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االثنني ٥ سبتمبر ٢٠٢٢ محليات

«التربية»: حتويل ملفات ذوي االحتياجات اخلاصة 
من مدارس التعليم العام إلى التربية اخلاصة

عبدالعزيز الفضلي

في إطار االســتعدادات 
الدراســي اجلديد،  للعــام 
أصدر وكيل وزارة التربية 
قــرارا  اليعقــوب  د.علــي 
يقضــي بتشــكيل جلنــة 
للحــاالت اخلاصــة للعام 
الدراسي اجلديد ٢٠٢٣/٢٠٢٢

لدراسة حاالت الطالب من 
ذوي االحتياجات اخلاصة 
في مدارس التعليم العام.

وكلــف د.اليعقوب، في 
قراره الذي تلقت «األنباء» 
نسخة منه، فيصل االستاذ 
اخلدمــات  إدارة  مديــر 
والنفســية  االجتماعيــة 
اللجنة وعضوية  لرئاسة 
املوجهــني  مــن   ٩ عــدد 
واالختصاصيني النفسيني، 
منــى عبداخلضــر  هــم: 
البلوشي وبشاير ابراهيم 
املعتــوق وأحــالم راشــد 
الشــمري ومنيــرة هادي 
احلداد وأسماء أحمد الهندال 
وفريــدة عبــداهللا ميــرزا 
وجملــة حمــدي احلربــي 

التحويل،  اعتماد تقاريــر 
وحتويل هذه التقارير إلى 
التربيــة اخلاصة  مدارس 
الــالزم بشــأنها،  التخــاذ 
واقتــراح ما تراه مناســبا 
الحتياجــات هذه احلاالت 
ملتابعتها من قبل الباحثني 

النفسيني.
وأوضــح انه مــن مهام 
اللجنة احلق في استدعاء 
من تراه مناسبا للتشاور 
معه بشــأن هذه احلاالت، 
علــى ان جتتمــع اللجنــة 
بناء على دعوة من رئيسها 
وتعقد اجتماعاتها في غير 
الرســمية،  العمل  أوقــات 
ودراســة امللفات اخلاصة 
لطلبــة صعوبــات التعلم 
التــي حتتــاج إلــى جلنة 
باالمتحانــات،  خاصــة 
ويكلــف رئيــس اللجنــة 
الفنيــة  اللجنــة  بتزويــد 
لدراسة تشكيل فرق العمل 
التربية  بــوزارة  واللجان 
مبحاضر االجتماعات، على 
أن يثبت حضور األعضاء 
الفعلــي بالتوقيــع علــى 

محاضر جلســات اللجان، 
ورفــع التقريــر النهائــي 
اللجنــة وتعقــد  بأعمــال 
اللجنــة اجتماعاتها ضمن 
القانوني لصحة  النصاب 
انعقاد اجللســة، بحيث ال 
يقل النصاب بأي حال من 
األحوال عن األغلبية املطلقة 
لعدد أعضاء اللجنة (نصف 

عدد األعضاء + واحد).
وذكــر ان اللجنة تعقد 
اجتماعاتها خــارج أوقات 
الدوام الرســمي وتصرف 
مكافــأة ماليــة لرئيــس 
اللجنة املشــار  وأعضــاء 
إليها بحسب قرار مجلس 
اخلدمــة املدنيــة رقــم ٤١

لسنة ٢٠١٦ الصادر بتاريخ 
بــدل  بشــأن   ٢٠١٦/١٠/١٣
حضور جلسات اللجان في 
اجلهات احلكومية، الفتا الى 
ان يعمل بهذا القرار اعتبارا 
من تاريخ صدوره وحتى 
تاريــخ ٢٠٢٣/٣/٣١، وعلى 
جميع جهات االختصاص 
العلم والعمل مبوجب هذا 

القرار.

