
في حني بقي كادر أعضاء الهيئة 
التدريسية دون حراك فأصبح 
األســتاذ اجلامعي فــي مرتبة 

متأخرة بذيل سلم الرواتب في 
الدولة، وهذا ال ميكن قبوله أو 
التســليم به حيث ان التعليم 
اجلامعي يعدـ  بحقـ  أهم صور 
التنمية البشرية ويؤدي حتما 
وباللزوم لتقدم األمة ورقيها، 
لذلك فإن جمعية أعضاء هيئة 
التدريس تتبنى مقترح الكادر 
اجلديد وتدفع به نحو اإلقرار.
وقال احلمود: وحتى تعود 
جامعــة الكويــت إلــى رونقها 
األكادميــي وازدهارها النوعي 
ومكانتها املرموقة بني اجلامعات 
العامليــة يتعني زيادة الصرف 
واالنفــاق على البحث العلمي، 
ونشــر األبحاث، وهذا يتطلب 
زيادة امليزانية املقررة للبحث 
العلمي واالهتمام بكل وسائل 
البحث العلمي وأدواته. لذلك، 
فــإن جمعيــة أعضــاء هيئــة 
التدريس أنشأت لهذا الغرض 
جلنة خاصة حتت مسمى جلنة 
البحث العلمي وأوكلت رئاستها 
ألحــد علماء الكويــت وعضو 
الهيئة اإلدارية د. سعد مخصيد 
من أجل تفعيل البحث العلمي 
واالرتقاء بــه وتعزيزه وبذلك 

يتم تطوير املؤسسة اجلامعية.
مــن جهــة اخــرى، صــرح 
العــام - املتحــدث  املنســق 
الرســمي باسم جمعية أعضاء 
هيئة التدريس د.أنور الشريعان 
بــأن اجلمعية عقدت اجتماعها 
األول ومت تشكيل الهيئة اإلدارية 

بالتزكية.
د.إبراهيــم احلمــود رئيــس 

اجلمعية.
د.شمالن القناعي نائب الرئيس 

)رئيس جلنة الكادر(
د.أمثــال احلويلــة أمني الســر 

)رئيس اللجنة االجتماعية(
أمــني  العبــداهلل  د.ســعود 
الصندوق )رئيس جلنة مدرسي 

اللغات(
د.ســعد مخصيد رئيس جلنة 

دعم البحث العلمي
د.بدر الراجحي رئيس اللجنة 

الثقافية
د.ناصر العتيبي رئيس جلنة 
شؤون أعضاء هيئة التدريس

محمــد عبدالرحمن األنصاري 
رئيس جلنة املدرسني املساعدين
د.أنور الشــريعان منسق عام 
ومتحدث رسمي باسم اجلمعية.

 د. إبراهيم احلمود

تشكيل الهيئة 
اإلدارية جلمعية 

أعضاء هيئة 
التدريس

الجامعة تستضيف نسخته األولى خالل مارس 2018

GUST تتعاون مع »التقدم العلمي« في مهرجان »العلوم«
أعلنت جامعة اخلليج للعلوم 
والتكنولوجيــا )GUST( أنهــا 
ستستضيف مهرجان الكويت 
للعلوم في نسخته األولى في 
شهر مارس ٢٠١8، بالتعاون مع 
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 

ووزارة التربية.
وتعقيبا على التعاون، قال 
رئيس جامعة اخلليج للعلوم 
والتكنولوجيا، د.دونالد بيتس: 
»تفخر جامعتنا دوما مبشاركتها 
الفاعلة في مثل هذه النوعية من 
الفعاليات، حيث نقدم خبراتنا 
ودعمنا في سبيل تطوير شبابنا 
ومجتمعنا. ويسرنا التعاون مع 
مجموعة من األفراد املتميزين 
إلعطاء هذا احلدث ما يستحقه 

