
االحد 21 فبراير 2010 7محليات
وزيرة التربية أوقفت اعتماد أسماء الناجحين والناجحات في مقابالت الترقي لوظيفتي مراقبي المتوسط والثانوي لوجود تظلمات

مصادر مقربة من الحمود لـ »األنباء«: ال حفظ لتقرير تقصي الحقائق حول مناقصات »التربية«
السـديراوي قسـمت لجنة القاهـرة إلى فريقي عمـل وأعفت كلنـدر والقالف وميـرزا وكلفـت الجطيلي والشـطي والمؤذن

مريم بندق
كش���فت مصادر مقربة من وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود ان الوزيرة لن حتفظ 
تقرير جلنة تقصي احلقائق حول أس���باب االس���تقالة 
اجلماعية لالدارة القانونية ومالحظات ديوان احملاسبة 
على مناقصات التربية وخصوصا مناقصة السيارات 

49 لسنة 2008/2007.
وقالت املصادر في تصريحات خاصة ل� »األنباء«: ان 
اللجنة حتتاج هذا االسبوع فقط لرفع تقريرها النهائي الى 
احلمود، مشيرة الى انه على ضوء ما تخلص اليه اللجنة 

من توصيات ستتخذ الوزيرة االجراء القانوني.
وبينت املصادر انه في كل االحوال ستخاطب الوزيرة 
ديوان احملاسبة بالرد على املالحظات الواردة منه على 
املناقصة 49 لسنة 2008/2007 والتي أهمها اخفاء معلومات 
عن الوزيرة وتناقض الكتب الرسمية مما دفعها الى اعتماد 
كتاب رسمي بتسلم السيارات في اجراء قد يضر باملال 

العام الى جانب الرد على املالحظات االخرى.

عل���ى صعيد آخر، أوقفت الوزي���رة احلمود اعتماد 
اسماء الناجحني والناجحات في مقابالت جلان االختيار 

لوظيفتي مراقبي املرحلتني املتوسطة والثانوية.
وكشفت املصادر ل� »األنباء« ان السبب تقدم بعض 
الذي���ن لم يحالفهم احلظ بكتب تظلم���ات الى الوزيرة 
احلمود، هذا ولم يتبني توجه الوزيرة حتى اآلن هل هو 
الغاء النتائج واعادة املقابالت أم اتخاذ اجراءات اخرى 

قد يكون من بينها اعتماد اسماء الناجحني.
في سياق متصل لم تعتمد الوزيرة حتى اآلن جلنة 
التعاقدات اخلارجية مع املعلمات واملعلمني الى جمهورية 

مصر العربية.
وكش���فت املصادر ان وكيلة وزارة التربية متاضر 
السديراوي أجرت بعض التغييرات على مشروع القرار 
املرفوع من وكيلة التعليم العام منى اللوغاني شملت 
تقسيم فترة التعاقدات التي متتد لشهر ونصف الشهر 
تقريبا مناصفة على فريقني بدال من فريق واحد للجنة 
واحدة على ان يترأس اللجنتني بالتناوب اللوغاني ومدير 

عام منطقة االحمدي التعليمية طلق الهيم.
هذا وأعفت الوكيلة السديراوي 3 من اعضاء اللجنة 
هم زهرة كلندر، حميدة القالف، سالم ميرزا من قطاع 
التعليم، وكلفت فيصل اجلطيلي، منال الشطي، يوسف 
املؤذن من القطاع االداري وتضم اللجنة املوجهني العامني 

للمواد التي سيتم التعاقد بشأنها.
فيما بات في حكم املؤكد ان جلان التعاقدات اخلارجية 
الى االردن وتونس وس���ورية تواجه عقبة التعاقد مع 
االعداد املطلوبة وفق الضوابط املوضوعة والتي أهمها 

عدد سنوات اخلبرة.
وقالت مصادر مطلعة ل� »األنباء« ان رؤساء هذه اللجان 
طلبوا املوافقة على تخفيض السنوات املطلوبة لتمكينهم 
م���ن تنفيذ التعاقد مع االعداد الت���ي تغطي احتياجات 
الوزارة للعام الدراس���ي اجلديد 2011/2010 مشيرة الى 
ضرورة منح اللجان بعضا م���ن املرونة للتعاقد وفق 
نتائج املقاب���الت التي تكون ممتازة مع بعض احلاالت 

بغض النظر عن سنوات اخلبرة.

عائشة الروضان

محسن العتيبي دعيج الدعيج

راضي الرشيدي بدرية اخلالدي منى الصالل يسرى العمر منى اللوغاني طلق الهيم متاضر السديراوي د.موضي احلمود

وزيرة التربية: إضافة أعضاء جدد للملتقى الخليجي 
والدعيج اعتمد »إعالمية« األندية المسائية

