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مستعدون لتلقي الشكاوى رسمياً حملاسبة املدارس املخالفة

البصري لـ »األنباء«: ال زيادة إضافية 
لرسوم املدارس اخلاصة

وأشار البصري الى ان ادارة 
التعليم اخلاص لديها املرونة 
الكاملة في إنهاء الكثير من 
املشاكل التي تعترض اولياء 
األمور، او الطلبة والطالبات 
املدارس اخلاصة، ألننا  في 
نهدف في املقام األول واألخير 
عل����ى االرتقاء مبس����توى 

التعليم في البالد.

حتصلها املدارس اخلاصة 
وتقارب 45 دينارا هي عبارة 
عن حصولها على شريحة 
جديدة، من خالل جتاوزها 
ش����روط معين����ة جل����ودة 

التعليم.
وقال البصري ان بعض 
أولياء األمور اعترضوا على 
دفع تلك الرسوم بحجة ان 
امل����دارس ال ينطبق  بعض 
عليها النظم واللوائح التي 
تسمح لها بتحصيل الزيادة، 
بس����بب وجود مشاكل في 
اجلانب التعليمي واالنشائي، 
وم����ع ذلك طلبن����ا منهم ان 
يتقدموا بش����كوى رسمية 
إلرسال فريق من االدارة الى 
تلك املدارس للكشف عليها، 
وتطبيق االجراءات املطلوبة، 
مضيفا ان البعض اآلخر من 
أولياء األمور اشتكى شفويا 
من حتصيل مدارس معينة 
للرسوم بالكامل مما يرهق 
ميزانية االس����ر، فأبلغناهم 
حرصنا على تفادي ذلك عبر 
تواصلنا مباشرة مع اصحاب 
تلك املدارس لتقسيط املبلغ. 

محمود الموسوي ـ عادل الشنان

م����ع ق����رب ب����دء العام 
الدراسي اجلديد تصاعدت 
صيحات أولياء أمور طلبة 
التعلي����م اخلاص من زيادة 
بع����ض امل����دارس اخلاصة 
رسومها الدراسية باملخالفة 
لقرارات الوزارة، وكان نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
التج����ارة ووزي����ر التربية 
العال����ي باالنابة  والتعليم 
د.عبد احملس����ن املدعج قد 
دعا ف����ي تصريح ل����ه منذ 
يومني على ضرورة تطبيق 
جمي����ع االج����راءات حلفظ 
حق����وق جميع األطراف مبا 
فيها حقوق اصحاب املدارس 
انفسهم، مبينا ان املسؤولني 
في قط����اع التعليم اخلاص 
لديهم الئحة قانونية للتعامل 
مع جميع املخالفات والتدرج 
في تطبيقها. وفي هذا السياق، 
وجهت »األنباء« سؤاال الى 
مدير ع����ام التعليم اخلاص 
عبداهلل البصري، حيث اكد 
ان الرس����وم االضافية التي 

إضراب 200 عامل نظافة في »الصحة«
عبدالكريم العبداهلل

كش���ف مراقب العقود ف���ي وزارة الصحة 
وائل العيس���ى عن اضراب 200 عامل نظافة 
عن العمل في وزارة الصحة وعدد من املراكز 
االدارية التابعة لوزارة الصحة وذلك على خلفية 
مش���اكل ادارية تخص عمالة الش���ركة والتي 
تتعلق بخصوص االجازات اخلاصة بالعمال. 
وأضاف العيسى في تصريح صحافي أن العمال 
املضربني عن العمل قد فضلوا البقاء في سكنهم 
عن اخلروج للعمل وذلك حتى حتل مشاكلهم 
مع الش���ركة، مبينا أنن���ا أجرينا االتصال مع 
ادارة الشركة وذلك حلل املشكلة حيث مت حل 
املشكلة حيث تعهدت الشركة. واشار الى أنه 
خالل فترة االضراب متت االستعانة بعمالة من 
شركة أخرى وذلك لسد الثغرات التي حصلت 
بسبب االضراب وتقليل نسبة التأثر الذي حدث 
جراء االضراب، مشيرا الى أنه لدينا خطة سابقة 
مت وضعها لتدارك أي حالة اضراب حتدث في 

