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الهاجري: جهود محافظ األحمدي و»الزراعة« أسفرت عن تخصيص موقع للمقهى الشعبي في الفحيحيل
ثمن مدير عام املقاهي الش����عبية مبارك الهاجري 
جهود محافظ األحمدي الشيخ د.ابراهيم الدعيج التي 
أسفرت عن تخصيص موقع للمقهى الشعبي على جزء 
من حديقة الفحيحيل بالتعاون مع الهيئة العامة للزراعة 
والثروة الس����مكية ليكون بديال عن موقع أبوحليفة 

الذي متت إزالته.
وقال الهاجري ان الشيخ د.ابراهيم الدعيج تبنى منذ 
علم بإزالة مقهى أبوحليفة تخصيص موقع جديد في 
الفحيحيل ليكون متنفسا للمواطنني، خاصة العائالت 
الكويتي����ة، التي تعتبر هذه املقاهي الش����عبية جزءا 
أص����يال من التراث الكويتي والتقاليد املجتمعية، التي 

تب���ناها سمو األمير الراحل الشيخ ج��ابر األح���مد طيب 
اهلل ث����راه، وكان حريصا على مت���ابعة أحوال أبنائه 
وإخوانه املواطنني، خاصة الرعيل األول وكبار السن، 
مش����يرا الى ان صاحب الس����مو األمير الشيخ صباح 
األحمد تبنى نفس النهج وأوصى سموه جميع أجهزة 
الدول����ة التنفيذية بتقدمي كل انواع الدعم واملس����اندة 
للمقاهي الشعبية، وحرص سموه على زيارة إخوانه 
وأبنائه املواطنني في املقاهي الشعبية، والسؤال عنهم 

واحلرص على معرفة أحوالهم.
وأكد الهاجري ان الرغبة األميرية السامية كان لها 
دورها املهم في تيسير تخصيص املوقع اجلديد للمقهى 

الش����عبي في الفحيحيل، وان جهود محافظ األحمدي 
بالتنسيق مع مدير عام الهيئة العامة للزراعة والثروة 
السمكية تكللت بالتوفيق والنجاح، خاصة ان الشيخ 
د.ابراهيم الدعيج ليس غريبا عن املقاهي الشعبية فنحن 
نذكر له بكل اخلير جهوده في إنش����اء املقهى الشعبي 
في اجلهراء حني كان محافظا لها، ثم التواصل والدعم 
واملساندة إلنشاء املقهى الشعبي مبحافظة الفروانية 
ايضا وهو يشغل منصب احملافظ لها، ثم في محافظة 
األحمدي واملساعدة في تخصيص موقع متميز للمقهى 
الشعبي بالفحيحيل، مؤكدا ان رؤية احملافظ كان لها 

اكبر األثر في تخصيص املوقع اجلديد.

إعفاء موظفي »الزراعة« من البصمة نتيجة لقرار »الديوان«
التعاون من قبل املسؤولني وعلى 
رأس����هم رئيس الهيئة الذي يعي 
معنا العمل النقابي جيدا وهو من 
ترأس جمعية املهندسني الزراعيني 
والذي كان يقول للنقابة في اكثر 
من لقاء استغلوا وجودي كرئيس 
املكاسب للعاملني  هيئة لتحقيق 
النقاب����ة وتذليل  وتعهد بدع����م 
العقبات أمامه����ا ولكن إلى اليوم 

لم نر اي شيء.

اخلدمة املدنية. واضاف ان هناك 
العدي����د من املواق����ف التي تضع 
العديد من عالمات االستفهام حني 
يتحدث الرئيس في تصريحه عن 
الثقة او عن مصلحة العاملني في 
الهيئة فاجلميع يعلم أن النقابات 
وجدت من اجل حتقيق اكبر قدر من 
املكاسب للعاملني وحفظ حقوقهم 
ونقابة الهيئة منذ أربع س����نوات 
وهي تسعى لتحظى بالقليل من 

النقابة وجهت دع����وات متكررة 
إلعفاء املوظف����ني إال أن الرئيس 
كان دائما يرفض بحجة ان هناك 
تسيبا في العمل واهماال من قبل 
املدراء وعدم االلتزام باوقات الدوام 
الرسمي لذلك كان مصرا على عدم 
اعفاءهم من البصمة واليوم اتت 
االعف����اءات بناء عل����ى تعليمات 
ديوان اخلدمة واجلميع يعلم أن 
هذا االعفاء اذعان لتعليمات ديوان 

