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.. وتدعو مدارس االبتدائي لاللتزام
بتقسيم العمل على فترتني صباحية ومسائية

«التربية» تسحب قرارات
النقل والندب الصادرة بعد ٥ أكتوبر

تأجيل تدريس «البدنية»
في «التعلم عن ُبعد» باملراحل الدراسية

عبدالعزيز الفضلي

أكــدت وزارة التربية ضرورة تقســيم 
وتنظيم ســير العمل فــي املدارس خاصة 
املرحلة االبتدائية التي ينقسم العمل فيها 

على فترتني صباحية ومسائية.
وشدد وكيل وزارة التربية باالنابة فيصل 
املقصيد في نشــرة عممها علــى االدارات 
املدرسية مبراحلها املختلفة على ان تقوم 

االدارة املدرســية فــي املرحلــة االبتدائية 
بتقســيم العمل بني العاملني في املدرســة 
ليشمل الفترة املسائية من الساعة الثانية 
و٤٥ دقيقة بعد الظهر حتى اخلامسة و٤٥ 

دقيقة مساء.
أما الفترة الصباحية في االبتدائي وايضا 
املتوســط فيبدأ الدوام فيها من الساعة ٨ 
ص حتى الواحدة ظهرا بينما دوام املرحلة 
الثانوية من ٩ صباحا حتى الثانية ظهرا.

عبدالعزيز الفضلي

قامــت وزارة التربيــة بســحب وإلغاء 
القــرارات التــي أصدرتهــا بعــد ٥ اكتوبر 
وذلــك بناء علــى التعليمات الــواردة من 
ديوان اخلدمة املدنية التي توصي بإيقاف 
قرارات النقل والندب في الوزارات والهيئات 

احلكومية املختلفة.
وكشــفت مصــادر تربويــة مطلعــة 
لـ«األنبــاء» ان «التربية» ألغــت عددا من 
قــرارات النقل والندب التــي صدرت بعد 
التاريخ املذكور، مشيرة الى انه بهذا االجراء 
تعتبر القرارات التي صدرت كأنها لم تكن 

وعاد اصحابها الى مراكزهم السابقة.

عبدالعزيز الفضلي

تأكيدا ملا انفردت بنشــره «األنباء» في 
عدد الســبت املاضي حول تأجيل تدريس 
مادة التربية البدنية، أعلن التوجيه الفني 
العام للتربية البدنيــة في وزارة التربية 
التزامــه باخلطة والبرنامــج الزمني ملادة 
التربيــة البدنية للتعليم عــن ُبعد للعام 

الدراسي ٢٠٢١/٢٠٢٠.
وأشــار التوجيه الفني العــام للتربية 

البدنية إلى االتفاق على تدريس مادة التربية 
البدنية وفقا للبرنامج الزمني املعتمد من 
قبل قطاع التعليم العام، والذي ينص على 
أن يبدأ التدريس للصفني الرابع واخلامس 
االبتدائيني من األسبوع الرابع، ومن الصف 
السادس الي الصف التاسع يبدأ التدريس 
من األسبوع اخلامس، فيما يبدأ من الصف 
العاشر الي الثاني عشر من األسبوع السابع، 
على أن يبــدأ التدريس في االختيار احلر 

من األسبوع اخلامس.

تعديل نسب طلبة الصف الـ ١٢ املكفوفني

عبدالعزيز الفضلي

التقى وكيل وزارة التربية باإلنابة فيصل 
املقصيد وأمني سر اجلمعية الكويتية ملتابعة 
قضايا املعاقني علي الثويني مع مجموعة 
من طلبة الصف الثاني عشر املكفوفني من 
مدرسة النور حلل مشكلة تعديل نسبهم.

واستمع املقصيد الى شرح مفصل ملشكلة 
الطلبة املتعلقة بعدم حتديث نسبهم لدى 
تسجيلهم في موقع إدارة القبول والتسجيل 

بجامعة الكويت.
وقد وعد املقصيد بأنه ســيتم إرســال 

التحديث اجلديد لنسب الطلبة بعد إضافة 
نســبة املواد املعفاة اليوم حتى يتســنى 
للطلبــة التســجيل فــي جامعــة الكويت 

واجلامعات واملعاهد األخرى.
مــن جانبه، أشــاد أمني ســر اجلمعية 
الكويتيــة ملتابعــة قضايــا املعاقــني علي 
الثويني بالتجاوب السريع من قبل وكيل 
وزارة التربية باإلنابة فيصل املقصيد الذي 
اســتمع إلى هموم الطلبة املكفوفني وبادر 
بشكل سريع إلى حل جميع العقبات التي 
تواجههم ومنها موضوع تعديل النســبة 

للطلبة الذين يبلغ عددهم ١٧ طالبا.

