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تدريب ٢٠٤٦ ممرضًا و١١٦٤ طبيب رعاية 
أولية للكشف املبكر عن السرطان

حنان عبد املعبود

أعلن رئيس مجلس إدارة 
احلملــة الوطنيــة للتوعيــة 
من مــرض الســرطان «كان» 
د.خالــد الصالح عــن تدريب 
٢٠٤٦ ممرضا وممرضة، و١١٦٤ 
طبيب رعاية أولية حتى شهر 

سبتمبر.
وأكد الصالح في تصريح 
له انتهاء احلملــة للدورة الـ 
٧٤ لتدريب الهيئة التمريضية 
بالتعــاون مــع إدارة الهيئــة 
التمريضيــة بوزارة الصحة، 
مبينا ان احلملة قامت مؤخرا 
بتدريــب عدد مــن املمرضني 
فــي املستشــفيات األهليــة، 
التعــاون مــع  باكــورة  فــي 
املستشــفيات اخلاصة، الفتا 
إلــى أن تلــك الــدورات تأتي 
في إطــار برامج حملة «كان» 
املستمرة، حيث تقوم احلملة 
بتدريب الطواقم التمريضية 
علــى مهــارات التواصــل مع 
املرضــى وذويهــم وخاصــة 

لقربهم مــن املريض وذويه، 
حيث يهيئ لهــم اإلجابة عن 
أي تســاؤالت بصورة علمية 
سليمة، مشيرا إلى أن الطواقم 
التمريضية هــي التي تطبق 
العالجــات املوصوفــة مــن 
األطباء، لذلك فهم الركيزة في 
تقدمي العالج، ويجب االهتمام 
بثقافتهم الصحية فيما يتعلق 
باألمراض السرطانية، معربا 

عن ســعادته للحمــاس الذي 
يلمسه من املمرضني واهتمامهم 
بالتدريب، الفتا إلى استمرار 
إقامــة دورات تدريــب أطباء 
الرعاية األولية، حول التقصي 
على العالمات األولية لإلصابة 
باألورام، وذلــك كجانب مهم 
للتشخيص املبكر لألورام في 
مراحله األولية، مما يســاعد 

على رفع نسب الشفاء.

«كان» أنهت الدورة الـ ٧٤ لتدريب الهيئة التمريضية

د.خالد الصالح متحدثا خالل الدورات التدريبية

املصابني بالسرطان، الفتا إلى 
إعــداد برنامج متكامل يقدمه 
اختصاصيو األورام للمتدربني 
يتضمــن تعريفــا مبــرض 
الســرطان ومراحله ونســبة 
اإلصابة به في الكويت والعالم 
وطرق التشــخيص والعالج 

والوقاية واالكتشاف املبكر.
وذكر أن االهتمام بتدريب 
األطباء والطواقم التمريضية 

دشتي: رواتب األطباء «كشخة على الفاضي»
حنان عبد املعبود

أكــد رئيس جمعيــة أطباء 
األسنان الكويتية د.محمد دشتي 
أن الكثيــر من األطبــاء يتجه 
للعمل في القطــاع اخلاص أو 
جهات اخرى بالدولة أو الهجرة 
خارج الكويت أو التوجه للعمل 
التجــاري احلر. وقال دشــتي 
فــي تصريح لــه، ان الســبب 
الســبب الرئيسي يتمحور في 
ضعف راتــب الطبيب مقارنة 
بحجم املجهود واملســؤوليات 
امللقاة علــى عاتقه والتنازالت 
االجتماعية والعائلية واملخاطر 
التي يتعــرض لها، ناهيك عن 
التعرض بشكل مستمر للتعدي 
اللفظــي أو اجلســدي، عالوة 
على ذلــك املجهود املبذول من 
الطبيب طوال سنوات حياته من 
خالل التعليم املستمر ومواكبة 

التطورات العلمية والطبية.
وأضاف: شهدنا جميعا الدور 
الرئيســي الذي قام به القطاع 
الطبــي فــي مواجهــة جائحة 
كورونــا وغيرها مــن األوبئة 
واملخاطــر وكيــف كان حائط 
الصــد االول لهــذا الوباء الذي 

