
أعربت جمعية املعلمني الكويتية عن 
االس��ت��ي��اء ال��واس��ع، مل��ا ج��اء ف��ي النشرة 
اجلديدة التي أصدرتها وزارة التربية حول 
الترقية للوظائف اإلشرافية، مشيرة في 
بيان لها إلى أن التعديالت التي وضعتها 
ال��وزارة على النشرة السابقة للوظائف 
االشرافية التي مت سحبها من قبل وزير 
التربية على خلفية اجل��دل الواسع الذي 
أثارته وملوقف اجلمعية الرافض لها، لم 
تكن موضوعية، وجاءت مخيبة لآلمال في 
الوقت الذي لم تستفد ال��وزارة من الفترة 
املاضية التي بقت فيها النشرة في ادراج 
الوزارة التي امتدت لثالثة شهور تقريبا، 
ولم ينظر باملقترحات التي قدمت والتي 
من شأنها أن تساهم في في حتريك عجلة 

الترقي، وفق أسس ومعايير عادلة .
وذك�����رت اجل��م��ع��ي��ة ف���ي ب��ي��ان ل��ه��ا ، 
أن من ال��واض��ح ان التعطيل للنشرة لم 
يكن الهدف منه تعديلها وفق طموحات 
امليدان واحتياجاته ،  وإمن��ا المتصاص 
غضب وردة فعل امليدان آن��ذاك ، وإن من 
املستغرب واملثير للجدل وال��ت��س��اؤل ، 
األسباب املوضوعية من استبعاد الترقي 
ملنصب مدير مدرسة في املرحل التعليمية 
الثالث االبتدائي واملتوسط والثانوي ، إلى 
جانب استبعاد حق الترقي ملدير مساعد 
للمعلمني واملعلمات في املرحلة االبتدائية  
، وللمعلمات ف��ي امل��رح��ل��ة ال��ث��ان��وي��ة ، 
وإن م��ن املستغرب أيضا جعل سنوات 
اخلبرة املطلوبة في كل املراحل لوظيفة 
رئيس قسم ١٠ س��ن��وات ب��دون التفرقة 
للتخصصات التي فيها يوجد فيها احتياج 

وخصوصا من العناصر الوطنية التي 
حتتاج لها ال��وزارة ، ع��الوة على التمايز 
غير املفهوم الذي مت في تخفيض سنوات 
اخل��ب��رة للشهادات العليا للماجستير 
وال��دك��ت��وراة ف��ي بعض امل��راح��ل ، وع��دم 
تخفيضها في املراحل األخ��رى ألصحاب 
ذات ال��ش��ه��ادات العليا ووض��ع سنوات 

محددة للجميع .
وأض��اف��ت اجلمعية في بيانها إل��ى أن 
م��ا يثير االس��ت��غ��راب بشكل أك��ب��ر ، هو 

استبعاد ترشيح بعض الفئات التي كانت 
موجودة في نشرة الوظائف االشرافية 
السابقة ، وحرمانها من النشرة احلالية 
، وهذا ما يدعو إلى التساؤل حول أسباب 
وج��وده��ا في النشرة السابقة ، في حني 
ج���اءت ال��ن��ش��رة اجل��دي��دة لتستبعدها ، 
ومبا يعني أن ال حاجة لهذه الفئات، وإن 
ما يثير االستغراب أيضا وجود وظائف 
اشرافية يشغلها عدد من األشقاء الوافدين 
، في الوقت ال��ذي مت فيه حرمان الكوادر 
الوطنية من الترقي فيها ، ومن خالل رفع 
سنوات اخلبرة في هذه التخصصات ، ومبا 
يتعارض مع سياسة الدولة في التكويت ، 
وفي منح الكوادر الوطنية حقها املشروع 
واملكتسب في شغل الوظائف اإلشرافية 

وفي حتقيق طموحاتها وتطلعاتها .
واختتمت اجلمعية بيانها مطالبة وزير 
التربية د . حامد العازمي االستماع الى 
امل��ي��دان ال��ت��رب��وي وم��ع��رف��ة احتياجاته 
والسعي لتحقيقها ، فيما جددت مطالبتها 
من اللجنة التعليمية في مجلس األم��ة ، 
بسرعة عقد اجتماع عاجل معها ملناقشة 
هذه القضية واالستماع إلى وجهة نظرها 