استغرب أمني سر نقابة العاملني 
في الهيئة العامة لشؤون الزراعة 
والثروة السمكية فيصل اليتيم ما 
جاء على لسان رئيس الهيئة العامة 
لشؤون الزراعة والثروة السمكية 
جاسم البدر بأن ثقته في شاغلي 
الوظائف االشرافية كانت السبب 
الرئيسي إلصدار تعميم اإلعفاء 

من البصمة.
فيصل اليتيموقال في تصريح صحافي إن 

ما س��بب زيارتكم الى الكويت؟ وما آفاق 
التعاون البرملاني بني الكويت وإيران؟

تأتي زيارتي الى البلد الشقيق الكويت 
في إطار الدعوة التي لباها رئيس مجلس 
الشورى اإليراني د.علي الريجاني واملوجهة 
من رئيس مجلس األمة جاس����م اخلرافي 
لتعزيز روابط الديبلوماسية البرملانية بني 
البلدين. وللدولتني جتربة ناجحة وعريقة 
في إنشاء املجالس النيابية وتربطهما عالقات 
وثيقة على جميع املستويات وجلان الصداقة 
كانت والتزال قائمة بني البلدين والتي بدأت 
في مجلس الدورة السابعة والثامنة، حيث 
تشكلت هذه اللجان، لكن في الكويت مت حل 
املجلس السابق ليعود تشكيل جلنة صداقة 
في املجلس احلالي بزيارة رئيس مجلس 

الشورى االسالمي علي الريجاني.
لدى اجتماعكم مع اعضاء جلنة الش��ؤون 
اخلارجية في مجلس االمة ما القضايا التي مت 

التطرق اليها من اجلانبني؟
مت احلديث في قضايا مختلفة منها تطوير 
العالقات في املجال االقتصادي والتجاري 
وملس����نا تفهما من اجلانب االيراني حول 

جميع القضايا املطروحة.
م��ا القضايا التي مت طرحها وماذا ملس��تم 

من اجلانب الكويتي؟
من القضايا التي متت مناقشتها امللف 
النووي االيراني واملخ����درات وما يرتبط 
باالوضاع في أفغانس����تان واليمن، كما مت 
التطرق الى عالقات التعاون التجارية التي 
ال ترقى الى مستوى العالقات السياسية.

وقد نتب����ادل الزيارات ب����ني اللجنتني 
للشؤون اخلارجية في كال البرملانني لتعزيز 

هذه العالقات وتطويرها.
ماذا عن امللف النووي االيراني وكيف مت 
تن��اول هذا املوضوع وكي��ف أقنعتم اجلانب 

الكويتي بسلمية هذا امللف؟
قمن����ا بتوضيح مجموعة من االبهامات 
التي كانت موجودة جراء عدم فتح حوار 
مباش����ر ما ول����د معلوم����ات ناقصة حول 
البرنامج النووي االيراني الذي بدأ منذ 50 
عاما، وقبل الثورة االس����المية كانت هناك 
عقود مشتركة بني ايران والواليات املتحدة 
وأملانيا وروسيا، وأكدنا لالشقاء في الكويت 
سلمية هذا البرنامج ومشاريع االستفادة من 
الطاقة النووية في صناعة االدوية واملجاالت 

الصحية وغيرها.
وأضيف ان املراجع الدينية حرمت امتالك 

ايران للقنبل����ة النووية، وهذا االمر محرم 
عرفا وقانونا وشرعا، وهو ما اكده االمام 
اخلمين����ي، لكن مؤامرة الصهاينة تريد ان 
تغير في املعادالت وخلق شقاق بني العرب 
وايران بسعيهم الى ترويج مخاوف مصطنعة 

ووهمية.
تس��عى ع��دة دول عربي��ة وخليجية الى 
امتالك الطاق��ة النووية وهناك دول بدأت في 
انش��اء محطات لهذا الغ��رض، كيف تنظرون 

الى هذا التسابق النووي؟
ال ش����ك ان الثروة البترولية والنفطية 
ف����ي طريقها ال����ى النض����وب، وترى هذه 
الدول ان عليها التفكير في مصادر اخرى 
للطاقة وتأمني مستقبل اجيالها وهذا حق 

مشروع.

