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االثنني ٢٠ سبتمبر ٢٠٢١ محليات

«الرياض» و«االبتدائي» و«املتوسط» دّشنت العام اجلديد 
وسط انقسام حول دخول غير احملّصنني!

عدد من املعلمني املمنوعني من دخول املدارس نظموا اعتصاماً أمام «التربية»

عدد من املعلمني واملعلمات الذين اعتصموا أمام مبنى «التربية»

أسامة السلطان خالل زيارته التفقدية ملدارس مبارك الكبير

عبدالعزيز الفضلي

باشرت اإلدارات املدرسية 
ملراحــل ريــاض األطفــال 
واالبتــــدائي واملتوســـــط 
أعمالهــا أمس إيذانــا ببدء 
عامهــم الدراســي اجلديــد 
وسط احترازات واشتراطات 
صحية مشددة، وذلك وفقا 
لتوصيات السلطات الطبية 

في البالد.
وشــهد امليدان التربوي 
ممثال في اإلدارات املدرسية 
انقســاما فــي اآلراء حــول 
دخول املعلمني واإلداريني إلى 
املبنى املدرسي، فمنهم من 
اقتصر في السماح بالدخول 
على متلقي جرعتي التطعيم، 
ومنها ما ســمح بدخول من 
تلقوا جرعة واحدة فقط، أو 
من يقدم مسحة pcr سلبية، 
في حني كان هناك من غض 
النظر عن كل ما سبق وسمح 
بدخول جميع املعلمني إلى 
مدارسهم. وكشفت مصادر 
تربوية مطلعة لـ «األنباء» 
أن البعض التزم بتعليمات 
الوزارة والسلطات الطبية 
والبعــض اآلخر أشــار إلى 
أنه يحتاج إلى قرار رسمي 
واضح لتقدميــه للمعلمني 
حتى ال يتحمل املسؤولية، 
مشــيرة إلى أن هناك عددا 
من اإلدارات املدرسية منعت 
غير احملصنــني من دخول 
املدرسة، األمر الذي جعلهم 
يتوجهون إلى وزارة التربية 
واعتصموا أمام مبناها في 
منطقة جنوب السرة، ولم 
يتجــاوز عددهــم ١٢ معلما 
ومعلمــة غير أن املمنوعني 

غيرهم عادوا إلى بيوتهم.
وأكدت مصــادر تربوية 
مطلعــة لـ «األنباء» أن تلك 
التعليمــات صــادرة مــن 
اجلهــات الطبيــة وعلينــا 
جميعــا تنفيذهــا لســالمة 
صحة اجلميــع من معلمني 
وإداريني وطلبة، داعية الى 

برغــش  ملدرســة حمــود 
السعدون املتوسطة للبنني 
التابعــة ملنطقــة العاصمة 
التعليمية طارق العمر أنه 
مت تشــكيل فرق في شــهر 
أغســطس املاضي من قبل 
وزارة التربية، وقامت تلك 
الفرق خالل الفترة املاضية 
مبتابعــة أعمــال الصيانة 
واجلاهزيــة فــي كل مرافق 

املدرسة.
كمــا أوضــح العمــر أن 
شرط الدخول إلى املدرسة 
هو التطعيم بجرعتني، أما 
غير ذلك فيطلب منهم شهادة 
فحص PCR لكل من يدخل 
املدرسة، هذا وحترص إدارة 
املدرســة على قياس درجة 

احلرارة عند املدخل.
وعلى صعيــد متصل، 

اســتعدت مدارس املرحلة 
االبتدائيــة النطالق العام 
الدراســي اجلديــد، حيث 
هنأت مديرة مدرسة الرديفة 
االبتدائيــة للبنات صفاء 
األستاذ املعلمني واملعلمات 
مبناســبة العودة الكاملة 
للمدارس بعد انقطاع فترة 
بســبب جائحــة كورونا. 
وعــن جتهيزات املدرســة 
الســتقبال العام الدراسي 
اجلديد ٢٠٢٢/٢٠٢١، ذكرت 
األستاذ أن التربية بدأت منذ 
٣ أســابيع بتشكيل فريق 
جتهيــز املــدارس بحيــث 
يتكون فريق املدرسة من 
٥ معلمــات حتت إشــراف 
مديــر املدرســة لتجهيــز 
املدرســة، بهــدف حتقيق 

العودة اآلمنة.

االلتــزام بها وفقــا للخطة 
املوضوعة.

وأوضحت املصــادر ان 
عددا من القيادات التربوية 
قــام بجــوالت تفقدية على 
املدارس لالطالع على سير 
العمل فيها، مشيرة إلى أن 
األمــور مطمئنــة واجلميع 
يقوم بواجبه على أكمل وجه.