املعبرة عن رأي أهل امليدان .
وك��ان رئيس اجلمعية مطيع العجمي 
قد وجه كتابا للجنة التعليمية طالب فيه 
عقد اجتماع مع اللجنة التعليمية ملناقشة 
عدد ملناقشة عدد من القضايا التربوية، 
ومن أبرزها قضية الوظائف اإلشرافية ،  
واالقتراح بقانون اخلاص بحماية املعلم 
، وم��ا يتعلق بقضية التخصص النادر 

وقضية املعلمني البدون.
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طالبت وزير التربية باالستماع لرأي أهل امليدان

جمعية املعلمني: تعديالت نشرة الوظائف 
اإلشرافية غير موضوعية  ومخيبة لآلمال

احتفل مستشفى املواساة اجلديد باليوم 
العاملي للكلى، وال��ذي كان حتت عنوان » 

صحة الكلى لكل شخص في كل مكان«
وق���ال اس��ت��ش��اري أم����راض ال��ك��ل��ى في 
مستشفى املواساة اجلديد  الدكتور عمرو 
العطار إن اليوم العاملي للكلى ال��ذي بدأ 
االحتفال به منذ عام 2007  هو يوم للتوعية 
مبشاكل الكلى وكيفية الوقاية منها،مشيرا 
إل��ى االحتفال يقام ه��ذا العام حتت شعار 

صحة الكلى لكل شخص فى كل مكان«
وأش���ار ال��دك��ت��ور العطار ف��ي تصريح 
صحافي بهذه املناسبة إلى بعض معدالت 
انتشار أمراض الكلى على الصعيد العاملي، 
موضحا أن احلاالت التي تعانى من أمراض 
الكلى  نتيجة أسباب مختلفة تقدر  بنحو 
850 مليون شخص، وأن م��ا ال يقل عن 
2.4 مليون حالة وفاة سنويا تكون بسبب 
أم��راض الكلى املزمنة، وأن من 13 مليون 

شخص يصابون بأمراض الكلى احل��ادة 
و هي من العوامل الهامة املؤدية ألمراض 

الكلى املزمنة.
وبني الدكتور العطار أن »أمراض الكلى 
املزمنة واحلادة تنجم عن عوامل مجتمعية 
عديدة منها مستوى الفقر والتمييز اجلنسى 
ونقص التعليم واملخاطر املهنية والتعرض 
للتلوث إل��ى جانب أسباب أخ��رى ضاربا 
مثاالً على ذلك بأن  %58 من حاالت أمراض 
الكلى احلادة )التي تؤدى إلى قصور كلوى 
مزمن( توجد في الدول ذات الدخل املتدني 

أو امل��ت��وس��ط، ف��ي ح��ني أن أم���راض الكلى 
احل��ادة ميكن الوقاية منها بزيادة الوعي 
املجتمعي وتثقيف العاملني بأهمية سبل 
الوقاية ومعرفة عالمات امل��رض األولية 
ال��ت��ى حت��ت��اج ال��ى ت��دخ��ل مبكر م��ع االخ��ذ 
باالعتبار ان هناك مرضي كلى يحتاجون 
لعالج مستمر يشمل األدوي���ة والغسيل 

الكلوي وزرع الكلي.
ولفت الدكتور العطار إل��ى ع��دم وجود 
مقدرة علي توفير هذه العالجات في كثير 
من االحيان و الدول ذات الدخل املتدنى أو 

املتوسط نتيجة إلرتفاع تكاليف العالج 
وعدم توفيره إال ملن يستطيع الدفع بذاته 
وان زرع الكلي وه��و العالج الفعال فان 
توفيره ال يتم علي ق��دم امل��س��اواة نتيجة 
ع��دم توفر البنية التحتية وف��رق العمل 

املتخصصة في عديد من الدول. 
وف���ي ح��ني رأى ال��دك��ت��ور ال��ع��ط��ار أن 
»س��ي��اس��ات وب��رام��ج مكافحة األم���راض 
غير املعدية تتوفر بشكل ع��ام ف��ي عديد 
من ال��دول، فقد  أوضح أنه  ال توجد برامج 
محددة للمسح الطبي والوقاية من أمراض 