مرافق وزارة الصحة، ولفت الى أنه لم يحدث 
أي اضراب في مستشفيات وزارة الصحة وأنه 
كان مقتصرا على املراكز االدارية التابعة لوزارة 
الصحة، مبين���ا أن العمالة رجعت الى عملها.  
من جهة أخرى، ش���كلت وزارة الصحة جلنة 
مشتركة لتحديد االشتراطات والضوابط الواجب 
توافرها ملمارسة نشاط التغذية العامة باملكاتب 
ومؤسسات استشارات التغذية الصادر بشأنها 
تراخيص مزاولة من وزارة التجارة والصناعة 
برئاسة مدير ادارة التغذية واالطعام بالوزارة 
د.نوال احلمد، ومقررها مراقب التغذية العالجية 
واالطعام د.ن���وال القعود، وعضوية عدد من 
املختصني بوزارتي الصحة والتجارة والصناعة. 
وتختص اللجنة التي شكلها وكيل وزارة الصحة 
د.خالد السهالوي بتحديد االشتراطات والضوابط 
الواجب توافرها ملمارسة نشاط التغذية العامة 
باملكاتب ومؤسسات استشارات التغذية الصادر 
بش���أنها تراخيص مزاولة من وزارة التجارة 

والصناعة.

د. برجس املطيري 

..و»التوعية باألمراض املعدية« تقدم إرشادات طبية للحجاج املرضى
بعدم بذل جهد بدني عال واألخذ 
الش����رعية كاإلنابة  بالرخص 
في رمي اجلمرات متى حتققت 
التطعيمات  ش����روطها، وأخذ 
التطعيم ضد  الضرورية مثل 
االنفلون����زا املوس����مية، وضد 
االلتهابات الرئوية والسحايا.

وبالنسبة ملرض السكري، 
ق���ال: هو من اكث���ر االمراض 
الكويت ومنطقة  انتشارا في 
اخلليج العربي ومريض السكر 
معرض للعديد من املش���اكل 
منها هبوط السكر وارتفاعه 
ومشاكل في القدم، لهذا هناك 
بعض التوجيهات التي يجب 
مراعاتها قبل أداء فريضة احلج 
القيام باملناسك وهذه  وأثناء 
الترتيبات تتمثل ايضا بزيارة 
الطبيب املعالج ملعرفة مدى 
قدرته على أداء مناسك احلج 
وللحصول عل���ى التعليمات 
املتعلق���ة بتعدي���ل اخلط���ة 
العالجية للس���كري، وزيارة 
املركز الصحي واختصاصي 
التغذي���ة للحص���ول عل���ى 
االرش���ادات اخلاصة بنوعية 
الغذاء التي تناس���ب النشاط 
البدن���ي الذي س���وف يكون 
في احلج، ع���الوة على تعلم 
اعراض وعالمات هبوط السكر 
وارتفاعه وكيفية التعامل معها، 
وجتهيز حقيب���ة مخصصة 

لألدوية واملستلزمات املتعلقة 
بع���الج الس���كري مثل جهاز 
السكر، وحافظة لالنسولني، 