تعاون نووي

ه��ل عرضتم أي نوع من التعاون في هذا 
االطار؟

اعلنت ايران رسميا التعاون في مجال 
الطاق����ة النووي����ة، ونحن على اس����تعداد 
للتعاون وتقدمي أي مساعدة أو خبرة على 

قدر االمكانيات.
لك��ن مل��ف املخدرات س��يظل مش��كلة 
مس��تعصية امام توجيه االتهامات بأن ايران 

مصدر لتهريبها، كيف تردون؟
طبقا لالحصائيات ف����إن بريطانيا هي 
مصدر ترويج املخدرات، ولدينا أدلة على 
قيام بريطانيا ومن خالل وجود قواتها في 
أفغانستان بترويج ما يعادل 9 آالف طن، 
كذلك ألهداف تقول انها عالجية وحتويل 
هذه املادة الى ادوية. والكويت تهددها هذه 
الظاهرة، كما ان هناك بعدا متعمدا يستهدف 

الدول العربية والشعوب االسالمية.
كي��ف ميكن إليران ان حت��د من عمليات 

التهريب هذه؟
التهريب مصدره بريطانيا والطائرات 
احلربية املوجودة في افغانس����تان حتمل 
تلك املواد املخدرة ومنتلك معلومات دقيقة 

حول هذا املوضوع.
بالع��ودة الى الش��أن الداخلي ف��ي اقليم 
»االهواز« كيف تقيمون املش��اركة السياسية 
والتمثي��ل البرملاني له��ذا االقليم في مجلس 

الشورى االيراني؟
قبل الثورة االسالمية كان النظام امللكي 
في اي����ران نظاما علمانيا يفصل الدين عن 
السياسة ومع الثورة االسالمية فإن اسالمية 

النظام هي االس����اس ويقود ذلك املرجعية 
واحلوزات العلمية والثورة التي اسس����ت 
اجلمهورية االسالمية. واحلياة السياسية 
في اجلمهورية االس����المية االيرانية تقوم 
على اساس دميوقراطي وينتخب مجلس 
اجلزاء ومجلس صيانة الدستور بصورة 
غير مباش����رة كما ينتخب مجلس النواب 
مباش����رة من طرف الشعب كما ان مجلس 
الشورى يستطيع عزل رئيس اجلمهورية 
لعدم كفاءته. اما فيما يتعلق بالتمثيل النيابي 
فإنه يتم حسب عدد السكان في االقليم الذي 
يتم انتخاب مندوبيهم والذي يصل الى 18 
نائبا 9 منهم عرب وكان قد بلغ في االدوار 

البرملانية السابقة 8 اشخاص.
دائما م��ا يثار ان اقليم »اهواز« معفى من 
اخلدمات الالزمة وان الثقافة العربية مهمش��ة 
في املدارس وباقي املؤسس��ات، هل هناك اي 

جهود لتصحيح ذلك؟
في مجلس بلدية االقليم يوجد 9 أشخاص 
وجميعهم عرب ويختارون حسب اخلبرات 
واملميزات ومنهم ثالثة اكادمييني واش����ير 
الى ان وزير الدفاع علي ش����مخاني هو من 
اقليم اهواز لك����ن هناك من يريد تضخيم 
القضية واثارة املشاكل. اما استخدام اللغة 
العربية في مراحل التعليم االبتدائي فإنه 
ووفقا للمادة 15 من الدس����تور فإنها تؤكد 
االستفادة من اللغة احمللية وقد مت اصدار 
قرار قبل 6 اشهر لتشكيل مجلس لدراسة 
مناه����ج التعليم وهذا االجراء محل تدقيق 
واللغة العربية تبدأ دراس����تها من املرحلة 

املتوسطة جلميع القوميات.
ميالد منظمة بالقاهرة تطلق على نفس��ها 
املنظم��ة الوطني��ة لتحرير االه��واز )حزم( 
وانفصاله��ا ع��ن اي��ران كيف تلقيت��م هذا 

االعالن؟
من وراء هذه املنظمة يهدف الى ايجاد 
تفرقة بني املسلمني ككل وبني املسلمني داخل 
بلدانهم انطالقا من االختالفات احلدودية 
والقومي����ة والطائفية والدينية واعتقد ان 
من يسلك هذه الطرق فهو ينتمي الى هذه 
احلركات الشيطانية وبفعل تدخالت خارجية 
ونحن في اجلمهورية االسالمية االيرانية 
غير مستثنني من هذه القاعدة نظرا الختالف 
القوميات لكن الثورة االسالمية هي التي تريد 
الوحدة االسالمية وحتقيق قفزة نوعية في 
كل املجاالت. وفي محافظة فوزستان يعيش 
الشعب العربي شيعة وسنة في مجتمع واحد 

وسيظل متمسكا مبذهب اهل البيت رغم كل 
املؤامرات في الداخل واخلارج.