الكثير  الــذي يعتقد  فالطبيب 
أنه من ذوي الدخول األعلى في 
الدولة قد يكون مقاربا، بل اقل 
في كثير من األحيان من مرتبات 
املهندسني واملمرضني واملدرسني 
واحملاســبني  والعســكريني 
وغيرهم، مشيرا الى انه «كشخة 
علــى الفاضي». وتابــع: هناك 
بعض احلقائق يجب االلتفات 
إليهــا، ومنها ان راتب الطبيب 
عند التعيني ال يتجاوز ١٧٠٠ أو 
١٨٠٠ دينار، وقد يظل ملا يقارب 
١٧ عامــا على هــذا احلال ما لم 
تســنح له الفرصة باحلصول 
على قبول الستكمال الدراسات 
التخصصيــة العليا والتي قد 
ينالها مــا ال يتجاوز ٢٠٪فقط 
من إجمالي اخلريجني سنويا، 
وتعتبر مجهودا إضافيا وعدم 
اســتقرار وظيفي واجتماعي، 
ناهيك عن صعوبات احلصول 
عليهــا، عــالوة علــى ذلك فإن 
راتب الطبيب معرض للتهديد 
والنقصان في أي حلظة، فعند 
خروجه في إجازة ســنوية أو 
طارئــة أو مرضية يتم خصم 
بــدل اخلفــارة منــه حتى وان 
قام بتطبيقهــا، واذا ما قدر له 

بالزواج من طبيبة أو العكس 
يتــم خصــم ٤٠٠ دينــار على 
األقل من بدل السكن املشمول 
بالكادر املالي، ولألســف حني 
علمنا بإقــرار بعض العالوات 
قبل ٨ سنوات وكانت ٤ متدنية 
القيمــة ال تتجــاوز ٣٥ دينارا 
وهي بــدل اخلطر والضوضاء 
والشاشــة والتلوث اكتشــفنا 
أن صيغة إقرارها ال تشمل أي 
طبيب كويتي وإمنا هي لألطباء 
الوافديــن فقــط. وأوضح أنه 
متت مطالبة املسؤولني كثيرا 
بااللتفات لزيادة رواتب األطباء 
وأطباء األسنان وتعديل كادرهم 
الفني واملالي والذي مضى عليه 
اكثر من ١٢ عاما، وحان الوقت 
لوقفة جــادة للنظــر الى تلك 
الفئة من العاملني بجد وإخالص 
لرعاية املجتمع صحيا حتى ال 

يزداد الوضع سوءا وعزوفا.
التهانــي للممرضني  وقدم 
التي  والعســكريني بالزيادات 
أقرت لهم الشهر املاضي، معربا 
عن أمله أن يتم إنصاف األطباء 
في القريب العاجل، وعدم ترديد 
احلجة املشــهورة بأن الوضع 

املالي للبلد ال يسمح.

أكد أن الكادر الطبي الكويتي يعاني ضعف الراتب ويهرب إلى «اخلاص» أو الهجرة

د.محمد دشتي

راح ضحيته العديد من الطواقم 
الطبية دون تقدير مادي يذكر 
غيــر مكافأة الصفوف األمامية 
التي لألسف تعتبر غير منصفة، 
فاملكافأة تقريبا شــملت جميع 
قطاعات الدولــة وال حتمل أي 
طابع من املســاواة أو التقدير 
للجهــود املتفاوتة فــي األزمة 
الصحية، أما سكوت األطباء عن 
املطالبة بزيادة الرواتب في تلك 
الفترة جاء من باب املسؤولية 
وااللتزام بالعمل اإلنساني والذي 
يعتبر جزءا من أخالقيات مهنة 
الطب، ولكن ذلك ال يعني ضياع 
حقوق العاملني في هذا املجال 