اجللوكاجون .
الى  ودعا مرضى السكري 
مراعاة عدة ارش����ادات لتفادي 
مشاكل القدم خصوصا ان هناك 
مشيا طويال اثناء أداء املناسك، 
القدمني  منها االهتمام بتهوية 
وفحصهما ف����ي كل مرة يخلع 
فيه����ا احلذاء حت����ى يتأكد من 
عدم وجود احمرار أو إصابات 
عند تقليم األظافر، ويجب أن 
يك����ون ذلك بح����رص لتفادي 
اجلروح واإلصابات، باالضافة 
الى احلرص على لبس أحذية 
واسعة ولينة مت استخدامها من 
قبل. اما مرضى الربو، فقال أنهم 
يتعرضون في احلج عادة لزيادة 
أعراض الربو وضيق التنفس، 
وذلك ألسباب عدة منها التواجد 
في أماكن مزدحمة مليئة بالغبار 
أو ملوثة بالدخان املنبعث من 
عوادم السيارات، واإلجهاد الزائد 
واحلركة املستمرة، باالضافة 
الى االلتهابات الرئوية التي قد 
تزداد نسبتها بسبب االزدحام، 
املفاجئ في درجات  والتغيير 
احلرارة، مشددا على احلجاج 
املصابني بالربو بضرورة التقييد 
بأخذ األدوية بانتظام س����واء 

احلبوب منها أو البخاخات.

مراعاتها قبل أداء فريضة احلج، 
وأثناء القيام باملناسك، مؤكدا أن 
هذه الترتيبات ضرورية نظرا 
ألن هذه األمراض هي الشائعة 
بني األشخاص، وهي التي يتأثر 
مريضها باألعمال الشاقة التي 
يقوم به����ا أثناء احلج، خاصة 
من خالل التغير في منط األكل 
والشرب والنوم، علما بأن كل 
ه����ذه العوامل ق����د تؤثر على 
مرض احلاج وقدرته على اداء 

املناسك.
وأف����اد املطيري ب����أن هذه 
العامة  الترتيبات واالرشادات 
واملهمة جلميع اصحاب االمراض 
املزمنة تتمثل باستشارة الطبيب 
قبل الذهاب للحج لتقييم الوضع 
الصحي للح����اج، وأخذ كمية 
كافية من األدوي����ة، وحفظها 
بطريقة آمنة، وتناول األدوية 
في وقته����ا، فضال عن التقييد 
بإرشادات الطبيب األخرى، ومن 
الغذائي،  التقييد بالنظام  ذلك 
ولبس بطاقة التعريف التي تبني 
االسم والعمر وطبيعة املرض 
ونوعية العالج املستخدم ومكان 

اإلقامة وأرقام التواصل.
ونصح املصاحبني للحاج 
بضرورة معرفة نوعية املرض 
واألدوية التي يتناولها املريض 
الذي يكون بصحبتهم ملساعدته 
في حال الضرورة، كما نصح 

عبدالكريم العبداهلل

التوعية  شدد عضو جلنة 
باالمراض املعدي����ة في وزارة 
الصحة د.برجس املطيري على 
اهتمام احلجاج بصحتهم اثناء 
موسم احلج، خاصة احلجاج 
املصابني باالمراض املزمنة غير 
املعدية لك����ي يتمكنوا من أداء 
مناسك احلج بشكل آمن دون 
التعرض ملش����اكل صحية أو 

مضاعفات بسبب مرضهم.
وذكر في تصريح صحافي 
أن هناك بعض الترتيبات التي 
يجب عل����ى اصحاب االمراض 
املزمن����ة مثل الس����كر والربو 
القل����ب والضغط  وأم����راض 

5 في اجلهراء و8 بالفروانية و6 في العاصمة و5 باألحمدي و7 في حولي

»الصحة«: 31 مركزاً لتطعيم احلجاج في مختلف املناطق
عبدالكريم العبداهلل

أعلن����ت وزارة الصحة عن 
تخصي����ص 31 مركزا للصحة 
الوقائية صحيا على مستوى 
املناط����ق الصحي����ة اخلمس، 
لتطعيم احلج����اج لهذا العام، 
وذلك بواقع 5 مراكز في منطقة 
اجلهراء الصحية، و8 في منطقة 
الفرواني����ة، و6 في العاصمة، 
و5 في األحمدي، و7 في منطقة 

حولي الصحية.
وأشارت »الصحة« في بيان 
لها الى أن أوق���ات العمل في 
معظم املراكز س���تعمل يوميا 
على نظام الفترتني، من الثامنة 
صباحا حت���ي الواحدة ظهرا، 