لكن املنظم��ة تقول ان االقليم مس��لوب 
وته��دف للمقاوم��ة م��ن اج��ل حترير ارض 

مسلوبة؟
اوروبا مجموعة دول غير دينية وألن 
مصلحتها في »االحت����اد« ودول »اخلليج 
الفارسي« ايضا احتدت من اجل مصاحلها 
فأنش����أت مجلس التعاون اخلليجي واآلن 
تسمع اصواتا نشازا تريد التفرقة اما احلقوق 
القانونية فلكل شخص والتي ال تقوم على 
االخ����الل بالنظام العام في ظل الش����ريعة 

االسالمية.
هناك انتقاد ملا تعيش��ه الطائفة الس��نية 
من وضع في ممارس��ة شعائرهم الدينية، ما 

ردكم؟
الدخول في االختالفات الطائفية ليس 
في مصلحة عامة املسلمني وأي حركة في 
هذا االجتاه يعد ذلك خيانة مباشرة لألمة 
االس����المية ما ميهد الس����تيالء الصهاينة 

والغرب عليها.

قياس الثروة

95% من صادرات ايران من الغاز و80% من 
النفط توج��د بإقليم األهواز ومع ذلك اليزال 
االقليم يش��كل نقص اخلدم��ات الضرورية، 

كيف تستفيدون من هذه الثروة؟
يجب ان تقاس الثروة بعدد الش����عب 
االيراني الذي يبلغ 70 مليونا وسكان االقليم 
5 ماليني والقول بهذه الفكرة غير مسؤول 
والثورة االسالمية فكرا وعمال وإدارة ال تفرق 
بني كل أبناء الش����عب باختالف القوميات 
واملذاهب وحتفظ حقوق االقليات ويجب ان 
نتذكر حربا فرضت علينا ملدة ثماني سنوات 
ما افرز تراجعا في االعمار، لكن املسؤولني 
يعملون على ملء هذا الفراغ وتوفير جميع 
اخلدمات االجتماعية والثقافية والعلمية.

يقال ان السلطات في اقليم االهواز توفر 
حماية للس��كان من غير العرب ويتم تهجير 
الس��كان الع��رب لتوط��ني الفئ��ة األولى، ما 

تعليقكم؟
كل هذه املعلوم����ات خاطئة وتضخيم 
لألم����ور فقد فرضت علينا حرب في العهد 
الصدامي املقبور، وهناك مناطق حدودية 
بني العراق وايران وحدث ان تنقل السكان 
قبل وبعد الثورة واس����توطنوا في بعض 

املدن ولم يعودوا الى االقليم.

)متين غوزال(شبيب اجلويجري

ممثل إقليم األهواز والنائب في مجلس الشورى اإليراني أكد أن التجربة الديموقراطية في الكويت وإيران عريقة وناجحة

الجويجري لـ »األنباء«: إيران أعلنت رسميًا استعدادها
للتعاون مع دول الخليج لالستفادة من الطاقة النووية

بالدنا ليسـت مصدرًا لتهريب المخدرات ولدينا أدلة على ترويج بريطانيا لها من أفغانستان
»حـزم« حـركـة شـيطـانـية وصـوت »نشـاز« تســعى للتفـرقة فـي إقلـيم »األهـواز«

بشرى الزين
فيما وص��ف ممثل إقلي��م األه��واز والنائب في 
مجلس الشورى اإليراني شبيب اجلويجري التجربة 
الدميوقراطية في ايران والكويت بالعريقة والناجحة، 
أش��ار الى التع��اون الوثيق الذي يرب��ط مجلس األمة 
ومجلس الش��ورى اإليراني بفعل جلان الصداقة التي 
تش��كلت بني البلدين في الدورات الس��ابقة والتي مت 
استئناف تشكيلها لدى زيارة رئيس البرملان اإليراني 

د.علي الريجاني االسبوع املاضي.
وأش��ار اجلويجري الذي كان اح��د األعضاء في 
الوفد املراف��ق لالريجاني خالل زيارت��ه الى الكويت 
ان هذه الزيارة كان��ت فرصة لطرح عدد من القضايا 
مع جلنة الش��ؤون اخلارجية ف��ي مجلس األمة والتي 
كان يحيط به��ا عدد من االتهامات منها امللف النووي 
اإليراني الذي مت التأكيد على انه برنامج سلمي، مؤكدا 
اس��تعداد ايران للتعاون في مجال الطاقة النووية مع 
دول مجلس التعاون اخلليجي التي تتطلع الى امتالك 

