
محليات
الثالثاء 25 نوفمبر 2014

13

د. خالد السهالوي 

الشيخ فيصل احلمودد. علي العبيدي

على هامش حضوره ملتقى اللغة اإلجنليزية األول ملنطقة حولي التعليمية

السهالوي: جلنة دائمة لوضع وحتديث إستراتيجية
 التدريب وتطوير نظم العمل في مختلف قطاعات »الصحة«

وزير الصحة ضيف ديوان محافظة الفروانية اليوم

املطيري: نرفض مقترح مرور 4 سنوات لترقية طبيب اجلراحة

قسم التغذية في »الصباح« احتفل باليوم العاملي للسكر

»مركب جناتك.. الشبو أو حياتك« في »عروة بن الزبير«

احلربي: تطور ملحوظ في إتقان طالب املدارس لـ »اإلجنليزية«

عبدالكريم العبداهلل

رفضت اجلمعية الطبية 
الكويتي���ة املقت���رح املقدم 
من كلي���ة اجلراحة التابعة 
ملعهد الكويت لالختصاصات 
الطبي���ة اخل���اص بوضع 
شروط جديدة لترقية أطباء 
»اجلراحة« من شأنها تأخير 

ترقياتهم. 
وذكر رئي���س اجلمعية 

الكويتي���ة د.محمد  الطبية 
املطيري أن املقترح اخلاص 
بوض���ع ش���روط جدي���دة 
لترقي���ة أطب���اء اجلراح���ة 
خاطئ وتعسفي، مؤكدا في 
الوقت ذاته أن املقترح طلب 
أن يقض���ي طبيب اجلراحة 
4 س���نوات بدال م���ن 3 في 
التخصص لتتم ترقيته، وذلك 
الكتساب اخلبرة الكافية في 
التخصصات اجلراحية لضيق 

امل���دة في التدري���ب العملي 
ومعاينة احلاالت اجلراحية، 
مشيرا إلى أن هذا املوضوع 
»مرفوض«، وسيؤخر ترقيات 
األطباء بضياع سنة كاملة من 
عمرهم الوظيفي بال فائدة، كما 
إلى  الثاني أشار  املقترح  أن 
وجود وظيفة فنية شاغرة 
كش���رط إضاف���ي للترقية، 
حيث ب���ررت كلية اجلراحة 
هذا املوضوع أيضا بتكدس 

األطباء ببعض املستشفيات 
على األخرى مما سبب خلال في 
معدالت األداء باملستشفيات، 
جاء هذا في تصريح صحافي 
على هامش لق���اء اجلمعية 
الطبية الكويتية مبجموعة من 
الرافضني  األطباء اجلراحني 
لهذا املقترح، مبينا أن أطباء 
اجلراحة خالل لقاء اجلمعية 
الطبية معهم أبدوا استياءهم 

من طرح مثل هذا املقترح.

حنان عبدالمعبود

أقام قسم التغذية واإلطعام 
في مستشفى الصباح صباح 
أمس، معرضا تثقيفيا وتوعويا 
عن مرض الس����كر، مبناسبة 
االحتفال بيوم السكر العاملي 
حتت رعاي����ة وحضور مدير 

مستش����فى الصباح د.عباس 
رمضان.

وتضمنت األنشطة عيادة 
الفحوصات  مصغرة لعم����ل 
الطبي����ة للمش����اركني، إل����ى 
جانب االستشارات التي قدمها 
اخصائي����و التغذي����ة للزوار 
واملراجع����ني، وذل����ك مببنى 

مستشفى األطفال، وبحضور 
رئيسة قسم التغذية واالطعام 
الش����رف، كما تضمنت  منار 
الفعالي����ات توزيع مطويات 
الس����كر،  توعوية عن مرض 
وكيفية احملافظة على الوزن 

املثالي.
ومن جانبها، دعت رئيسة 

التغذي����ة واالطع����ام  قس����م 
مبستش����فى الصب����اح منار 
الشرف، باسمها واسم جميع 
اخصائيي التغذية، إلى مشاركة 
جميع فئات املجتمع في فعاليات 
العاملي، لزيادة  الس����كر  يوم 
الغذاء  الوعي ومعرفة أهمية 

وعناصره ملرضى السكر.