وذكرت أن وكيل التعليم 
العام أســامة السلطان منذ 
الصبــاح الباكر قــام بتفقد 
عــدد مــن مــدارس منطقة 
التعليمية  الكبيــر  مبــارك 
رافقه مديرها محمد عايض، 
مشــيرة إلى أن الســلطان 
أبــدى ارتياحه ملا شــاهده 
من جاهزية املدارس للعام 

الدراسي اجلديد.
هذا، وذكر املدير املساعد 

ر» نّظمت «نرعاكم لتزهو مقاعد التعليم بآمالكم» «الُقصَّ
ليلى الشافعي

العامــة  الهيئــة  نظمــت 
فعاليــة  القصــر  لشــؤون 
العــودة الى املــدارس حتت 
شعار «نرعاكم لتزهو مقاعد 
التعليــم بآمالكــم»، للعــام 
الدراســي اجلديد شارك فيها 
مدير عام الهيئة باإلنابة م.حمد 
البرجــس وعدد مــن قياديي 
ومديــري االدارات فــي مقــر 
الهيئــة وفروعها اخلارجية. 
كما شــارك عدد مــن القصر 
واملشمولني بالرعاية وأولياء 
أمورهم الذين بلغ عددهم ٥٠٠ 
قاصر مقسمني على ثالثة أيام 
نظرا لالشــتراطات الصحية 
املتعــارف عليهــا. وفــي هذا 
االطار، صرحت مديرة ادارة 
الرعاية االجتماعية والتربوية 
في الهيئة متاضر العمر بأن 
الفعالية تضمنت العديد من 
البرامج املتنوعة التي تهدف 
الى كســر احلاجز النفســي 
الشــعور بالرهبــة،  وإزالــة 
امللتحقــني حديثــا  خاصــة 
باملــدارس، مبينــة أن الهيئة 
قدمت للمشــاركني مجموعة 
التــي شــملت  الهدايــا  مــن 
اللــوازم املدرســية ومــواد 
التعقيم والوقايــة وغيرها، 
الى جانب تقدميها املساعدات 

وتلبي االحتياجات ألبنائها من 
الُقّصر واملشمولني برعايتها 
والذيــن يبلغ عددهــم الكلي 
٩٩٨٣ قاصــرا. مــن جهتهــا، 
النفسية  قالت االستشــارية 
بالهيئة د.كوثــر الياقوت إن 
هــذه الفعالية تتميز بتوفير 
النفسية  خدمة االستشارات 
والرد على كل االستفسارات 
املتعلقة باالضطرابات النفسية 
واالجتماعيــة والشــخصية 
وانعدام التوافق مع اآلخرين، 
وأيضــا للتغلب علــى فوبيا 
العــودة إلــى املدرســة التي 
نتجت عن العزلة الوجدانية 
واالنفعاليــة خــالل فتــرة 

كورونا، وذلك لكســر حاجز 
اخلوف وتهيئة القاصر نفسيا 
لالندماج مع زمالئهم الطالب 
بكل سهولة وأريحية. وأكدت 
أن الدعــم للقصــر ال يتوقف 
عنــد هــذا احلد، بل يســتمر 
إلى رصــد املتعثريــن منهم 
دراسيا والفئات التي تعاني 
من صعوبــات التعليم لعمل 
كل االختبارات التشخيصية 
والنفسية واألكادميية بتعاون 
مع اجلهات املعنية ذات الصلة 
للتغلب على جميع املشكالت 
التــي ميكــن أن  الدراســية 
يتعــرض لهــا القاصر خالل 

العام الدراسي.

شارك فيها ٥٠٠ ممن ترعاهم الهيئة على مدى ثالثة أيام

متاضر العمر ود.كوثر الياقوت مع عدد من املشاركني في مهرجان «نرعاكم لتزهو مقاعد التعليم بآمالكم» (متني غوزال)

النقديــة لألســر واحلــاالت 
التي تنطبق عليها الشروط. 
ولفتت العمــر الى أن الهيئة 
حرصت على تقدمي خدماتها 
التوعوية املتخصصة للقصر 
واملشــمولني بالرعايــة ممن 
يعانون صعوبات التعلم من 
خالل فريق متخصص، وذلك 
لتوجيــه األســر وتزويدهم 
بإصدارات توعوية وإرشادية 
بشأن آليات التعامل الصحيح 
مع أبنائهم. وأكدت العمر أن 
تنظيم هذه الفعالية جاء ضمن 
برامج املسؤولية املجتمعية 
التــي حتــرص الهيئــة على 
إقامتها لتقدمي  أفضل اخلدمات 