املقصيد خالل استقباله اجلمعية الكويتية ملتابعة قضايا املعاقني

«الهالل األحمر» وّزعت نظارات طبية على ١٥٠ أسرة محتاجة
ندى أبو نصر

وزعــت جمعيــة الهــالل 
االحمــر الكويتــي النظارات 
الطبية واالجهزة الكهربائية 
علــى ١٥٠ اســرة محتاجــة 
مسجلني بكشوفات اجلمعية 
ملن يعانون مشاكل بالنظر. 
مــن جهتها، قالــت االمني 
العام في جمعية الهالل االحمر 
مهــا البرجس فــي تصريح 
صحافــي ان اجلمعية عملت 
على توزيع االجهزة الكهربائية 
وعمل فحص النظر وتزويد 
الذين يعانون مشاكل بالنظر 
الطبية مبناسبة  بالنظارات 
اليوم العاملي لإلبصار والذي 
يصادف ١٠ اكتوبر من كل عام. 
وذكرت انه بالتعاون مع 
احدى شركات النظارات قامت 
اجلمعية بتوزيع ١٥٠ نظارة 
طبية على االســر احملتاجة، 
موضحة ان هذا املشروع يأتي 
للتخفيــف عن كاهل االســر 
احملتاجة ومســاعدتهم على 
التغلب على ضعف البصر.

ودعت البرجس الى رفع 
الوعى الصحي بصحة العني 
وسالمتها لدى أفراد املجتمع 

مدار العام.
وأكــدت البرجــس اهمية 
التراحــم والتكافــل اللذيــن 
يعــدان مــن صــور املجتمع 
الكويتي الذي جبل على مد يد 
العون واملساعدة واالغاثة لكل 
احملتاجني، مؤكدا ان اجلمعية 
ال تدخــر جهدا في مســاعدة 

احملتاجني أينما وجدوا.
وبــدأت منظمــة الصحة 
العامليــة االحتفــال باليــوم 
العاملــي لإلبصــار فــي عام 
١٩٩٨ وذلك من أجل التوعية 

متوجها بالشــكر الى جميع 
الشــركات الداعمــة جلمعية 
الهالل االحمر، والتى ساهمت 
في تقدمي النظارات واالجهزة 
الكهربائية والتى تقدم دعمها 
دائما ملســاندة اجلمعية في 

تقدمي املساعدات.
وأضاف: نحن مستمرون 
مببادراتنا والعطاء االنساني 
وهنــاك املزيد من املشــاريع 
في املستقبل خلدمة االهالي 
واالسر احملتاجة املسجلني في 

كشوفات اجلمعية.

الالزمة للحفــاظ على نعمة 
البصر والوقاية من العمى.

وبدوره، اكد مدير العالقات 
العامة واالعــالم في جمعية 
الهــالل االحمــر خالــد الزيد 
العاملــي  اليــوم  مبناســبة 
لالبصار أن اجلمعية حترص 
سنويا على توزيع املساعدات 
على االسر، مشيرا إلى قيام 
اجلمعيــة بتوزيــع نظارات 
للمسجلني في اجلمعية بعد 
فحــص نظرهم اضافــة الى 
توزيــع االجهزة الكهربائية، 

البرجس: املجتمع الكويتي جبل على مد يد العون واملساعدة واإلغاثة لكل احملتاجني

مها البرجس

التعريف  كافــة مــن خــالل 
بأمــراض العيون الشــائعة 
وطرق عالجها والوقاية منها.

وقالــت ان هذا املشــروع 
لتزويد الذين يعانون مشاكل 
بالنظر بالنظارات يأتي ضمن 
عدة مشاريع إنسانية تقوم بها 
اجلمعية، مؤكدة ان اجلمعية 
تســعى دائمــا للبحــث عن 
املشــاريع الهادفة إلى خدمة 

االسر احملتاجة.
واشارت الى ان اجلمعية 
تولي اهميــة كبيرة لتوزيع 
املساعدات محليا إلى جانب 
املساعدات الكبيرة التي تقدمها 
للمحتاجني خارج الكويت على 

(زين عالم) ملشاهدة الڤيديوخالد الزيد مع فريق الهالل األحمر لدى توزيع املساعدات 

طلبة حقوق لـ «األنباء»: ُصدمنا من تدني درجاتنا 
باالختبارات ومتأكدون من صحة إجاباتنا