هذه الطاقة.
وفيما يتعلق بتهري��ب املخدرات والتوجه بأصابع 

االتهام الى ان ايران مصدر لذلك، أوضح اجلويجري 
ان بالده متتلك معلومات وأدلة على ان بريطانيا ومن 
خالل وجودها العسكري في افغانستان تقوم بترويج 
هذه املادة حتت ذريعة حتويلها الى إنتاج أدوية ومواد 
عالجية، مش��يرا الى ان املعدل يصل الى 9 آالف طن 
من املواد املخدرة التي تعمل بريطانيا على ترويجها.

وح��ول الش��أن الداخلي في اقلي��م االهواز، نفى 
النائب اإليران��ي ان تكون اللغ��ة العربية مقصاة في 
املراحل الدراسية والثقافة العربية مهمشة، مذكرا بأن 
علي ش��مخاني الذي ينتمي الى االقلي��م كان وزيرا 
للدفاع، الفتا الى ان هناك اعداء للوحدة االسالمية هم 
من يروجون لهذه األف��كار واملعلومات اخلاطئة التي 

يستفيد منها الغرب والصهاينة.
كم��ا وص��ف اجلويجري منظمة »ح��زم« التي مت 
االعالن عنها في يناير املاضي بالقاهرة حتت مس��مى 
املنظمة الوطنية لتحرير »األهواز« انها حركة شيطانية 
وصوت نشاز يس��عى الى التفرقة بني املسلمني ككل 

وبني املسلمني داخل بلدانهم.
وفيما يلي تفاصيل احلوار: 

االختص���اص املعنية مبتابعة 
التنفيذ.

3 � صدر قرار وزاري اعتمد 
منوذج املتابعة الشهرية، ونص 
على تشكيل جلنة ملتابعة تنفيذ 
الوزارة تقوم بأعمال  برنامج 
املتابعة وتتولى اعداد تقارير 
تفصيلي���ة ربع س���نوية عن 
البرنامج ترفع للوزير  تنفيذ 

والوكيل.
4 � صدر قرار اداري بتشكيل 
جلنة ملتابع���ة تنفيذ برنامج 
عم���ل وزارة الصحة من ذوي 
االختص���اص واخلب���رة في 

الوزارة.
5 � عقدت اللجنة اجتماعات 
منفصلة م���ع مديري االدارات 
املناطق  املركزي���ة ومدي���ري 
الصحية ومديري املستشفيات 
املتابعة  آلي���ة  الطالعهم على 
والتأكيد عل���ى جدية الوزارة 

في تنفيذ برنامجها.

أو انعدام التنفس، باإلضافة إلى 
احلوادث التي تؤدي إلى كسور 
باألنف، أما ما يحدث أحيانا من 
بعض املرضى بالزيارة للعيادة 
بسبب ارتفاع في احلرارة، أو ألم 
في البلعوم، فإن هذا ال يستدعي 
إطالقا احلضور إلى طوارئ األنف 
واألذن واحلنجرة، وعليه مراجعة 
الطبيب  املس���توصف وهن���اك 
يستطيع تقييم احلالة وعالجها، 
أو حتويلها للعيادة إن وجد أنها 
تس���تدعي ذلك، فبعض املرضى 
لألسف ال يتقبل أن تخبره بأن 
اجلهة التي جلأ إليها خطأ، وأنه 
البد أن يراجع املستوصف وليس 
العيادة، وهو بذلك لألس���ف قد 
يأخذ وقتا يحتاجه مريض آخر 
مصاب بنزيف أو حالة تستدعي 

عالجا سريعا.
إلى أن  وأشار د.الش���مري 
املرضى لألسف ال يدركون أهمية 
العالج  املستوصف، ويريدون 
بالعيادة، وبهذا لألسف يجعلون 
هناك حالة من الفوضى، فالعمل 
مقسم بش���كل جيد ليتلقى كل 
مريض املساعدة التي يحتاجها 
ويترك املجال أيضا لغيره للعالج 
أيضا، ولهذا أكرر أن احلوادث 
تستقبل املرضى 24 ساعة وحني 
تك���ون هناك حاالت أنف وأذن 
وحنجرة يتم العالج عن طريق 
طبيب متخصص حيث يتواجد 

طبيبان بالقسم.