٤٥٠٠ كويتي يعودون للدراسة «حضوريًا» في األردن
عمــان - كونا: أعلــن امللحق الثقافي 
الكويتي لدى األردن د.بدر املطيري أمس 
عودة ٤٥٠٠ طالب وطالبة كويتي للدراسة 

«حضوريا» في اجلامعات األردنية.
وقال املطيري في تصريح لـ «كونا» 
إن عــدد الطلبــة الكويتيني املقبولني في 
خطــة البعثات بنــاء على قــرار اإليفاد 
املباشر للجامعات األردنية للعام اجلامعي 
٢٠٢١ - ٢٠٢٢ يبلــغ ٥٠٠ طالب وطالبة، 
موضحا أن االبتعاث انحصر على دراسة 
تخصصات الطب البشري وطب األسنان 
والصيدلــة ودكتور صيدلة في جامعتي 
«األردنيــة» و«الهاشــمية»، الفتا إلى أن 

الدراسة ستكون حضوريا جلميع الطلبة 
في التخصصات كافة اعتبارا من العاشر 
من أكتوبر املقبل بناء على قرار السلطات 
التعليميــة األردنية. وعن عــدد الطلبة 
الكويتيــني غير املبتعثني الذين حصلوا 
على قبول مبدئي من اجلامعات األردنية في 
مراحل البكالوريوس والدراسات العليا ذكر 
أنه يبلغ ٦٠٠ طالب وطالبة وهم مسجلون 
مبختلف التخصصات العلمية واألدبية 

في اجلامعات األردنية الـ ٥ املعتمدة.
وبشــأن املول األكادميي الذي يقيمه 
املكتب فــي مقره قال املطيري إنه خدمة 
يوفرها املكتب الثقافي للطلبة الكويتيني، 

السيما املستجدين إلرشادهم أكادمييا عبر 
لقاءات تعرفهم على أهم اللوائح والقوانني 
اجلامعيــة إضافــة إلى إرشــادهم إلى ما 
يتعلق مبخصصاتهــم وبدالتهم املالية، 
مضيفا ان هذه اللقاءات يتخللها التعريف 
بدور السفارة من خالل ملحق ديبلوماسي 
من الشؤون القنصلية ومحامي السفارة 
لالستشارات القانونية بشأن عقود سكن 
الطلبــة وغيرها وكذلــك عقد لقاءات مع 
ممثل املكتب الصحي الكويتي الستخراج 
التأمــني الصحي واحلصــول على قائمة 
توضــح أنــواع العــالج واملستشــفيات 

املعتمدة باألردن.

ملشاهدة الڤيديو

«النجاة»: ١٨٥ ألف دينار حصاد حملة «إبصار»
أعلن رئيس قطاع املوارد 
العامة واإلعالم  والعالقات 
بجمعيــة النجــاة اخليرية 
عمــر الثوينــي عــن جناح 
حملــة إبصــار٢٠٢١ لعالج 
مرضى العيون، حيث حققت 
احلملــة أكثر مــن ١٨٥ ألف 
دينار حتــى اآلن، ومازالت 
احلملــة تســتقبل تبرعات 
احملسنني. وقال الثويني إن 
احلملة شهدت تفاعال مميزا 
حيث تبــرع للحملة ٦٩٠٠ 
محسن ومحسنة من داخل 
الكويــت وخارجهــا، حيث 
سجلت الكويت والسعودية 
والبحرين وبريطانيا قائمة 
الدول األكثــر تبرعا والذي 
يعكس بدوره عاملية العمل 
اإلنســاني الكويتــي الــذي 

طال خيره أصقــاع أوروبا 
وأدغال أفريقيا وربوع آسيا 
حامال اخلير والدعم والعون 
للملهوفني واحملتاجني دون 

تفرقة بني لون أو جنس أو 
دين فقط من أجل اإلنســان 

ولإلنسان.
وأكد أنه من ثمار حصاد 
احلملة سيتم إجراء أكثر من 
٤٦٠٠ عملية جراحية ملرضى 
العيــون، وذلك في القريب 
العاجــل، حيث تبلغ تكلفة 
العملية اجلراحية ٤٠ دينارا، 
بجانب تقــدمي الفحوصات 
الطبيــة وتوزيع النظارات 
واألدوية وإجراء اإلشاعات 
وغيرها من األعمال الطبية 
التــي تتخللهــا املخيمات. 
والتي بدورها تنقل املرضى 
الصحيــة  املعانــاة  مــن 
التي يعيشونها  والنفسية 
وذووهــم ومحبوهــم إلــى 
احليــاة والنور والســعادة 

والعمل واإلنتاج والعطاء.
الثوينــي ان  وأوضــح 
احلملة ســتنفذ في كل من 
تشــاد والنيجــر واليمــن 
ومصر والهند وبنغالديش 
وسريالنكا، وذلك بالتنسيق 
الكامل مع وزارتي الشؤون 
واخلارجية، وبالتعاون مع 
اجلمعيات الرسمية املشهرة 
في منظومة وزارة اخلارجية 
الكويتية، وبإشراف وفود 
النجــاة اخليريــة. وختاما 
تقدم الثويني بشكر كل أهل 
اخلير داعمي حملة إبصار 
من داخل الكويت وخارجها، 
وكل من شــارك وساهم في 
جناح احلملة، سائال احلق 
سبحانه أن يجعل هذا العمل 

في موازين أعمالهم.