في إطار االستعداد للعام الدراسي وبعضوية ٩ من املوجهني واالختصاصيني النفسيني

د. علي اليعقوب

ورامي عادي عبداملنصف.
وحدد د.اليعقوب مهام 
اللجنــة بدراســة امللفــات 
اخلاصة بحــاالت الطالب 
ذوي االحتياجات اخلاصة 
في مــدارس التعليم العام 
التي يوصي بها الباحثون 
النفسيون وحتويل ملفات 
حــاالت ذوي االحتياجات 
اخلاصة إلى مدارس التربية 
إلــى إحــدى  أو  اخلاصــة 
اجلهات األخرى التي تقدم 
خدمــات تربوية ورعائية 
مناسبة لهذه احلاالت، مع 

أيام قليلة على انطالق العام الدراسي.. ومناطق 
مبارك واألحمدي والعاصمة بال عمالة في املدارس

عبدالعزيز الفضلي

رغــم انه لم يتبق ســوى 
أيام قليلة على العام الدراسي 
اجلديد الذي سينطلق األحد 
االدارات  املقبــل ومباشــرة 
املدرســية أعمالهــا، غير انه 
املناطــق  مــدارس  مازالــت 
التعليمية في العاصمة ومبارك 
واالحمدي بال عمالة تنظيف.
وكشفت مصادر تربوية 
مطلعــة لـ «األنباء» عن أنه 
حســب االتفاق مع الشركة 
املختصة فإنه من املفترض 
ان تداوم العمالة في املدارس 
اعتبــارا من يــوم اخلميس 
املاضي ١ ســبتمبر إلعدادها 
وجتهيزها للهيئات التعليمية 
التي ستبدأ أعمالها االسبوع 
أن  الــى  املقبــل، مشــيرة 
املسؤولني في وزارة التربية 
أبلغوا الشركة بضرورة بدء 
أعمــال النظافة في التاريخ 

العمال فيهما أعمالهم، بينما 
منطقة العاصمة التعليمية 
كان مخصصــا لهــا ١٠٠٠
عامــل وعاملــة للعمــل في 
١٦٥ مدرســة، موضحــة أن 
عــدد العمــال الذيــن نزلوا 

لتنظيف املدارس ١٦٠ عامال، 
معربة عن استيائها الشديد 
من عدم تعاون الشركة مع 
الوزارة، خاصــة ان الوقت 
اصبح ضيقا النطالقة العام 

الدراسي اجلديد.

١٦٠ عامالً من أصل ١٠٠٠ داوموا في العاصمة التعليمية

مناطق تعليمية بال عمالة تنظيف

املناطــق  احملــدد غيــر ان 
فوجئت بعدم حضور العمالة 

من الشركة.
وأضافــت أن منطقتــي 
الكبيــر واألحمدي  مبــارك 
لــم يباشــر  التعليميتــني 

الرفاعي لـ «األنباء»: ٢٢ طبيبًا من مختلف طلبة املدارس األجنبية عادوا إلى مقاعد الدراسة
التخصصات اجلراحية ملتحقون بالبورد األردني

عبدالكرمي العبداهللا

أعلــن األمــني العــام ملعهــد الكويت 
لالختصاصــات الطبيــة «كيمز» د.فواز 
الرفاعــي عــن زيارته للمكتــب الثقافي 
الكويتي في اململكة االردنية الهاشــمية 
لعقــد لقاء مفتوح مع االطباء الكويتيني 
امللتحقني بالبعثات الدراسية في «البورد 

االردني» بحضور امللحق الثقافي في االردن 
د.محمد عبداللطيف اجلاراهللا.

وذكر د.الرفاعي في تصريح لـ«االنباء» 
أن عــدد االطباء الكويتيني امللتحقني في 
برنامــج «البــورد االردنــي» ٢٢ طبيبــا 
وطبيبة، مشــيرا الى انهــم التحقوا في 
البرنامــج منــذ العــام ٢٠١٩ في مختلف 
التخصصــات اجلراحية منهــا «جراحة 

التجميــل ـ اجلراحــة العامة ـ املســالك 
البولية» وغيرها من التخصصات االخرى. 
وبني د.الرفاعي أن الهدف من هذه الزيارة 
هو حرص معهد الكويت لالختصاصات 
الطبية على متابعــة االطباء الكويتيني 
املبتعثــني، والعمل على حل مشــاكلهم 
اوال بأول، من خالل التنسيق مع املكاتب 

الثقافية في سفارات الكويت باخلارج.

عبدالعزيز الفضلي

بهمة ونشــاط، اســتكملت أمس 
عدد مــن املــدارس األجنبيــة دوام 
طلبتهــا في العام الدراســي اجلديد 
٢٠٢٢ - ٢٠٢٣، حيــث انتظــم طلبة 

املدارس البريطانية واألمريكية منذ 
الساعة الســابعة والنصف صباحا 
في مقاعد الدراسة وبشكل اعتيادي 
بعدمــا ســبقتها املــدارس الهنديــة 
والباكستانية والفلبينية في الدوام 

األسبوع املاضي.