من اهتمام«.
بنطــاق  يتعلــق  وفيمــا 
جامعــة  نظمــت  املهرجــان، 
اخلليج للعلوم والتكنولوجيا 
ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
ورشة عمل لإلعداد والتخطيط، 
استمرت 3 أيام، واستضافتها في 
مقر اجلامعة، لبدء التحضيرات 

األولية للمهرجان.
زمــالء  الورشــة  حضــر 
العلــوم  مــن رابطــة مراكــز 
والتكنولوجيــا )ASTC( فــي 
الواليــات املتحــدة، مبن فيهم 
د.والتــر ســتاليفوز، رئيــس 
 ،ASTC العالقــات الدوليــة من
ود.جــون دورانــت، مؤســس 

مهرجــان كامبريــدج للعلــوم 
مــن معهــد ماساتشوســتس 
للتكنولوجيــا )MIT(، ود.تود 
بوييــت، املؤســس املشــارك 
ملهرجــان العلــوم فــي واليــة 
كارولينا الشمالية من جامعة 
 ،)UNC( كاروالينــا  نــورث 

وديڤيد ويلــز، مدير البرمجة 
فــي مبنى نيويــورك للعلوم، 
وهناء حسني، مديرة احتفالية 
العلوم في مكتبة اإلسكندرية 
في مصر، ووفينتشنزو ليباردي 
املدير العام والرئيس التنفيذي 
لشــركة سيتا ديال سيينزا في 

د.دونالد بيتس 

جانب من ورشة العمل 

نابولي إيطاليا.
العمــل  تضمنــت ورشــة 
مناقشات حول مختلف جوانب 
تخطيط املهرجان، مبا في ذلك 
األدوار احملددة لكل كيان، وكيفية 
قياس جناحه، وبرامج الشباب 
التي يجب أن تشملها، وكيفية 
تســويقها خارجيا للجمهور. 
وســيتم إطالق املهرجان حتت 
عنوان »التنمية املستدامة« مع 
التركيز علــى الطاقة املتجددة 
واالبتكار، لتسليط الضوء على 

أهمية هذه القضية دوليا.
مثل جامعة اخلليج للعلوم 
والتكنولوجيا رئيسها د.دونالد 
بيتس، ورئيســة قســم اللغة 
االجنليزيــة د.كاثــي دانييــل، 
والعميد املساعد لكلية العلوم 
واآلداب د.إقبــال الشــمري من 
مركز التعليم والتعلم واألبحاث، 
ومدير العالقات العامة أســيل 
التركيت، ورئيس قسم اإلعالم 
واالتصال اجلماهيــري د.فهد 
السميط. باملقابل، مثل مؤسسة 
الكويت للتقدم العلمي كل من 
مديــر إدارة الثقافــة العلميــة 
د.سالم العبالني، والعديد من 
مديري البرامج في املؤسســة 
من ضمنهم د.ليال املوســوي، 
الرشــيد، وم.دينــا  وم.منــار 
النقيــب، ورنــا النيباري التي 
مت تعيينها مؤخرا في منصب 

مدير عام املركز العلمي.