آالء خليفة

اشتكى عدد من طلبة كلية 
الكويــت  احلقــوق بجامعــة 
من الدرجــات التــي حصلوا 
عليها فــي االختبــارات التي 
عقــدت مؤخرا والتــي انتهت 
يوم اخلميــس املاضي. وقال 
الطلبة في اتصــاالت هاتفية 
مع «األنباء»: فوجئنا وصدمنا 
بالدرجات املتدنية التي حصلنا 

بصح او خطأ.
واكــد الطلبة لـــ «األنباء» 
انهم على الرغم من تأكدهم من 
أن إجاباتهم صحيحة اال انهم 
صدموا بالنتائج املرصودة لهم، 
موضحني انهم راجعوا جلنة 
الكنترول ولكن لم يســتجب 
أحد الى مطالبهم، بل إن جلنة 
الكنتــرول رفضــت أن يقــدم 
الطلبة تظلمات على النتائج 
التي حصلوا عليها على الرغم 

بتنظيم وقفة احتجاجية أمام 
كنترول كلية احلقوق اعتراضا 
على ما تعرضوا له من ظلم.

مــن جانبه، أبلــغ العميد 
الطالبية  املســاعد للشــؤون 
بكليــة احلقوق جمعية طلبة 
القانون بعمل رابط الستقبال 
تظلمات الطلبة والنظر فيها من 
أجل أن تتم طباعة الكشــوف 
الكنتــرول  الــى  وتســليمها 

ملراجعة الدرجات.

من أنه في السابق كان متاحا 
للطالب تقدمي تظلم.

من ناحيــة أخرى، أوضح 
الطلبة أن هناك اخطاء عديدة 
رصدهــا الطلبة فــي برمجة 
البرنامــج واملوضوعــة مــن 
قبل أعضــاء هيئة التدريس، 
البعض  مســتغربني موقــف 
منهم بتهديد الطلبة بالفصل 

وباالنتقاص من درجاتهم.
وقد قام الطلبة صباح امس 

بعد تنظيمهم وقفة احتجاجية.. عمادة الكلية أعلنت استقبال تظلمات الطلبة

عليها في االختبارات، السيما 
أن معظمنــا طلبــة متفوقني 
وأوائــل، موضحــني أنه بعد 
إقرار جامعــة الكويت لنظام 
التعليم عن ُبعد بسبب استمرار 
أزمة ڤيروس كورونا املستجد، 
أقرت كلية احلقوق باجلامعة 
عقد االختبارات «أونالين» من 
خالل برنامج «تيمز»، الفتني 
إلى أن االختبارات كانت عبارة 
عن ٦٠ ســؤاال واإلجابة عنها 

العازمي: فشل واضح ملديري ومديرات 
بعض املدارس مع بدء العام الدراسي

أعلــن رئيــس نقابــة 
العاملني بــوزارة التربية 
صالــح العازمي ان هناك 
فشــال واضحا في بعض 
ادارات املــدارس التابعــة 
للــوزارة اداريا وتعليميا 
مع انطالق العام الدراسي 
اجلديد. وقال العازمي، في 
تصريح صحافي، ان الفشل 
يرجع الى عدم التزام بعض 
مديري ومديرات املدارس 
بالتعاميــم الصــادرة من 
وزارة التربيــة وديــوان 

اخلدمة املدنية وعدم وجود رقابة فاعلة 
من املناطق التعليمية على مديري ومديرات 
املدارس ومســاعديهم في مدى التزامهم 
بتطبيق التعليمــات االدارية الواضحة. 
وحمل مديري املناطق التعليمية وقيادات 
الوزارة املسؤولية عن هذا االهمال اجلسيم، 

خاصــة ان بعض مديري 
املدارس يحملون املعلمني 
اعباء غير طبيعية بفرض 
دوامــني يوميــا صباحــا 
ومســاء. وشــدد على ان 
بعــض مديــرات املدارس 
الوزارة  حبســن تعاميم 
االدراج  فــي  والديــوان 
وهذا امر مرفوض من قبل 
النقابة، وســنتصدى له 
بكل قوة من القانون ألنه 
يخالف كل القواعد املعمول 
بها من قبل الوزارة وايضا 
مخالف لقرار مجلس الوزراء، خاصة ان 
وباء كورونا مازال نشطا عامليا. وطالب 
العازمــي وزير التربيــة ووزير التعليم 
العالي د.سعود احلربي ووكيل الوزارة 
فيصل مقصيد بالتدخل فورا النقاذ الوضع 
قبل ان تصل االمور الى ما ال حتمد عقباه.