محمود الموسوي ـ عادل الشنان 

أقامت ثانوي����ة عروة بن 
الزبير للبنني مبنطقة اجلهراء 
التعليمية، ندوة جماهيرية حتت 
شعار »مركب جناتك.. الشبو أو 
حياتك« ضمن فعاليات امللتقى 
الثامن عشر ملكافحة املخدرات 
بالتعاون بني وزارة الداخلية 
ممثلة باإلدارة العامة ملكافحة 
املخدرات ووزارة التربية، حيث 

استعرض وكيل ضابط عادل 
العدواني جملة من املؤثرات 
العقلية امام الطلبة وأضرارها 
وسبل الوقاية منها واالبتعاد 
عن هذه السلوكيات وتوعية 
الشباب بخطورة آفة املخدرات 
حلمايتهم من جتريبها، وقام 
العدواني بتوزيع مجموعة من 
الكتيبات التوعوية مبخاطر هذه 
اآلفات العقلية على الشباب. 
وق����ال مدي����ر الثانوية محمد 

الس����الم ان الندوة خصصت 
لتس����ليط الضوء على مادة 
الش����بو املخ����درة حيث بدأت 
الندوة مبحاضرة اخلبير الدولي 
ف����ي مجال املخ����درات د.عايد 
احلمي����دان، والذي بدأ حديثه 
ببيان دور وزارة الداخلية ممثلة 
باإلدارة العامة ملكافحة املخدرات 
وإدارة اإلعالم األمني في توعية 
الشباب بخطورة آفة املخدرات 
حلمايتهم م����ن جتريبها، ثم 

سلط الضوء على مادة الشبو 
املخدرة، مبينا أن االسم العلمي 
ملادة الشبو هو امليث أمفيتامني 
وله تس����ميات مضللة عديدة 
منها اآليس أو الثلجي أو امليث 
أو كريستال ميث، وهو نوع 
من أنواع املخدرات التخليقية 
املضللة ذات التأثير العقلي، 
ويعتبر من املخدرات احملفزة 
للجهاز العصبي وتأثيره كبير 

على الدماغ. 

محمود الموسوي عادل الشنان 

أكد مدير الشؤون التعليمية 
في منطقة حولي باالنابة عيد 
احلربي أهمية عنصر التدريب 
البش���رية  املهارات  وتنمية 
في االرتقاء مبستوى العمل 
التربوية  البيئة  وحتس���ني 
واخلدمات التعليمية املقدمة 
للطالب، الفتا إلى أن االدارة 
العام���ة ملنطقة حولي تولي 
هذا اجلان���ب اهتماما كبيرا 
من خالل مساندتها ورعايتها 
الدائمة للملتقيات والورش 

التعليمية.
وق���ال احلرب���ي خ���الل 
اللغ���ة  حض���وره ملتق���ى 
االجنليزية االول ملنطقة حولي 
والذي اقيم في مدرسة اسماء 
بنت يزيد االنصارية صباح 
أم���س: إن امللتقى يهدف إلى 
تبادل اخلبرات بني أهل امليدان 
إلى وجود  التربوي، مشيرا 
العديد من الورش والندوات 
الت���ي تركز عل���ى اجلوانب 
الفنية للم���ادة لرفع كفاءة 
املعلمني واملعلمات وتطوير 

أدائهم.

وأضاف أن ادارة املنطقة 
التعليمي���ة تعمل دائما على 
املس���اهمة ومس���اندة مثل 
امللتقيات مل���ا فيها من  هذه 
مصلحة ألهل امليدان، مضيفا 
»ان ما ش���اهدناه في امللتقى 
الطلبة  من عروض ألبنائنا 
والطالب���ات ف���ي املرحلتني 
االبتدائية واملتوس���طة يدل 
داللة واضح���ة على تطور 
مستوى اللغة االجنليزية في 
العروض  إن  مدارسنا حيث 
التي قدمها الطلبة كانت غاية 

في االتقان«.