د.سالم العبالني

مؤمتر »تبادل اخلبرات بني الشباب 
واملتقاعدين« يقام 2٨ اجلاري

عادل الشنان

أعلن رئيس املؤمتر األول لتبادل اخلبرات بني الشباب 
واملتقاعدين يوسف احلداد عن حتديد السبت ٢8 أكتوبر 
اجلاري لعقد املؤمتــر حتت رعاية وزير التجارة ووزير 
الدولة لشــؤون الشــباب خالد الروضان والذي سيهدف 
الســتثمار خبرات املتقاعدين في صقــل خبرة ومهارات 
الشــباب مبا يحقق النجاح ملشــاريعهم مــن خالل آليات 
ووســائل عملية وبنــاء أواصر التعاون بــني املتقاعدين 
والشــباب خلدمة املجتمع مع طرح مبادرات لتفعيل ذلك 
التبادل وإشــراك الفرق التطوعية الشبابية في فعاليات 
املؤمتر وعرض جتارب ناجحة الستثمار خبرات املتقاعدين، 
مؤكدا العمل ضمن فريق مشترك بني الشباب واملتقاعدين 
لبلورة وتطوير آليات لنشر الفكر التشاركي في املجتمع 
وطرح األفكار واملشــاريع واملبادرات التي من شــأنها أن 
حتقــق وتعــزز التعاون بــني األجيال. ومــن جانبه، أكد 
د.صالح العبداجلادر مؤســس ورئيس املشروع الوطني 
للمتقاعديــن أن املؤمتر يهدف إلبــراز خبرات املتقاعدين 
وخزانــات اخلبرة التي يجب اســتثمارها في دفع عجلة 
التنمية بالبلد ويأتي تنظيم هذا املؤمتر ليعكس رؤيتنا 
باملشروع وإقامة عالقات مميزة مع مختلف شرائح املجتمع 
لالستفادة من خبرات املتقاعدين في شتي املجاالت. وأكد 
العبداجلادر ان أحد أبرز أهداف املشروع هو تغيير ثقافة 
التقاعد واملتقاعدين لدى املجتمع، حيث ان املتقاعدين فاق 
عددهم ١٢٠ ألف متقاعد ومتقاعدة، وهم ميلكون الكثير من 
القدرات واخلبرات ما ميكنهم من استمرار رحلة العطاء. 
ومن خالل مشاركتنا باملؤمتر نعلن انطالق الرحلة الثانية 
من املشروع الوطني للمتقاعدين والذي يسعى ومن خالل 

مشاريع متنوعة الستثمار خبراتهم في شتي املجاالت.

د.صالح العبداجلادر ويوسف احلداد خالل املؤمتر الصحافي )شانافاس قاسم(

م املعلمني  محافظ اجلهراء كرَّ
املميزين في يوم املعلم

برعاية وحضور محافظ اجلهراء الفريق م.فهد أحمد 
األميــر أقيم اليوم في ديــوان القصر األحمر حفل خاص 
مبناسبة يوم املعلم لتكرمي املعلمني واملعلمات املتميزين 
في منطقة اجلهراء التعليمية وفي كلمة للمحافظ جاء فيها: 
»اخوانــي املعلمني واملعلمات هنيئــا لكم ذلك الفضل 
الكبير، فلكم ترفع األيدي بالدعوات للمولى سبحانه جزاء 
ألثركم الطيب في نفوس طالبكم، والفضل األعظم في بناء 
وطنكم، ونشهد لكم بتحملكم املسؤولية كما أسندت إليكم 
فكنتم بحمل رسالتكم أكفاء. انه يومكم الذي تستحقون 
فيه ان نتقدم لكم بأســمى آيات احلب والعرفان. حقا انه 
يــوم عيد... وكل تكليف وتشــريف يحتــاج إلى جتديد، 
ورســالة املعلم أمانة، وتقديــره واحترامه أمانة. فتحية 
للمخلصني واملخلصات من املعلمني واملعلمات الغارسني 
للقيم في القلوب قبل العقول، الراسمني لألمل بني أروقة 
الفصول. حفظكم اهلل.. وسدد على طريق اخلير خطاكم، 
ونفع بكم جيال يبني الوطن ويسعى لرفعته«. هذا ووجه 
محافظ اجلهراء الشــكر اخلاص للبنك التجاري الكويتي 
على دعمه جلميع األنشطة والفعاليات االجتماعية التي 
تقيمها احملافظة، مما يعكس الدور املميز للبنك التجاري 
في املسؤولية االجتماعية. وفي ختام احلفل قام احملافظ 
بتكرمي املعلمني واملعلمات املتميزين في محافظة اجلهراء.

الفريق م.فهد األمير ود.موضي احلمود خالل تكرمي املعلمني املتميزين