الكلي وعالجها، وأن أكثر من نصف الدول 
التي لديها برامج مكافحة األم��راض الغير 
معدية ال توجد لديها م��ب��اديء توجيهية 
أو استراتيجية لتحسني رعاية املصابني 
بأمراض الكلي املزمنة وبالنظر الي الزيادة 
املقلقة ألمراض الكلي علي مستوي العالم 
فنحن في أمس احلاجة الي تغير جوهري 

لتحسني الصحة الكلوية.
وبني الدكتور العطار أن » اليوم العاملي 
للكلي في هذا العام يدعو إلي زيادة الوعي 
بإزدياد عبء أمراض الكلي عامليا، وأهمية 

وض��ع سياسات ملنعها والتعامل معها، 
والدعوة إلي تغطية صحية شاملة يكون 
هدفها االساسي الوقاية من أمراضها املبكرة 
وتنمية الصحة العامة بضمان توفير خدمة 
طبية متميزة ومتكافأة دون التأثر بتدني 
دخل الفرد، وذلك بدعم مجتمعي إقتصادي 
وال��ت��ش��ج��ي��ع ع��ل��ى ت��ب��ن��ي أمن����اط احل��ي��اة 
الصحية من خ��الل توفير املياة النظيفة 
وممارسة الرياضة ونظام غذائي صحي 
واإلبتعاد عن التدخني حيث ان العديد من 
أمراض الكلي ميكن منع أوتأجيل حدوثها 
أو السيطرة عليها بإتباع سبل الوقاية 
وان تشمل الرعاية الصحية األولية املسح 
ألمراض الكلي وتوفير سبل التشخيص من 
حتاليل بول ودم وفرز ألفراد ذوي املخاطر 
العالية وعالجهم مبكراً ملا لذلك من عائد هام 
ملنع أوتأخير الوصول للمراحل النهائية من 

القصور الكلوي.

»احلرس الوطني« يوقع مذكرة تفاهم 
مع »املعلومات املدنية«

د. عمرو العطار مع خالل احتفال مستشفى املواساة

مطيع العجمي

حتت شعار »صحة الكلى لكل شخص في كل مكان«

»املواساة« احتفل باليوم العاملي للكلى

إجراء الفحوصات

 وقع احلرس الوطني مع الهيئة العامة للمعلومات املدنية 
مذكرة تفاهم  بحضور كل من وكيل احلرس الوطني الفريق 
الركن مهندس هاشم الرفاعي واملدير العام للهيئة العامة 
للمعلومات املدنية مساعد العسعوسي بشأن إنشاء وتشغيل 
البنية التحتية للمفتاح العام ومنح صالحية قراءة الشهادة 
الرقمية للحرس الوطني، وذلك للقيام بالتصديق االلكتروني 

على مراسالت احلرس الوطني.
ونقل وكيل احلرس الوطني إلى املدير العام للهيئة حتيات 
القيادة العليا للحرس الوطني ممثلة في سمو الشيخ سالم 
العلي رئيس احل��رس الوطني والشيخ مشعل األحمد نائب 
رئيس احلرس الوطني، مؤكدا أن توقيع مذكرة التفاهم جاء 
بتوجيهات القيادة الكرمية ، وانطالقا من أه��داف اخلطة 

االستراتيجية للحرس الوطني 2020 )األم��ن أوالً( بتعزيز 
التعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة .

وأوض��ح وكيل احلرس الوطني إن املذكرة تعكس اهتمام 
احلرس الوطني مبواكبة توجهات الدولة في تعزيز الربط 

االلكتروني بني املؤسسات احلكومية في كافة املجاالت. 
وأضاف أن توقيع االتفاقية يأتي ضمن أعمال مشروع مكتب 
بال أوراق وتعتبر احدى بنوده وركائزه االساسية، والذي 
يسعى احلرس الوطني من خالله إلى استخدام التكنولوجيا 
احلديثة في كافة معامالته واالستغناء عن األوراق وفق 
خطة مرسومة. وحضر التوقيع من احلرس الوطني املعاون 
للشؤون املالية وإدارة املوارد العميد رياض محمد  طواري،  

وعدد من ضباط احلرس الوطني.