السلطان: خطة توزيع املنهج الدراسي ملعاجلة الفاقد التعليمي

عبدالعزيز الفضلي

أعلن وكيــل التعليم العام 
أســامة السلطان خطة توزيع 
املنهج الدراســي للعام ٢٠٢١-
٢٠٢٢، وقــام بتعميمهــا على 
التعليميــة لالطالع  املناطــق 
واتخاذ الــالزم، وذلك بعد ان 
مت اعتمادها من قطاع البحوث 
التربويــة واملناهــج وجهــاز 
التوجيه الفني، حيث تضمنت 
التعليمــي  الفاقــد  معاجلــة 
للمراحــل التعليمية كافة من 
خــالل تخصيــص حصــص 
األســبوعني األول والثاني في 
الدراســي ٢٠٢٢/٢٠٢١  العــام 
كاملة ملعاجلة مهارات الطلبة 
ما قبل أزمة «كورونا»، على أن 
يتم بدءا من األســبوع الثالث 
استقطاع ١٥ دقيقة من كل حصة 
دراسية لتنفيذ الفاقد التعليمي. 
وأوضحــت اخلطــة ان الفاقد 
التعليمــي هو «الفــرق بني ما 
كان مخططا إلكسابه للمتعلمني 
مــن مهارات القــراءة والكتابة 
مثال في اللغة العربية وبني ما 
اكتسبوه فعليا خالل التعليم 
عن بعد أثنــاء جائحة كوفيد 
-١٩»، وأن املعاجلة تنطلق من 
املهارات األساســية التي ال بد 
للمتعلم مــن امتالكها ليتمكن 
من اكتساب املهارات اجلديدة 
في صفــه احلالي». وتضمنت 
اخلطة أيضا العديد من الدروس 
والنمــاذج في التــذوق الفني 
والتعبير التحريري والغموض 
في الفهم والضعف اللغوي في 

بناء اجلملة.
وفي ســياق متصــل، دعا 

التعليــم  التعليميــة وإدارة 
الديني، أشار خاللها الى إسناد 
مهام إدارية مساعدة إلى الهيئات 
التعليمية من تخصصات املواد 
العملية داخل املدرســة. وقال 
السلطان في نشرته التي تلقت 
«األنباء» نسخة منها، «بناء على 
القرار الوزاري رقم (٥٠ لسنة 
٢٠٢١) الصادر بتاريخ ٦ سبتمبر 
املاضي بشأن عودة املتعلمني 
إلــى املدارس، ونظــرا لوجود 
مهام إدارية مساعدة خالل اليوم 
الدراســي داخل املدرســة يتم 
إسنادها إلى الهيئات التعليمية 
من تخصصات «املواد العملية»، 

ومن أهمها:
١ - اإلشراف العام واإلشراف 

على األجنحة داخل املدرسة.
٢ - اإلشــراف علــى حركــة 
املتعلمني بداية من استقبالهم 
في بداية اليوم الدراسي، وخالل 
الفرص والفترات الزمنية بني 
احلصص واملناوبات حتى نهاية 

اليوم الدراسي.
٣ - ما يكلف به من أعمال من 
قبل اإلدارة املدرسية مبا يصب 

في مصلحة العمل.
الهيئــات  ٤ - عــدم تكليــف 
التعليميــة للمواد األساســية 
بأي من املهام املشار إليها أعاله.

٥ - التنسيق من قبل إدارة كل 
مدرسة مع أقسام املواد العملية 
لتوزيع املهام مبا يحقق العدالة 

واملساواة.
مع تعميم املهام املشــار إليها 
على مديري ومديرات مدارس 
مختلف املراحل التعليمية على 
ان يأخــذ األمر صفــة األهمية 

واالستعجال.