ورغم عودة احلياة إلى طبيعتها 
بعــد توقفها عامني بســبب جائحة 
«كورونا»، غير أن اإلدارات املدرسية 
ما زالت ملتزمة باالحترازات الصحية 
مع التقيد بتعليمات لبس الكمامات 
للطلبة وقياس درجة حرارة الطالب.

التحقوا بالبرنامج منذ عام ٢٠١٩ في تخصصات «جراحة التجميل واجلراحة العامة واملسالك البولية»

انتظام الطلبة في الدراسة

مخالفات جسيمة في إحدى الصيدليات باجلهراء

HOPE تدريب ٨٢ من أطباء الرعاية األولية ضمن برنامج

حنان عبداملعبود

في إطار إحكام الرقابة على تداول 
األدوية، تعلن وزارة الصحة عن رصد 
وحترير عدد من املخالفات اجلسيمة، 
واتخاذ اإلجــراءات القانونية الالزمة 

بشأنها، بعد إجراءات التفتيش والرقابة 
على ٢١ صيدلية في محافظة اجلهراء، 
وذلك عبر حملة تفتيش مكبرة، ضمت 

٧ فرق من إدارة تفتيش األدوية.
وإلى ذلك تتواصل احلمالت املكثفة 
إلدارة تفتيش األدوية بالتنســيق مع 

اجلهات األخرى املعنية ملتابعة تنظيم 
أوضــاع صيدليــات القطــاع األهلي، 
وتطبيق األوضــاع املقررة في قانون 
مزاولــة املهنة، والقــرارات املنفذة له، 
إميانــا بأحقية املواطــن في احلصول 

على الدواء وفق معايير اجلودة.

مت رصدها خالل حملة نفذتها ٧ فرق من إدارة تفتيش األدوية

الرابطة الكويتية لهشاشة العظام تبذل كل جهودها لتعزيز الوعي مبواجهة املرض

تدقيق على التراخيصاحلملة رصدت عددا من املخالفات في الصيدلية منها سوء التخزين

حنان عبداملعبود

تطبيقًا لبرنامج HOPE الذي يهدف 
إلى تدريب أطباء الرعاية األولية على 
تشخيص وعالج مرض هشاشة العظام 
عبر مجموعة من احملاضرات وورش 
العمــل والتطبيقــات العملية والذي 
نفذتــه الرابطــة الكويتية لهشاشــة 
العظــام عــام ٢٠٢١ حتــت إشــراف 
رئيسة الرابطة د.نادية العلي ونائب 

رئيس الرابطة د.ثامر العيسى قامت 
الرابطة بتلبية دعوة من سلطنة عمان 
لتدريب عدد من أطباء الرعاية األولية 
في املستشفى العسكري ومستشفى 

الديوان بالعاصمة (مسقط).
وقد أكدت رئيسة الرابطة د.نادية 
العلي أن برنامج HOPE مفعل منذ عام 
٢٠٢١ وعن طريقه مت تدريب نحو ٨٢

طبيبا من أطباء الرعاية األولية موزعني 
على عدد من املراكز التي تغطي مناطق 

الكويت املختلفة.
وأشــارت إلــى أن تلبيــة الدعوة 
لســلطنة عمان تأتي اســتكماال لدور 
الرابطــة فــي دعــم التعريف مبرض 
الهشاشــة علــى الصعيــد اإلقليمي، 
الفتة إلى أن شهر أكتوبر املقبل يشهد 
االحتفــال باليــوم العاملي لهشاشــة 
العظام، حيث سيتم ترتيب مجموعة 
من األنشطة التوعوية لرفع مستوى 

الوعي. (زين عالم)حرص على ارتداء الكمامات همة ونشاط في أول أيام الدراسة 

«بيتك» يطلق «خطة جامعتي» االستثمارية.. 
لتأمني التعليم اجلامعي لألبناء

يواصــل بيــت التمويل 
الكويتــي (بيتــك) متيــزه 
في تلبيــة تطلعات العمالء 
وتوفيــر أفضــل احللــول 
واخلطط االستثمارية وفق 
أعلــى املعاييــر العاملية في 
اجلــودة والتميــز، انطالقا 
من دوره الريادي في طرح 
حلــول فريــدة ومنتجــات 