صالح العازمي

بحيث تسهم في حتقيق التكافل 
للمرضــى وإزالة  االجتماعي 
العوائق االجتماعية والنفسية 
واملادية التي تواجه املريض، ليبدأ 
الشفاء،  العالج لتحقيق  رحلة 
مشــيرا إلى أن بعض املرضى 
ال يتمكنون من احلصول على 
العالج ألنها تكلف مبالغ كبيرة.
وشدد العتيبي على حرص 
«مناء» على إرساء دعائم الشراكة 
املجتمعية مع كل مؤسســات 
العمــل اخليــري احلكومية 
واألهليــة والتجاريــة بهدف 
إنسانية ونبيلة  تقدمي خدمات 
للمجتمع بكل شــرائحه حتى 
يشــعر بأهمية العمل اخليري 
من خالل هذه اخلدمات النوعية، 
لذا كانت الشراكات املختلفة في 
تنفيذها للمشروعات الصحية.

في املجال اخليري واإلنساني 
الرسمية  وأيضا املؤسســات 
واألهلية والقطاع اخلاص، والتي 
تسد جانبا مهما من احتياجات 

املجتمع.
أن مبدأ  العتيبــي  وبــني 
الشراكة أضحى مع تطور الفكر 
اإلنساني ثقافة ضرورية لتنمية 
املجتمعات الفقيرة، وحاجة ملحة 
لتمكني املؤسسات اخليرية من 
آليات التنسيق واجلودة وصياغة 
برامج ومبادرات مشتركة تعود 
باخلير والنماء على اإلنسانية 

جمعاء.
أن  العتيبــي  وأوضــح 
املشروعات الصحية التي تطلقها 
مناء تســعى إلى بث األمل في 
القادرين  نفوس املرضى غير 
علــى حتمل نفقــات العالج، 

الســرطان، وجمعية صندوق 
إعانة املرضى، وأشار العتيبي 
إلى أن مناء للــزكاة والتنمية 
املجتمعية تســعى إلى تطوير 
الشــراكات وتقوية األواصر 
والعالقات بني املؤسسات العاملة 

وأضاف العتيبي أنه سيتم 
املهمة  توزيع هــذه األدويــة 
ملرضى مناء للــزكاة والتنمية 
املجتمعيــة ومؤسســة رقية 
القطامي اخليرية،  عبدالوهاب 
ومبرة الدعم اإليجابي ملرضى 

أعلنت مناء للزكاة والتنمية 
املجتمعيــة بجمعية اإلصالح 
االجتماعي عن توقيع شراكة 
اســتراتيجية مع شركة علي 
التجارية  عبدالوهاب املطــوع 
والتي متثل شركة روش لألدوية 
لتوزيع أدويــة لعالج مرضى 
السرطان والروماتيزم وزراعة 

الكلى بقيمة ١٫٢ دوالر.
وتوجــه املديــر العام في 
مناء للزكاة والتنمية املجتمعية 
سعد العتيبي بالشكر إلى رئيس 
مجلس إدارة الشــركة فيصل 
املطوع والى د.أحمد توفيق املدير 
العام لشركة روش في الكويت 
السرطان من  لدعمهم مرضى 
خالل توفير أدوية لهم بقيمة ١٫٢ 
مليون دوالر لتغطية احتياجات 

املرضى ملدة ٦ اشهر.

باقة شكر ملدير املوارد
في «التربية» وطاقم مكتبه

باقة شكر وتقدير إلى مدير إدارة املوارد البشرية في 
وزارة التربية سعود اجلويسر وطاقم مكتبه وعلى رأسهم 
سكرتيرته املخلصة واملتفانية بشرى الشمري جلهودهم 
الكبيرة وإخالصهم في عملهم وتفانيهم في خدمة املراجعني 
وتسهيل إجناز معامالتهم، واتباع سياسة الباب املفتوح 
جلميع املراجعني طوال ساعات الدوام دون كلل أو ملل.

وفقكم اهللا في أداء واجباتكم وعساكم عالقوة.
سعود اجلويسر

صيدليات املطوع.. مسؤولية اجتماعية
والتزام مهني وخدمات متكاملة في ظل جائحة كورونا

علــي  شــركة  أعلنــت 
التجارية  عبدالوهاب املطوع 
عــن إحيائهــا لليــوم العاملي 
للصيدلي والذي يصادف ٢٥ 
سبتمبر من كل عام، وذلك من 
خالل تسليط الضوء على دور 
الصيادلة والعاملني لديها في 
قطــاع الصيدلــة ملــا لهم من 
أثر كبير في حتسني الرعاية 
الصحيــة وضمــان حصــول 
املرضى على العالج املناسب 
والفائدة األمثل للدواء من خالل 
استعماله بشكل آمن وفعال.

