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07
فتح باب النقل لطلبة الثانوية 

من املدارس العربية إلى »احلكومية«
»التربية« تلغي القرار رقم واحد!

محمود الموسوي

أصدر وكيل وزارة التربي���ة د. هيثم األثري قرارا 
بفتح باب النقل لفترة استثنائية من املدارس العربية 
األهلية إلى املدارس احلكومية اعتبارا من اليوم األحد 
وحتى نهاية دوام يوم اخلميس املقبل 11 فبراير اجلاري، 

وذلك لطلبة املرحلة الثانوية.

عبدالعزيز الفضلي

تتجه وزارة التربية إلى إلغاء مسمى القرار رقم واحد 
اخلاص مبواعيد اإلجازات والعطل واالختبارات وحتويله 
إلى مسمى التقومي الدراسي على أن يكون لثالث سنوات 
مقبلة وليس لعام دراسي واحد فقط. وفي هذا السياق، 
كشفت مصادر تربوية ل� »األنباء« عن أن عددا من القيادات 
التربوية أبدوا حتفظهم على مسمى »القرار رقم واحد«، 
مشيرة إلى أن ذلك املسمى أكبر من حجمه ويوحي بأننا 
نعيش في حالة طوارئ وليس تربية وتعليما. وأوضحت 
املص����ادر أن وكيل وزارة التربي����ة د.هيثم األثري أبدى 
موافقته املبدئية على تغيير املسمى حتى يكون واضحا 
ومفهوما لدى الطلبة وأولياء أمورهم وكذلك أهل امليدان. 
من جانب آخر، أعلنت وكيلة التعليم العام بوزارة التربية 
فاطمة الكندري عن توحيد الزي اخلاص ملعلمي ومعلمات 
التربية البدنية في مدارس البنني، حيث حددت للمعلمني 
فانيلة رياضية وبنطاال رياضيا مع حذاء رياضي مناسب، 
أما املعلمات فسيكون زيهن قميصا أبيض واسعا وطويال 
وتنورة سوداء واسعة وطويلة إضافة إلى حذاء رياضي 
مناسب. وطلبت الكندري في نشرة عممتها على املناطق 
التعليمية وحصلت »األنباء« على نسخة منها من مديري 
املناطق إبالغ مدارس البن����ني جلميع املراحل التعليمية 
بذلك، مشددة على ضرورة التقيد وااللتزام بالزي الرياضي 

املذكور.

»التطبيقي« : بدء »دور املتحدث 
الرسمي في اجلهات احلكومية«  اليوم 

عبداهلل الراكان

تبدأ بالهيئ���ة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
مساء األحد 7 اجلاري فعاليات اليوم األول من الدورة 
التدريبية التأسيسية التي ينظمها مكتب العالقات العامة 
واإلعالم حتت عنوان 
»دور املتحدث الرسمي 
في اجلهات احلكومية« 
والتي تس���تمر ملدة 
الس���اعة  أيام من   4
اخلامس���ة وحت���ى 
الثامنة مساء مبركز 
الهيثم للتدريب  ابن 
أثن���اء اخلدمة مبقر 

الهيئة بالعديلية.
وأك���دت املتحدث 
الرسمي باسم الهيئة 
للتعلي���م  العام���ة 
التطبيقي والتدريب 
مدير مكتب العالقات العامة واإلعالم فاطمة العازمي، 
اكتمال جميع االستعدادات والتجهيزات لكي تخرج الدورة 
على الشكل املشرف واألمثل ومبا يتناسب مع إمكانات 
الهيئة العلمية والبشرية، مرحبة بجميع ضيوف الهيئة 
من املشاركني ممثلي جميع وزارات الدولة واملؤسسات 

احلكومية واخلبراء الزائرين احملاضرين بالدورة.

فاطمة العازمي

العيسى بصدد إيقافها بعد أن وصل عدد امللتحقني بها إلى أكثر من 7000 موظف

مصادر لـ »األنباء«: مخصصات حملة الشهادات العليا 
»غير القانونية« تكبّد الدولة 33 مليون دينار في 3 سنوات

محمود الموسوي

أك����دت مص����ادر تربوية ل� 
»األنباء« وج����ود توجه لدى 
التعليم  التربية ووزير  وزير 
العال����ي د.بدر العيس����ى نحو 
إصدار ق����رار يحظر فيه متتع 
أي موظ����ف حصل على مؤهل 
ماجستير أو دكتوراه بطريقة 
غي����ر قانوني����ة أي عن طريق 
ديوان اخلدمة املدنية »اإلجازة 
الدراس����ية«، باملميزات املالية 
املخصصة ملثل هذه املؤهالت 

وفقا لقانون 2011/28. 
وأشارت املصادر إلى ان عدد 
امللتحقني بهذه البرامج في عدد 
من الدول العربية قد يصل إلى 
7000 موظف من وزارة التربية 

فقط. وأوضحت أن هذا النوع من 
الشهادات يشكل تهديدا للنظام 
التعليمي والقيمي في الكويت، 
حيث ان 98% من هؤالء امللتحقني 
يحصلون على تلك الشهادات 
بأسلوب »الدراسة السياحية« 
وال ينتظمون بدراستهم، إمنا 
يحصلون عليها وهم على رأس 
العم����ل، وهو ما يع����د تزويرا 
للحقائ����ق. ونقل����ت املصادر 
اس����تغراب القيادات التربوية 
من ه����ذا النوع م����ن املوظفني 
الذين يحصلون على شهادات 
تتطلب نسبة حضور 70% وفقا 
لقوانني دول الدراسة وهم على 