وأشار إلى أن امللتقى يعتبر 
فرصة مناسبة جلميع العاملني 
في احلقل التربوي للمشاركة 
واملساهمة في تطوير ذاتهم 
وتبادل خبراتهم من نظرائهم 
مبا يعود بالنفع على اجلميع 
ويخدم أبناءنا الطلبة الذين هم 
في احملصلة الهدف االساسي 
للعملية التعليمية في البالد، 
مشيرا إلى ان الوزارة بجميع 
قطاعاتها ال تأل���و جهدا في 
توفي���ر كل الس���بل الكفيلة 
العلمي  بزيادة التحصي���ل 

والتربوي للطالب.

حنان عبدالمعبود
عبدالكريم عبداهلل

وزارة  وكي���ل  أص���در 
الصحة د.خالد السهالوي، 
قرارا بتش���كيل جلنة دائمة 
لوضع وحتديث استراتيجية 
التدريب وتطوير نظم العمل 
بالقطاعات املختلفة بالوزارة، 
الوكيل املس���اعد  برئاس���ة 
لشؤون اجلودة والتطوير 
وليد الفالح، وبعضوية عدد 

من املتخصصني.
وذكر القرار أن تختص 
اللجن����ة بدراس����ة وتقييم 
الوض����ع احلال����ي خلطط 
وبرامج وهي����اكل التدريب 
ونظم وسياسات وإجراءات 
العمل بالقطاعات املختلفة 
بالوزارة، ووضع وحتديث 
التدري����ب  إس����تراتيجية 
العم����ل،  وتطوي����ر نظ����م 
مبا يتفق مع املس����تجدات 
العاملية والرؤية املستقبلية 
لتطوير أداء النظم الصحية 
الوزارة  وإس����تراتيجيات 
وبصف����ة خاصة م����ا يلي: 
حتديد االحتياجات التدريبية 
واملعارف واملهارات األساسية 
واإلضافية ملوظفي الوزارة 
مبا يكف����ل تنظيم البرامج 

يستقبل محافظ الفروانية 
الشيخ فيصل احلمود وزير 
الصح����ة د.عل����ي العبي����دي 
بحضور وكيل وزارة الصحة 
الس����هالوي وقيادي  د.خالد 
الوزارة ومخت����اري مناطق 
احملافظة واجله����ات املعنية 
والوجهاء وأهالي احملافظة في 
متام الساعة الثامنة والنصف 
صب����اح اليوم بدي����وان عام 

احملافظة.
وفي ه����ذا الس����ياق، قال 
احلمود: إن هذه الزيارة تأتي 
التي  اللقاءات  ضمن سلسلة 

الالزمة إلعداد  التدريبي����ة 
املتقدمني لش����غل  وتأهيل 

الوظائف املختلفة.
وأوض���ح أن تخت���ص 
اللجن���ة بدراس���ة التقارير 
املقدمة من اإلدارات املركزية 
املناط���ق الصحية  وإدارات 
واملستش���فيات والوحدات 
اإلدارية املختلفة عن تقييم 
الوض���ع احلال���ي خلط���ط 
التدريب وهياكلها  وبرامج 
اإلدارية ونظم وسياس���ات 
وإج���راءات العمل، موضحا 
بها البنية األساسية وعوامل 
القوة والرؤية واالحتياجات 
املس���تقبلية والتحدي���ات 
والفرص املتاحة وإبداء الرأي 
واقتراح التوصيات املناسبة 

بشأنها.
وتابع القرار: كما تختص 
اللجنة بتقييم برامج التدريب 
املنف���ذة حالي���ا م���ن حيث 
احملتوى العلمي والتدريبي 
وم���دى مالءمته���ا خلطط 
التدريب  وبرامج وأه���داف 
واالحتياجات املس���تقبلية 
لل���وزارة ومعدالت حتقيق 
األهداف والغايات املرجوة 
م���ن تنظيم تل���ك البرامج، 
الالزمة  التوصي���ات  وضع 
لتوحيد وتبسيط سياسات 

ونظم العمل اس���تنادا على 
الدراس���ات العلمية العاملية 
واإلقليمي���ة واحمللية، إبداء 
الرأي بشأن النماذج الرسمية 
املس���تخدمة بكافة قطاعات 
الوزارة واقت���راح اخلطط 
التقنيات  االزمة الستخدام 
احلديثة والنماذج اإللكترونية 