ومن اخلامس���ة مس���اء حتى 
التاسعة مساء، عدا يوم السبت 
ستعمل فيه بعض املراكز في 
الفترة الصباحية فقط، بينما 
س���يكون يوم اجلمعة عطلة 

رسمية.
التابعة  املراكز  وبينت أن 
ملنطقة العاصمة الصحية هي: 
»ابراهي���م معرفي، اإلحقافي، 
الفيح���اء، عبداهلل  الصق���ر، 
القيروان«، حيث  عبدالهادي، 
س���تعمل جميعا عل���ى نظام 
الفترت���ني يومي���ا، واعتبار 
يومي اجلمعة والسبت عطلة 
في جميع املراك���ز، عدا مركز 
الصقر الذي سيعمل يوم السبت 

لفترة صباحية فقط.

أما منطقة حولي الصحية 
فستكون املراكز املتاح تطعيم 
احلج���اج فيها ه���ي، »حولي 
الغربي، الرميثية، صباح السالم 
التخصصي، الساملية الغربي، 
ناصر سعود الصباح، الزهراء، 
بيان«، وستعمل جميع املراكز 
الفترت���ني يوميا،  على نظام 
واعتبار يومي اجلمعة والسبت 
عطلة رسمية في جميع املراكز، 
عدا مركز الرميثية الذي سيعمل 
يوم الس���بت لفترة صباحية 

فقط.
الفروانية  وف���ي منطق���ة 
الصحي���ة س���تكون مراك���ز 
تطعيم احلجاج هي، »مناحي 
الفردوس، جليب  العصيمي، 

الشيوخ، العارضية الشمالي، 
الفروانية  املب���ارك،  عبداهلل 
التخصصي، النهضة، الرابية«، 
حيث ستعمل جميع املراكز على 
نظام الفترتني يوميا، واعتبار 
يومي اجلمعة والسبت عطلة 
رسمية في جميع املراكز، عدا 
الذي  مركز مناحي العصيمي 
الس���بت لفترة  سيعمل يوم 

صباحية فقط.
وأوضح���ت »الصحة« ان 
منطقة األحمدي س���تتضمن 
5 مراك���ز صحي���ة لتطعي���م 
احلج���اج ه���ي، »األحم���دي، 
القرين التخصصي، الفحيحيل 
التخصصي، علي صباح السالم، 
فهد األحمد«، وستعمل جميع 

املراك���ز على نظ���ام الفترتني 
يوميا، واعتبار يومي اجلمعة 
والسبت عطلة رسمية في جميع 
املراك���ز، عدا مركز الفحيحيل 
التخصصي الذي سيعمل يوم 
السبت لفترة صباحية فقط.

وبينت أن منطقة اجلهراء 
ستتضمن أيضا 5 مراكز هي، 
»الصليبية، اجلهراء، العيون، 
العب���داهلل«،  النعيم، س���عد 
وستعمل جميع املراكز بنظام 
الفترتني يوميا، واعتبار يومي 
اجلمعة والسبت عطلة رسمية 
في جميع املراكز، عدا مركزي 
اجلهراء وسعد العبداهلل اللذين 
سيعمالن يوم السبت لفترة 

صباحية فقط.

عبداهلل البصري

باقة ورد
لرئيس قسم امللفات في إدارة العالج باخلارج بوزارة 

الصحة منصور فالح العتيبي على جهوده اجلبارة في 
خدمة املراجعني، وتسهيل أمورهم، وتفانيه في العمل 

وتطويره، وباقة ورد مقدمة من »األنباء« لشخصه الكرمي.
لعبير فيصل بوعركي وفاطمة خالد الفيلكاوي وحسن 

طالب احلسيني من قسم الرنني املغناطيسي مبستشفى 
الرازي على تفانيهم في العمل وتطويره، وحسن تعاملهم 

مع املراجعني وخدمتهم، وباقة ورد مقدمة من »األنباء« 
لشخصهم الكرمي.