رأس عملهم! 
وأكدت املصادر أهمية هذا 
الق����رار الذي س����يوفر حماية 

قانونية للم����ال العام بعد ان 
تطاول عليه وبص����ورة غير 
قانونية كل م����ن حصل على 
تلك املؤهالت، كاش����فة عن أن 
مخصص����ات ه����ذه املؤهالت 
س����تكلف املال العام ما يقارب 
33 مليون دينار خالل السنوات 
الثالث املقبل����ة، وهو ما ينذر 
باالستيالء على املال العام حتت 

رعاية من وزارة التربية. 
وأضافت املصادر ان هناك 
ضغوطا مت����ارس على وزير 
التربية من بعض املتضررين، 
ولكن إن لم يصدر القرار فإن 
صمت الوزارة سيدفع مجموعة 
من املوظفني لتقدمي بالغات لهيئة 
مكافحة الفساد فور مباشرتها 

ألعمالها.

98٪ يحصلون 
عليها بأسلوب 

»الدراسة 
السياحية« 

وال ينتظمون 
في احلضور

د. جمال احلربي مع بعض املشاركني في املاراثون

41 % من الوفيات بالكويت بسبب 
أمراض القلب

حنان عبدالمعبود

أكد الوكيل املساعد لشؤون اخلدمات الطبية املساندة 
د.جمال احلربي أن أمراض القلب والشرايني تعد املسبب 
األول للوفيات في الكويت بنحو 41% من الوفيات، جاء 
ه���ذا في تصريح له خالل انابته عن وزير الصحة في 
اط���الق ماراثون اصدقاء القلوب الس���ابع، وقال: يعد 
املاراثون خطوة فريدة تش���كر عليها ادارة مستشفى 
األمراض الصدرية واللجنة املنظمة، والذين يسعون 
الى رفع مس���توى التوعية الصحية مبخاطر امراض 
القلب والش���رايني والترويج ألس���لوب حياة صحي، 
مبينا انه يدخل ضمن خطة وزارة الصحة دعم مثل هذا 
النوع من األنش���طة، إميانا منها بأهمية نشر الرسالة 
التوعوي���ة الهادفة ورفع وعي املجتمع بأهمية تعزيز 

مفهوم الصحة الشامل.
من جانبه، قال مدير مستشفى االمراض الصدرية 
د.نادر العوضي ان املاراثون يحظى بحضور واسع من 
قبل املواطنني واملقيمني، وللعام السابع على التوالي، 
كما انه يعد خطوة مهمة في تعزيز الصحة وترسيخ 
العالقة بني املرضى والعاملني باملستشفى وتوعية ودعم 
الثقافة الصحية. وعن املشاريع املستقبلية للمستشفى، 
قال العوضي: مت مؤخرا افتتاح مركز هش���ام الصقر 
وهو يشتمل على خدمات العيادة اخلارجية وبرنامج 
تأهي���ل القلب ملرضى القلب، وقريبا جدا س���نبدأ في 
تنفيذ مشروع جديد بتبرع من أبناء املرحوم مناحي 
العصيمي، سيكون عبارة عن مبنى مكون من 7 أدوار 
سيش���تمل على خدمات الش���ؤون اإلدارية وجناحني 
وغرفتي عمليات وعناية مركزة للقلب وعناية مركزة 

لعناية القلب، باإلضافة للخدمات األخرى املساندة.

زكريا حلصر إصدار التصاريح 
بأصحاب االختصاص

عبدالكريم العبداهلل

دعا رئيس جمعية الصيدلة الكويتية د.هاني زكريا إلى 
»ضرورة حصر إصدار التصاريح فقط مبن يحمل شهادة 
الصيدلة، وسحبها من اجلمعيات التعاونية وغيرها 
للحفاظ على مستوى مهني متخصص في هذا املجال، 
وعدم إغراق السوق مبا هو أكثر من املوجود«، موضحا 
أن »القطاع الصيدلي 
اخلاص يتفوق بعدد 
الصيدليات على أميركا 
وبريطانيا والسعودية 
نسبة لعدد السكان، 
وه���ذا يعني ضرورة 
وجوب تعديل القانون 
البالد  ملن���ع تش���بع 
بالصيدليات اخلاصة 

أكثر من الالزم«.
وق���ال »إن القطاع 
البالد  ف���ي  الصيدلي 
يشهد منوا كبيرا خالل 
السنوات األخيرة من 
حيث ارتفاع عدد اخلريجني الس���نوي عبر اجلامعات 
املختلف���ة وبواقع 60 إلى 80 صيدلي، بينما يبلغ عدد 
الصيادل���ة الكويتيني العاملني في القطاعني احلكومي 
واخل���اص 900، األمر الذي يبني مدى منو هذا القطاع 

في البالد«. 

د.هاني زكريا 

Q70 إنفينيتي� QX80 إنفينيتي� QX70 إنفينيتي� Q50 إنفينيتي� 

يف هال فرباير
عروض فخامة ال مثيل لها 

من إنفينيتي البابطني

مبنا�صبة �لأعياد �لوطنية �متلك �إحدى موديالت �إنفينيتي و�ح�صل على:
 تاأمني �صد �لغري جمانــًا.
 ت�صجيــل �ملــرور جمانــًا.

 تاأمني �صامل ذهبي ملدة عام.
 5 �صنو�ت �صيـانـة جمانيــة*.

 5 �صنو�ت كفالة غري حمددة �مل�صافة.
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