بإجراءات ونظم العمل.
وبني، ان اللجنة تختص 
بالتع���اون والتواص���ل مع 
جامع���ة الكوي���ت والهيئة 
العامة للتعلي���م التطبيقي 
واجلامع���ات  والتدري���ب 
واملراكز التخصصية إلجراء 
الدراسات عن سبيل حتديث 
اإلدارة الصحية وتطوير نظم 
العمل  وأساليب وإجراءات 
وتنظيم املؤمترات وورش 
العم���ل والبرامج التدريب، 
باإلضافة إلى اقتراح وتنفيذ 
برام���ج التوعية واحلمالت 
اإلعالمية باستخدام الوسائل 
املختلفة واملواقع اإللكترونية 
ووسائل التواصل االجتماعي 
إللقاء الض���وء على أهمية 
التدري���ب وتطوي���ر نظم 
وسياسات وإجراءات العمل 
للتطوير املستمر ألداء النظام 
الصحي وتعزيز ثقة املجتمع 

باخلدمات الصحية.

تقوم فيها احملافظة بااللتقاء 
باملسؤولني للنهوض باخلدمات 
املقدمة للمواطن����ني وأهالي 
احملافظة، وه����و ما ينعكس 
إيجابا على حياتهم اليومية.

وأضاف أن اللقاء سيتطرق 
إلى س����بل تطوي����ر محافظة 
الفروانية من الناحية الصحية 
وكيفية العمل على تطويرها 
إلى  قدر املس����تطاع، مشيرا 
أن االرتقاء بج����ودة الرعاية 
الصحية على رأس االهتمامات 
التي تعطيها احملافظة أولوية 

خاصة.

)هاني عبداهلل( د. محمد اخلشتي واللواء خالد الديني خالل الندوة  

منى الفريح مع اثنني من املسؤولني خالل االجتماع 

خالل الندوة اإلقليمية ـ اخلليجية لدول »التعاون« حول »الرعاية الصحية في االحتجاز«

اخلشتي: اخلدمات الطبية املقدمة للمحتجزين
في الكويت غير موجودة في أي مكان بالعالم

الفريح: برامج جديدة ألعضاء األندية املسائية
حنان عبدالمعبود

أكد وكيل وزارة الصحة 
لشؤون القطاع االهلي د.محمد 
اخلش���تي أن وزارة الصحة 
ممثلة بإدارة الشؤون الصحية 
للش���رطة تول���ي الرعاي���ة 
الصحية في اماكن االحتجاز 
الكثير من العناية واالهتمام، 
حيث يقوم مستشفى السجن 
املركزي وعيادات السجون 
املختلف���ة بتق���دمي الرعاية 
الصحية للنزيل منذ اللحظة 
االولى من تواجده في اماكن 
االحتج���از، الفتا الى وجود 
جناح خاص بالنزالء اجلدد في 
كل سجن حتت اشراف وعناية 
الطاق���م الطبي والتمريضي 
الطبية املساندة  واخلدمات 
املوجودة في كل سجن حتى 
يتم االنتهاء من الفحوصات 
املقررة لكل نزيل جديد، والتي 
تش���مل فحوصات باالشعة 
الدم  التشخيصية وحتاليل 
والبول وتطعيمات روتينية 

وفحص طبي شامل.
وأوضح اخلشتي، في كلمة 

محمود الموسوي ـ عادل الشنان

اقيم امس االجتماع االول 
لرؤساء ورئيس����ات االندية 
املدرس����ية املسائية والتربية 
اخلاصة والروبوت والبولينغ 
برعاية الوكيل املساعد للتنمية 
التربوية واألنشطة مدير عام 
االندية املدرسية املسائية بدر 
ادارة  الفريح وبرئاسة مدير 
االنش����طة املدرسية ورئيس 
اللجنة الفرعية املكلفة مبتابعة 
اعمال األندية املدرسية املسائية 
منى الفري����ح نيابة عن مدير 
عام االندية املدرسية املسائية 
وبحضور مس����ؤولي اللجنة 
االداري����ة واملالية واخلدمات 
ورئي����س ن����ادي البولين����غ 
بنني خالد م����ال جمعه وذلك 
العاصم����ة للبولينغ  مبركز 
� بنني بثانوية احمد البش����ر 

الرومي.