إسناد مهام إدارية مساعدة إلى معلمي املواد العملية داخل املدرسة وعدم تكليف معلمي املواد األساسية بأي منها

أسامة السلطان

وكيــل التعليم العــام بوزارة 
التربية أسامة السلطان املناطق 
التعليمية إلى تزويد القطاع في 
امليزانية الفعلية ألعداد الطلبة 
والفصول للعام الدراسي اجلديد 
الســلطان  ٢٠٢١-٢٠٢٢. وقال 
في كتابه للمناطق التعليمية 
والذي تلقت «األنباء» نســخة 
منــه: «بداية يســرنا تهنئتكم 
مبناسبة بداية العام الدراسي 
احلالي ٢٠٢١-٢٠٢١ وحرصا منا 
علــى إعداد امليزانيــة الفعلية 
للكــوادر التعليميــة وحتديد 
مكونات العام الدراسي، يرجى 
تزويدنا مبيزانية أعداد الطلبة 
والفصول لكل مرحلة تعليمية 
على حــدة حســب احلالة في 
٣ أكتوبــر اجلــاري، آملني أن 
يصل املطلوب يــوم االثنني ١ 
نوفمبر املقبل على أن يســلم 
إلى قســم املتابعــة الفنية في 
إدارة التنسيق ومتابعة التعليم 

العام.
من جانب آخر، أصدر وكيل 
التعليم العام أسامة السلطان 
نشرة مت تعميمها على املناطق 

بوعركي: ٩٢٠٦٦ معلمًا وإداريًا يستحقون مكافآت 
األعمال املمتازة و٢٥٣٧٢ غير مستحقني

العثمان لـ «األنباء»: أكثر من نصف طلبة 
املدارس يعانون من زيادة الوزن أو السمنة

عبدالعزيز الفضلي

الوكيلة املساعدة  أعلنت 
اإلدارية  الشــؤون  لقطــاع 
اإلداري رجــاء  والتطويــر 
بوعركي، عن انتهاء فرق العمل 
بالقطاع اإلداري من عمليات 
البحــث واملراجعة والتدقيق 
لبيانات املستحقني لألعمال 
املمتازة عن العام الدراســي 
٢٠٢٠ - ٢٠٢١ لفئات املعلمني 
باملعاهد واملدارس  والعاملني 

ورياض األطفال.
وأكــدت بوعركي في تصريــح صحافي، 
أن القطاع اإلداري قام بإرســال أسماء جميع 
املســتحقني إلى القطاع املالي الستكمال باقي 
اإلجراءات الالزمة لصرف املستحقات املالية منذ 
تاريخ ٢٣/٨/٢٠٢١ بداية مبنطقة حولي التعليمية 

وإدارة التعليم الديني وإدارة 
مــدارس التربيــة اخلاصة، 
وتوالت بعد ذلــك مخاطبة 
القطاع املالي باملستحقني وفق 
ورود الكشوف املنطبق عليها 
شروط املراجعة والتدقيق من 
املناطــق التعليمية. وذكرت 
أن عدد املستحقني  بوعركي 
من العاملني باملدارس واملعاهد 
وريــاض األطفــال ملكافأة 
بلغ ٩٢٠٦٦  املمتازة  األعمال 
معلما وإداريا، فيما بلغ عدد 
غير املستحقني ٢٥٣٧٢ موظفا.
وأكدت بوعركــي أن املوقــع اإللكتروني 
لالستفســار وتقدمي التظلمات سيبدأ بالعمل 
فور بدء القطاع املالي بصرف املستحقات املالية 
وملدة ٦٠ يوما، معربة عن شــكرها لتعاون كل 
القطاعات في إجناز هذا العمل خالل وقت قياسي.

عبدالعزيز الفضلي

مبناســبة بــدء العــام 
الدراسي، قامت الهيئة العامة 
للغــذاء والتغذيــة بجوالت 
على املــدارس ملتابعة الطلبة 
وكذلــك االمــراض املتعلقة 
بالغذاء والوزن. وقالت الناطقة 
الرسمية للهيئة د.وجد العثمان 
اللجنة  لـ«األنباء»: اجتمعت 
الوطنية لتعزيز تغذية الطلبة 
الطلبة خاصة  اوزان  ملتابعة 
بعد توقف عن الدراسة استمر 

تقريبا عاما و٨ شــهور، مشيرة الى انه سيتم 
اجراء فحوصات للطلبة للحد من مشاكل الوزن.
وذكــرت ان اكثر من نصف طلبة املدارس 
يعانون من زيادة الوزن او السمنة، الفتة الى ان 
الهيئة وبالتنسيق مع «الصحة» و«التربية» حددت 