الرفاعي والعسعوسي يتبادالن مذكرة التفاهم

بأثر  ال��دع��م  ال��ع��ام��ل��ة«:  »ال��ق��وى 
رجعي بحد أقصى ثالثة شهور

قالت الهيئة العامة للقوى العاملة إنه لن يتم a دعم العمالة 
الوطنية للعاملني في اجلهات غير احلكومية بأثر رجعي إال بحد 
أقصى ثالثة شهور على تاريخ تقدمي الطلب أو من تاريخ استيفاء 

شروط الصرف أيهما أقرب لتاريخ التقدمي.
وأوضحت نائب املدير العام لشؤون العمالة الوطنية بالهيئة 
إميان األنصاري في تصريح صحفي أمس إن ذلك يأتي تنفيذا 
لقرار مجلس ال��وزراء )2018/1148( الذي ينص على صرف 

الدعم للمواطنني اعتبارا من تاريخ تقدمي الطلب.
وقالت إن ذلك يؤكد حرص الدولة على مصلحة املواطنني 
واعطائهم مهلة 3 أشهر الستيفاء املستندات الالزمة للصرف 
حتى تنهض جهة العمل باتخاذ اإلجراءات الالزمة لصرف دعم 
العمالة الوطنية للعاملني لديها ومنع تراخي البعض منهم في 

مباشرة تلك اإلجراءات.
وأشارت إلى أن القرار جاء حتقيقا لرؤية الدولة الرامية إلى 
إعادة هيكلة القوى العاملة وزيادة نسبة العمالة الوطنية في 
القطاع اخلاص من خالل حث املواطنني وحتفيزهم على االلتحاق 
بالعمل في اجلهات غير احلكومية وهو ما يتماشى أيضا مع 

سياسة الهيئة الداعمة للعمالة الوطنية.

املجتمعي  الوعي  بزيادة  منها  الوقاية  ميكن  احلادة  الكلى  أمراض  العطار: 
م�����ن�����ة مل�����ز ا ل������ك������ل������ى  ا ض  ا م��������������ر أ ب�����س�����ب�����ب  ي�������ًا  س�������ن�������و ة  ف������������ا و ل�������ة  ح�������ا ن  م������ل������ي������و  2.4

العمر »األشغال« حريصة 
على مكتسبات وحقوق عامليها

أك��دت املتحدث الرسمي ل���وزارة األش��غ��ال العامة م.إمي��ان 
العمر حرص الوزارة على مكتسبات وحقوق العاملني لديها من 
املهندسني والفنيني، وحول ما أثير مؤخراً بشأن إيقاف صرف 
بدل املوقع، أكدت أن املراقب املالي في الوزارة امتنع عن توقيع 
صرف البدل وذلك لعدم وجود ما يثبت الزيارات الى املواقع، 
الفتة إلى أن الوزارة اتخذت إجراء تنظيمي جديد مع ما يتوافق 
مع مالحظات اجلهات الرقابية لضمان صرف هذا البدل ملستحقيه 

دون االخالل بالنظم واللوائح املنصوص عليها.
وقالت العمر إن ب��دل املوقع سيستمر صرفه للمهندسني 
والفنيني العاملني في املواقع امليدانية بصفة دورية مستمرة كما 
كان عليه في السابق ما لم يتم اإلفادة بغير ذلك من قبل القطاع 
الفني ال��ذي يعمل فيه املهندس، وأم��ا فيما يخص املهندسني 
والفنيني الذين تتطلب طبيعة عملهم االنتقال إلى املواقع امليدانية 
فإنه يستوجب اإلف��ادة بصفة دورية شهرية من خالل النماذج 
املعتمدة في التعميم اإلداري رقم ) 2٠١9/4( واملؤرخ بتاريخ 

.2٠١9-2-5
وأكدت العمر حرص الوزارة على صرف هذه البدالت بصورة 
عادلة علماً أن هذا اإلجراء مطبق في العديد من اجلهات احلكومية 

ذات طبيعة العمل املماثلة.