فقــد هنــأت شــركة علي 
عبدالوهاب املطوع التجارية، 
ممثلة برئيس مجلس اإلدارة 
التنفيذي، فيصل  والرئيــس 
علي املطوع، جميع الصيادلة 
في صيدليات املطوع املنتشرة 
في مختلف محافظات الكويت 
واملتواجدة أيضا في كثير من 

النتائج اإليجابية من استعمال 
األدوية.

هذا، وقد برز دور صيدليات 
املطــوع بشــكل أكبــر خــالل 
جائحة كورونــا حيث واجه 
الصيادلة حتديات وصعوبات 
أثنــاء احلجر الصحي وحظر 
التجــول وتعاملوا مع الكثير 
مــن املرضــى الذيــن فضلوا 
الذهــاب إلــى الصيدلية بدال 
من املستشــفيات والعيادات. 
ومتاشــيا مــع هــذا الوضــع 
وتلبية للطلــب املتزايد على 
القفازات واألقنعة واملعقمات، 
قامت شركة علي عبدالوهاب 
املطوع التجارية بتوفير كميات 
إضافية من هذه املســتلزمات 
في جميع صيدليات املطوع، 
كمــا قامــت بإتاحــة خدمــة 
التوصيل في جميع صيدلياتها 
لتلبيــة احتياجــات املرضى 

(كوفيد-١٩) حول العالم، حيث 
إنهم من الصفوف األمامية التي 
بذلــت جهدا خلدمــة املجتمع 
الــدواء الصحيــح  وصــرف 
وحتديد اجلرعات الصحيحة 
الالزمــة، والتحذيــر مــن أية 
آثار جانبية قد حتدث نتيجة 
أن  الــدواء». يذكــر  تعاطــي 
سلسلة صيدليات املطوع قد 
تأسست في أوائل التسعينيات 
وتنتشر في مختلف محافظات 
الكويت واجلمعيات التعاونية 
حيــث تضــم نخبة مــن أهم 
الصيادلــة واملتخصصني في 
تقدمي اخلدمات الصحية وتوفر 
الصيدليات مجموعة كبيرة من 
أهم وأفضــل املنتجات عامليا 
سواء في أفرع الصيدليات أو 
من خالل املنصات اإللكترونية 
والتي متنــح العمالء جتربة 

استثنائية مميزة.

من احلصول السريع واآلمن 
علــى الدواء، فضال عن إتاحة 
خدمــة املوقــع اإللكترونــي 
www.almutawapharmacies.
الهاتفــي  والتطبيــق   com
AlmutawaPH لطلــب الــدواء 
نظرا إلجراءات احلجر ومنع 
التجول، وكونها طرقا أسهل 
وأكثر أمانا في حالة صعوبة 

زيارة الصيدلية.
وقال رئيس مجلس اإلدارة 
والرئيس التنفيذي في شركة 
علــي عبدالوهــاب املطــوع 
التجارية، فيصل املطوع: «أود 
أن أوجه حتية إكبار وشــكر 
وعرفان جلميع الصيادلة في 
الكويت مبناسبة اليوم العاملي 
للصيادلة، وأود أن أشــكرهم 
على جهودهم اجلبارة السيما 
في هذا الوقــت العصيب من 
تفشي ڤيروس كورونا املستجد 

أعلنت عن إحيائها اليوم العاملي للصيدلي ويصادف ٢٥ سبتمبر من كل عام

فيصل املطوع

اجلمعيات التعاونية، وأثنت 
على دورهم الكبير والتزامهم 
املهني الســيما في ظل تفشي 
ڤيــروس كورونا املســتجد، 
حيــث لــم يألــوا جهــدا عــن 
تقدمي اخلدمات واالستشارات 
والنصائح للحد من األخطاء 
الدوائيــة واحلصــول علــى 

شراكة خيرية بني ٤ جهات وشركة علي عبدالوهاب
لتوزيع أدوية ملرضى السرطان والروماتيزم وزراعة الكلى

العتيبي: املشروعات الصحية تسعى إلى بث األمل في نفوس املرضى

سعد العتيبي مع ممثل شركة علي عبدالوهاب