الئحة بالوجبات الغذائية التي 
ستباع في املقصف وكذلك 
التي يحضرهــا الطالب من 

البيت.
واضافت د.العثمان: هناك 
مفتشون من الهيئة سيقومون 
بالتفتيش على املقاصف من 
ناحية التزامهم باالشتراطات 
الصحية واالغذية املسموح 
ببيعها في املقصف، مشيرة 
إلى انه في حال وجود مخالفة 
لهذه التعليمات ســيتم رفع 
التربية التخاذ  كتاب لوزارة 
االجراءات الالزمــة جتاه املخالفني. وأوضحت 
د.العثمان انه ستكون هناك محاضرات ونشرات 
توعوية للطلبة واولياء االمور واملعلمني تتعلق 
بالتغذية وكيفية احملافظة على الغذاء املناســب 

البنائنا الطلبة حفاظا على صحتهم.

رجاء بوعركي

د.وجد العثمان

«التربية» تطلب من املناطق التعليمية امليزانية الفعلية ألعداد الطلبة والفصول للعام الدراسي اجلديد

وزير التربية واصل تفقد املدارس وتطبيق االشتراطات فيها
عبدالعزيز الفضلي

واصل وزير التربية د.علي 
التفقديــة  املضــف زياراتــه 
للمدارس للتأكد من جاهزيتها 
وااللتــزام بتطبيق اإلجراءات 
الصحية، حيث قام صباح أمس 
بجولــة تفقدية على مدرســة 
«الشجاع بن األسلم الثانوية - 
بنني» التابعة ملنطقة الفروانية 

التعليمية.
كمــا تفقــد د.علــي املضف 
مدرســة «مــرمي بنــت طــارق 
املتوســطة - بنــات»، التابعة 
ملنطقــة اجلهــراء التعليميــة، 
واطلــع علــى عمليــة ســير 
العمــل وآلية تنفيــذ وتطبيق 
االشتراطات املطلوبة، واالستماع 
ألي مالحظــات مــن اإلدارات 

صباح أمس عامهم الدراســي 
اجلديد بعدما سبقهم زمالؤهم 
مــن املجموعة «أ» فــي الدوام 
امــس األول، وســارت األمور 

بتنفيذها وتطبيقها على أرض 
الواقع بالتنسيق والتعاون مع 
اجلهات املختصة والتي وفرت 
املستلزمات املطلوبة للطلبة من 

مواد تعقيم وكمامات وأجهزة 
حرارية لفحــص الطلبة عند 
البــاب وقبــل دخولهــم إلــى 
الفصول الدراسية، إضافة إلى 
جتهيز املدارس بوضع اللوحات 
اإلرشادية وتوضيح التعليمات 
للطلبة بعد تقسيمهم واحلفاظ 
أيضا على التباعد فيما بينهم 

ضمن الفصول الدراسية.
هذا، وقد واصلت القيادات 
التربوية منــذ الصباح الباكر 
جوالتها التفقدية على املدارس 
لالطمئنان على سير العمل فيها، 
وكانت النتائج ممتازة من حيث 
التنظيم وااللتزام باالشتراطات 
حفاظــا علــى ســالمة أبنائنا 
التعليمية  الطلبة والهيئتــني 
واإلدارية والعاملني في املدارس 
وكذلك أولياء األمور واجلميع.

في املدارس على ما يرام وفقا 
لالشــتراطات الصحيــة التي 
أوصت بها السلطات الطبية في 
البالد والتي قامت وزارة التربية 

املجموعة «ب» من الطالب والطالبات باشرت عامها الدراسي اجلديد أمس

جانب من جولة الوزير د.علي املضف على املدارس

واملعلمني ومتابعتها.
وكانــت املجموعــة «ب» 
من طالب وطالبــات املدارس 
مبراحلها املختلفة قد باشروا 