الن���دوة االقليمية  له خالل 
األولى لدول مجلس التعاون 
اخلليج���ي ح���ول »الرعاية 
الصحية في االحتجاز« والتي 
عقدت في فندق راديسون بلو، 
وجود عي���ادات تخصصية 
جلميع التخصصات الطبية 
حيث يت���م مراجعة النزالء 
املصاب���ني بأم���راض مزمنة 
حسب املواعيد املقررة لهم او 
عن طريق حتويل من طبيب 
الرعاية الصحية االولية في 

مستشفى السجن.
الطاقم  وتاب���ع: يق���وم 

الفريح لرؤس����اء  وأكدت 
ورئيس����ات االندية املدرسية 
املس����ائية خالل االجتماع ان 
االندية املدرس����ية املس����ائية 
انش����ئت بناء على توجيهات 
صاحب السمو االمير حينما 
كان س����موه رئيس����ا ملجلس 
الوزراء لشغل اوقات الفراغ لدى 
الشباب مبا هو نافع ومفيد، 

الطب���ي ممث���ال ف���ي وحدة 
الصحة الوقائية واخصائية 
التغذي���ة باالش���راف على 
االحوال املعيش���ية للنزالء 
املقدمة  الوجب���ات  وكذل���ك 
لهم من حي���ث الكم والنوع 
الغذائية، مبينا ان  والقيمة 
التي تقدم  الطبية  اخلدمات 
للمحتجزين في الكويت غير 
موجودة في اماكن االحتجاز 
على مس���توى العالم، منها 
تخصص���ات طبي���ة دقيقة 
مثل طب االسنان التخصصي 
واالطباء واملعاجلني النفسيني 

وجلسات العالج اجلماعي.
اكد وكيل وزارة  بدوره، 
الداخلية املس���اعد لشؤون 
املؤسسات االصالحية وتنفيذ 
االحكام اللواء خالد الديني على 
توافق امللتقى مع رؤية نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير 
الداخلية الشيخ محمد اخلالد 
وتوجيه���ات وكيل الوزارة، 
موضحا ان صحة السجون 
باتت موضوعا ومادة رئيسية 
متداولة بني منظمات وهيئات 

حقوق االنسان.

وم����ن هذا املنطل����ق حرصت 
وزارة التربية التي ركزت على 
الدور الكبير لألندية املدرسية 
املسائية في استقطابها وجذبها 
ألبنائنا الطلبة والطالبات من 
مختلف املراحل الس����نية من 
املرحلة االبتدائية حتى املرحلة 
الثانوية لتنمية شخصيتهم 

من كافة النواحي.
وشددت على ان يحرص 
رؤس����اء ورئيس����ات االندية 
على حتقيق اه����داف االندية 
واس����تحداث انشطة وبرامج 
علمية جديدة تركز وتؤكد على 
القيم التربوية االيجابية والتي 
الوالء واالنتماء للوطن  منها 
وتساهم في تعديل السلوكيات 
وتأصيل مفهوم الوسطية مبا 
يتوافق مع الشريعة االسالمية 
وإثراء خبرات االبناء واكتساب 
املهارات واالجتاهات التربوية 

املرغوبة.

د. بدر العيسى خالل تفقده ثانوية عبداهلل اجلابر

ضرورة إيجاد آلية مناسبة لتسكني الشواغر الوظيفية وسد العجز في اإلدارات

العيسى ملديري املناطق التعليمية: تقارير نصف شهرية
عن سير العمل تتضمن مشكالت املعلمني واإلداريني واملدارس

محمود الموسوي ـ عادل الشنان

وعد وزير التربية ووزير 
التعليم العالي د.بدر العيسى 
املناطق التعليمية مبزيد من 
الصالحي����ات فيم����ا طالبها 
بتقارير نصف شهرية تقدم 
إلى مكتبه عن سير العمل فيها 
متضمنة أهم املشكالت القائمة 
للمعلمني واإلداريني واملدارس 

وشركات اخلدمات.
العيس����ى خالل  وش����دد 
اجتماعه أمس األول مبديري 
املناطق والقطاع اإلداري على 
ضرورة إيجاد آلية مناس����بة 
لتسكني الشواغر الوظيفية في 
املناطق وسد العجز املوجود 
في اإلدارات واملراقبات واألقسام 
مطالبا بالتنسيق بني املناطق 
الست والقطاع اإلداري في هذا 
اجلانب مبا يحقق االستقرار 
الوظيفي لدى الكوادر الوظيفية 