حنان عبدالمعبود
أكد وكي���ل وزارة الصحة 
املس���اعد للتخطيط واجلودة 
د.وليد الفالح أن برنامج عمل 
وزارة الصح���ة يعتبر مدخال 
الص���الح اخلدم���ات الصحية 
في الكوي���ت من أجل مصلحة 
املواطنني واملقيمني ولكي يتم 
تقدمي خدم���ات صحية عالية 
اجل���ودة وذات كفاءة متميزة 
وتتناس���ب م���ع احتياج���ات 
ومتطلبات املجتمع الصحية. 

وقال د.الفالح في تصريح 
صحافي اننا في الوزارة ندرك 
أن أي برنام���ج عمل مهما كان 
مس���تواه ومهما كانت اجلهود 
التي بذلت لوضعه، فانه يبقى 
في نهاي���ة املطاف مجرد حبر 
على ورق ان لم تكن هناك آلية 
محددة وواضحة ملتابعة تنفيذه، 
مش���يرا الى أنه عقب موافقة 
مجلس ال���وزراء على برنامج 

حنان عبدالمعبود
أغلقت عي���ادة األنف واألذن 
العدان  واحلنجرة مبستش���فى 
أبوابها أمام املرضى بسبب أعمال 
العديد  أثار غضب  الصيانة، ما 
منهم، حيث لم يجدوا طبيبا يقوم 

بفحصهم.
»األنباء« بدورها تابعت األمر، 
وأجرينا اتصاال برئيس قسم األنف 
واألذن واحلنج���رة باملستش���فى 
االستشاري د.حسني جاسر الشمري، 
الذي اوضح ان العيادة قيد الصيانة 
بالفعل الفتا الى ان هناك طبيبني 
خفارة 24 ساعة حلاالت احلوادث، 
وق���ال: »هناك ما يس���مى »تروما 
سنتر« وهو قسم احلوادث، حيث 
ان احلوادث اليوم أصبحت قسما 
كامال متكامال به جميع التخصصات 
العيون واألطفال، والعظام،  منها 
واألنف واألذن واحلنجرة، ويتواجد 
به طبيبان على مدار اليوم، يغطيان 

احلوادث.
وفي تعليق حول أن تخصص 
األن���ف واألذن واحلنج���رة، هو 
تخصص دقيق يتفرع منه عدة 
تخصصات أخرى، ويحتاج إلى 
طبيب متخصص وليس أطباء 
عامة باحلوادث، قال د.الشمري 
ان الطبيبني املوجودين بالقسم 
من األطباء املتخصصني في األنف 

واألذن واحلنجرة.
وفي استفسار عن »التروما 
سنتر« وهل هي جديدة؟ أجاب، 

عمل الوزارة، قاموا بوضع آلية 
ملتابعة التنفيذ، وأضاف ان هذه 
اآللية تتلخص في اآلتي: 1 � مت 
حتديد مسؤولية كل قطاع في 
الوزارة فيما يخصه من برنامج 

عمل الوزارة.
2 � مت وضع منوذج للمتابعة 
الش���هرية يعبأ ويرسل جلهة 

ال ليس���ت جديدة وإمنا ما نقوم 
به اآلن هو حتديث للقسم الذي 
جتاوز عمره ال���� 30 عاما، عبر 
جتديد الغرف واألجهزة وكل ما 
هو موجود، وم���ع هذا التجديد 
فإننا ال ننسى الواجب الرئيسي 
وهو خدمة املرض���ى ولهذا فإن 

الطبيبني موجودان دائما.
وأوضح الشمري ان احلاالت 
الطارئة لألنف واألذن واحلنجرة 
تتراوح ب���ني 5 و7 حاالت فقط، 
وقال: »احلاالت تتمثل في النزيف 
ال���ذي يحدث نتيج���ة حادث أو 
مرض س���واء لألن���ف أو األذن، 
وكذلك حاالت األش���ياء الغريبة 
التي تدخل مثل ابتالع نقود أو 
ش���وكة، أو دخول جسم غريب 
ل���ألذن أو األنف، أيضا التهابات 
احلنجرة والتي تتسبب في ضيق 

تقارير ربع سنوية ُترفع للوزير والوكيل لمتابعة تنفيذ برنامج العمل

الشمري أكد وجود طبيبين متخصصين في قسم الحوادث

الفالح: آلية لمتابعة تنفيذ برنامج عمل »الصحة«

 عيادة األنف واألذن والحنجرة في »العدان«
مغلقة لـ »الصيانة«.. واستياء بين المراجعين