عالقات استثنائية
ومستقبل واعد

حتتفل ســفارة اململكة العربية الســعودية 
لــدى الكويت يوم ٥ أكتوبــر ٢٠٢١م مبرور ٦٠ 
عاما على تعيني أول ســفير معتمد في الكويت 
بعد االستقالل، وهو السفير جميل بن إبراهيم 
احلجيالن، الذي قدم أوراق اعتماده سفيرا للمملكة 
العربية الســعودية إلى صاحب السمو الشيخ 
 عبداهللا السالم الصباح بتاريخ ٥ أكتوبر ١٩٦١م، 
وحرص آنذاك جاللة امللك سعود، والشيخ عبداهللا 
السالمـ  رحمهما اهللاـ  على أن يكون سفير اململكة 
العربية الســعودية هو أول سفير يقدم أوراق 
اعتمــاده لدى الكويت بعد اســتقاللها، ما يؤكد 
متانة العالقات األخوية والروابط التاريخية التي 
تربط األسرتني احلاكمتني والشعبني الشقيقني.
إن العالقــات الســعودية ـ الكويتية حتظى 
باهتمــام وتقديــر مــن قيــادة كال البلدين، فال 
يخفى علــى اجلميع العالقــة األخوية الوثيقة 
التي تربط ملوك اململكة وحكام الكويت منذ عهد 
امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن، والشيخ مبارك 
الصبــاح، رحمهما اهللا، إلــى عصرنا احلاضر، 
عهد خادم احلرمني الشــريفني امللك سلمان بن 
عبدالعزيز، وأخيه صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد، حفظهما اهللا، ودورهما البارز في 
تنمية وتعزيز العالقات الثنائية، والتي كان آخرها 
إنشاء املجلس التنسيقي (السعودي -الكويتي) 
الذي مت توقيع محضر إنشائه في يوليو ٢٠١٨م، 
ليكون رافدا مهما وســندا قويا في دعم مسيرة 
التعاون املشترك بني اململكة والكويت، ويهدف 
املجلــس إلى وضع رؤية مشــتركة تعمل على 
تعميق واستدامة العالقات بني البلدين الشقيقني.

وبهذه املناسبة السعيدة، أود أن أؤكد للجميع 
أن اململكة العربية السعودية والكويت الشقيقة، 
لديهما عمق تاريخي وروابط دينية واجتماعية 
ومصير مشــترك جتــاه القضايــا التي تعتري 
البلدين الشــقيقني واملنظومــة اخلليجية على 
وجه العموم، ونســتطيع أن نقــول إنها عالقة 
اســتثنائية في جميع املجاالت، وتسير بخطى 

ثابتة ملستقبل واعد بإذن اهللا تعالى.

األمير سلطان بن سعد

بقلم: سفير خادم احلرمني الشريفني لدى الكويت
األمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود

جامعية موفدة ملاجستير اآلداب 
قسم اإلعالم تناشد اخلّيرين معاونتها 

على دفع الرسوم الدراسية
«اطلبوا العلم ولو في الصني» وتطبيقا لهذه القاعدة، 
ســعت (ن.ز) وهي من فئة غير محددي اجلنســية إلى 
تســخير جميع طاقاتها وجهدها في ســبيل الترقي في 
ســلم العلم والتعلم ليس فقط باحلصول على شــهادة 
البكالوريوس في اآلداب من إحدى اجلامعات الرســمية 
املعتمدة في جمهورية مصر العربية، بل أيضا سعت إلى 
طرق أبواب الدرجات األرفع بدءا باملاجستير.. وبالفعل 

سجلت في متهيدي ماجستير في اآلداب قسم اإلعالم.
لكن.. ولضيق ذات اليد توشك مسيرتها أن تتعطل، 
حيث إن الرسوم الدراسية املطلوبة بآالف الدوالرات، وهو 
ما ليس في قدرتها، ولذلك تناشــد أهل اخلير معاونتها 

على إكمال مسيرتها التعليمية.
املعلومات لدى «األنباء» انتهاء توزيع الكتب الدراسية على جميع الطلبة

استقبال الطالبات وتوزيعهن على الفصول  (زين عالم)