قاطبة.
م���ن جانب���ه رد الوكيل 
العام في  املس���اعد للتعليم 
وزارة التربية د.خالد الرشيد 
على الضجة املثارة في شأن 
نظام الوزن النسبي في الصف 
العاشر قائال »ان هذا النظام ال 
يخفض الدرجات وال ينقص 
النسبة ولم يصحبه أي تغيير 
إال في توزيع الدرجات فقط 
ليكون النظام معترف به عامليا 
كما في الدول األخرى«، مبينا 

»ال نريد لش���هادات الثانوية 
ف���ي  أن تك���ون مضروب���ة 

اخلارج«.
وشدد الرشيد في تصريح 
للصحافي����ني عل����ى ضرورة 
تعريف أولياء األمور والطلبة 
بهذا النظام حيث ان الدرجات 
الدراس����ية  العظم����ى للمواد 
تختلف من م����ادة إلى أخرى 
كما في السنوات السابقة وفقا 
لثقلها النسبي وعدد احلصص 
املقررة لها في األسبوع ومن ثم 
حتتسب الدرجة النهائية وفق 
هذا األساس األمر الذي لم يغير 
شيئا إال في ش����كل الدرجات 
فقط راجيا من مديري املناطق 
التعليمي����ة ومراقبي املراحل 

إزالة اللبس القائم حاليا وشرح 
آلية توزي����ع الدرجات لطلبة 
الصف العاش����ر القادمني من 

املرحلة املتوسطة.
وم����ن جهة اخ����رى، تفقد 
العيسى صباح امس ثانوية 
عب����داهلل جاب����ر الصباح في 
اجله����راء برفقة مدير منطقة 
اجله����راء التعليمي����ة فاطمة 
الكندري لالطمئنان على سير 
العملي����ة التعليمية وانتظام 
الدراس����ي،  اليوم  الطلبة في 
عقب حريق ش����ب في مسرح 
الثانوية يوم أمس االول، ووجه 
العيسى شكره إلدارة املدرسة 
على حسن تعاملها مع احلريق 

وإخالء املدرسة من الطالب.

الرشيد رداً على 
رافضي »الوزن 

النسبي«: ال نريد 
لشهادات الثانوية 
أن تكون مضروبة 

في اخلارج

الديني: صحة 
السجون باتت 
مادة رئيسية 
متداولة بني 

منظمات وهيئات 
حقوق اإلنسان

الشمري: جتمع احتجاجي ملواطني سعد العبداهلل
لتوفير طبيبات أسنان في املراكز الصحية

السياس��ي خليل  الناشط  اس��تنكر 
الشمري التهاون مبعاناة ابناء سعد العبداهلل 

وجتاهل حل قضيتهم الصحية.
واوضح الشمري، في تصريح صحافي، 
ان منطقة سعد العبداهلل تضم ثالثة مراكز 
صحية، يتوفر فيها عيادات اسنان، وكل 
العاملني فيها من الرجال رغم وجود تضخم 
في اعداد العامالت بالعيادات النسائية في 
احملافظات االخرى، ما اضطر نساء املنطقة 

الى الذهاب للعيادات اخلاصة على حسابهن 
اخلاص، وذلك بسبب طبيعة وخصوصية 

املجتمع الكويتي احملافظ بطبعه.
واكد الشمري ان ابناء املنطقة يشعرون 
باالس��ى واملرارة وهم يرون ان القضية 
اخذت املنحى اخلطير العتقادهم بإهمال 
وزارة الصحة لقضيتهم من خالل عدم 

توفير كادر نسائي لالسنان.
واضاف الش��مري ان ابن��اء املنطقة 

س��يقيمون جتمعا احتجاجيا يوم االحد 
املقب��ل الس��اعة الرابعة مس��اء بجانب 
مستوصف قطعة 10 بهدف ايصال رسالة 
الى وزارة الصحة لالسراع في حل هذه 

املشكلة.
وختم الش��مري ان منظمي التجمع 
يناشدون ابناء املنطقة املشاركة في هذا 
التجمع االحتجاجي وصوال لتلبية مطالبهم 

املشروعة التي كفلها لهم القانون.