الثويني أشار إلى مشاركة ٦٩٠٠ محسن ومحسنة في جناح احلملة

عمر الثويني

املركز العربي يصدر «النباتات الضارة لإلنسان واحليوان»
العربــي  املركــز  أصــدر 
العلــوم  لتأليــف وترجمــة 
الصحيــة كتابا جديدا حتت 
عنــوان «النباتــات الضارة 
لإلنسان واحليوان» من تأليف 
رقية حسني جاسم عبداهللا، 
العربــي  املركــز  ومراجعــة 
العلــوم  لتأليــف وترجمــة 
الصحية، وهو اإلصدار رقم 
(٢١٥) ضمن سلسلة املناهج 

الطبية العربية.
الكتــاب الضوء  يســلط 
على كثير من النباتات التي 
يجب االنتباه إليها، وجتنب 
مالمستها، أو أكلها، فبعض 
أجزائهــا ســامة لإلنســان 
واحليوان (البذور ـ الثمار ـ 

قاتلة، ويبني الكتاب كثيرا من 
املركبات الطبيعية الســامة 
ُتســتخرج من هذه النباتات 
والتي ُتســتخدم فــي عالج 
كثير من األمراض املستعصى 
عالجها، فهي سالح ذو حدين 
لو اسُتخدمت بإتقان من حيث 
الشافية،  املناسبة  اجلرعات 

وبني اجلرعات القاتلة.
الكتاب مقســم إلى أربعة 
فصــول، بــدأ الفصــل األول 
مبقدمة عن تطور علم النبات، 
الثانــي  الفصــل  ويعــرض 
األســس العلميــة لتصنيف 
النباتات في اململكة النباتية، 
الثالــث  الفصــل  ويتنــاول 
النباتية وخصائص  اململكة 

النباتات احليوية من حيث 
الشكل اخلارجي والتراكيب 
ويســتعرض  الداخليــة، 
الفصــل الرابــع (٥١) نباتــا 
مــن النباتــات التــي ُتعتبر 
من أخطــر النباتات املضرة 
لإلنســان واحليوان منها ما 
ينتمي إلى شــعبة النباتات 
البــذور،  الزهريــة مغطــاة 
وشــعبة الصنوبريات التي 
تنتمي إلى النباتات الزهرية 
معــراة البــذور والتي تنتج 
أنواعا من السموم اخلطيرة، 
ومت من خالل الكتاب وصف 
كل نبات من حيث تصنيفه 
وشكله، واالستعماالت الطبية 
لبعض هذه النباتات السامة.

الســاق ـ األوراق ـ اجلذور)، 
وتســبب عددا من األمراض 
والتسمم لإلنسان أو احليوان، 
وفي كثير من األحيان تكون 

«األنباء» تنشر املرشحني للمالحق الثقافية في ٦ دول
ثامر السليم

علمت «األنباء» من مصادر مطلعة 
فــي وزارة التعليــم العالــي أن جلنة 
اختيار املرشــحني للمالحــق الثقافية 
قد اعتمدت عددا من األسماء لترشيحهم 
وقامت بإرسال كتب رسمية إلى جهات 
عملهم في جامعة الكويت والهيئة العامة 

للتعليم التطبيقي والتدريب.
وأشــارت املصــادر إلــى ان وزارة 
التعليــم العالي ملم تتخذ قرارا نهائيا 
باعتمادهــم والتــزال تنتظر موافقات 
جهات عمل املرشحني وأخذ االعتمادات 

الرسمية. 
ولفتت إلى ان أبرز األســماء ممن 
مت اختيارهم ومخاطبة جهات عملهم 

هم كل من: د.عادل فرحان العنزي في 
أستراليا، ود.يوسف الرفاعي ود.نايف 
الشــمري في واشــنطن، ود.عبداهللا 
املشــعل في لنــدن، ود.محمد الدغيم 
في البحرين، ود.حمود القشعان في 
القحطانــي  األردن، ود.عبداحملســن 
ود.خالد احملارب في جمهورية مصر 

العربية.