مبتكرة للعمالء.
ويحــرص «بيتك» على 
تلبية رغبات العمالء جلهة 
حتقيــق اعلــى مســتويات 
التعليم ألبنائهم والذي يعد 
أفضل اســتثمار وهو تأمني 
تعليمهم اجلامعي، لذا صمم 
«بيتــك» خطــة االســتثمار 
طويلــة األجــل «جامعتي» 
لتعد األبناء مبستقبل مشرق. 
ومــن شــروط اخلطــة 
االستثمارية ان يكون عمر 
االبــن او االبنــة اقل من ١٤
عامــا، ويجــب ان يتراوح 
عمر العميل ما بني ٢١ عاما 
و٦١ عامــا، وتتــراوح مدة 
االســتثمار من ٤ ســنوات 

الى ١٨ سنة.
اخلطــة  مزايــا  ومــن 
االســتثمارية «جامعتــي» 
امكانية تعديل املبلغ املراد 
الدفعــات  او  اســتثماره 

واخلطط االســتثمارية 
طويلة األجــل التي يوفرها 
البنك هــي «جامعتي» التي 
التعليــم  أغــراض  تلبــي 
اجلامعي لألبناء عند بلوغهم 
ســن ١٨ عاما، إذ يســتطيع 
العميل حتديد مبلغ مستهدف 
للخطة، ويتم استثمار املبالغ 
فيها وإيداع األرباح سنويا، 
وجميــع األربــاح املتراكمة 
عندمــا يحني وقــت دخول 

االبناء للجامعة.
متعــددة  و«إجنــاز» 
األغراض، اذ يستطيع الشباب 
من خاللها التخطيط املسبق 
وحتقيق أحالمهم املستقبلية 
بالبدء في استثمار مدخراتهم 
حتى يحني الوقت املناسب 
لتحقيــق اهدافهــم، كإقامة 

مشروع خاص او شراء منزل 
مناسب وغيره. 

و«رفاء» املصممة ملواجهة 
تكاليف زواج األبناء، وتعني 
املبكــر حلياتهم  التخطيط 
األسرية، إذ يستطيع اآلباء 
واألمهات املساهمة في زواج 
أبنائهم من اآلن، بتحديد مبلغ 
معــني لتغطيــة مصاريــف 
الزواج، واحلصــول عليها 

جميعا عند نهاية اخلطة. 
و«ثمار» التي تساعد على 
االســتمتاع بحياة تقاعدية 
مريحــة بعــد عنــاء العمل 
لسنوات طويلة، اذ يستطيع 
العميل حتديــد مبلغ ويتم 
املدفوعة،  املبالغ  اســتثمار 
تستحق جميعها عند انتهاء 
اخلطة ببلوغ سن التقاعد. 
و«شــفاء» التــي متكــن 
العميل االشتراك في اخلطة 
وحتديــد املبلــغ اإلجمالــي 
البنك  املستهدف، وسيقوم 
بإعداد اخلطة التي تناسبه. 
وتوفر «شــفاء» حماية 
تكافلية حلــاالت ١١ مرضا 
من األمراض املســتعصية 
الكلــي  والوفــاة والعجــز 
العميل  الدائــم، وبإمــكان 
احلصول على املبلغ املدخر 

عند احلاالت الطارئة.

دور ريادي للبنك في طرح حلول فريدة ومنتجات مبتكرة

الشهرية في اي وقت ويتم 
املبالــغ تلقائيــا  حتويــل 
وبصورة شهرية من حساب 
العميــل الى حســاب خطة 
االســتثمار للتعليم العالي 

جامعتي. 
امكانية سحب  وتتوافر 
٦٠٪ من الرصيد في السنة 
ســنة  كل  و٦٠٪  االولــى 
بعــد الســحب االول. ويتم 
استحقاق املبلغ املراد ادخاره 
باالضافة الى األرباح املتراكمة 
خالل سنوات االستثمار عند 
انتهاء اخلطة االستثمارية، 
وميكن الغاء خطة االستثمار 
في اي وقت، وسيتم ارجاع 
املبلغ املستثمر باالضافة الى 
األرباح احملققة حتى تاريخ 

االغالق.