اللوغاني تطلب من الروضان تحديد 
ضوابط استقبال طلبات المعلمين البدون

أكدت أن العديد تقدموا للعمل بالمدارس الحكومية

مريم بندق
طلبت وكيلة وزارة التربية املساعدة للتعليم العام مني اللوغاني 
من الوكيلة املساعدة للقطاع االداري عائشة الروضان آلية ضوابط 
اس���تقبال طلبات املعلمني غير محددي اجلنسية للعمل لوظائف 
الهيئة التعليمية. وقالت اللوغاني للروضان باالشارة الى كتابنا رقم 
8896 في 2009/11/12 بشأن طلبات غير محددي اجلنسية، واحلاقا 
الى كتابنا رقم 35409 في 2009/12/8 بشأن املوضوع ذاته، ونظرا 
لتكرار العديد منهم للعمل بوظائف الهيئة التعليمية، وحرصا منا 
على الوقوف على آخر الضوابط واالجراءات التي مت التوصل اليها 
بشأن آلية استقبال طلبات ابناء غير محددي اجلنسية وضوابط 
البت فيها، يرجى موافاتنا مبا مت اتخاذه من اجراءات والضوابط 
التي مت التوصل اليها مع ديوان اخلدمة املدنية بشأن حتديد ضوابط 

استقبال طلباتهم للعمل بوظائف الهيئة التعليمية والبت فيها.

مريم بندق
اصدرت وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
قرارا وزاريا بإضافة اعضاء جدد 
الى فريق عمل االعداد والتحضير 
للملتقى ش���به االقليمي االول 
للجان الوطنية اخلليجية للتربية 
والعلوم والثقافة واملزمع تنظيمه 
خالل الفترة من 10 � 12 مايو 2010 

في الكويت.
وهم أوال: عبير اس���ماعيل، 
الويلم،  اله���زاع، ثري���ا  مجدي 
رجب املقيط، فاضل الغامن، نادية 
محمد، مشاع���ل علي وص��الح 

غ��ازي.
ثانيا: يبدأ العمل اعتبارا من 1 
ابريل 2010 حتى 12 مايو 2010.

ثالثا: تبقى بنود القرار رقم 
2010/19 فيما عدا ذلك س���ارية 

املفعول.
وبناء عل���ى الدعوة املوجهة 
البريطاني  الثقاف���ي  املركز  من 
 »Sig Conference« حلضور مؤمتر
الذي يعق���د مبدينة دبي في 11 � 

.2010/2/12
وكتاب الوكيل املساعد للتعليم 
العام بتاريخ 2010/1/24 وموافقة 
وكيل ال���وزارة واعتمادنا لهذه 

املهمة.
اوفدت الوزيرة سكينة حسني 
وخالدة الفيلكاوي حلضور مؤمتر 
»Sig Conference« بجامعة زايد 
مبدين���ة دبي � دول���ة االمارات 

الفترة  العربية املتحدة خ���الل 
ال���ى 2010/2/13  من 2010/2/10 
ش���املة يومي السفر، ويتحمل 
املركز الثقافي البريطاني تكاليف 

االقامة والسفر.
واعتم���د الوكي���ل املس���اعد 
لالنشطة الطالبية دعيج الدعيج 
اللجنة االعالمية املكلفة مبتابعة 
اعمال االندية املدرسية املسائية 
برئاسة مدير ادارة العالقات العامة 
واالعالم التربوي محسن العتيبي 
وعضوية: ضيدان العجمي، غامن 
الس���ليماني، منى م���راد، اروى 

العيار ومنال املكيمي.
مهام اللجن���ة: وضع اخلطة 
االعالمي���ة الهادفة البراز اهمية 
االندي���ة املدرس���ية املس���ائية، 
التغطية االعالمية النشطة وبرامج 
االندية املدرس���ية املسائية عبر 

جميع الوسائل االعالمية، اصدار 
التعريفية باالندية  املطبوعات 
املدرسية املسائية، التواصل مع 
وسائل االعالم املختلفة، توثيق 
اجنازات االندية املدرسية املسائية 
اعالميا، ونص القرار على ان تعقد 
اللجنة اجتماعات دورية لتقييم 
اعمالها ورفع تقاريرها ملدير عام 
االندية املدرسية املسائية شهريا، 
وترفع املزاولة الفعلية لرئيس 
واعض���اء اللجن���ة معتمدة من 
رئيسها مع نهاية كل شهر ملدير 
عام االندية املدرسية املسائية، 
مبينا بها ايام االجازات واملهمات 
الرس���مية، على ان تصرف لهم 
مكافآت مالية وفقا للنظم املالية 
الفعلية،  املتبع���ة وامل���زاوالت 
ويعمل به���ذا القرار اعتبارا من 

.2010/2/14

نموذج صرف مكافآت التصحيح
عمم على المدارس

عممت وكيلة وزارة التربية املس��اعدة للتعليم العام منى 
اللوغاني منوذجا موحدا ملزاولة صرف مكافآت املصححني 
وأعضاء الكنترول المتحانات نهاية الفترة الدراسية الثانية 
للمراحل التعليمية االبتدائي واملتوس��ط والثانوي. وطلبت 
الوزارة من اجلميع تعبئة النموذج ومن ثم إرساله الى املنطقة 
التعليمية لتسهيل الصرف. يذكر ان النموذج املوحد مت إعداده 

بحسب القرار الوزاري الصادر بهذا الشأن.

طلق الهيم وكيل التعليم العام باإلنابة
علم��ت »األنباء« ان مدير عام منطقة األحمدي التعليمية 
طلق الهيم سيكلف بأعمال وكيلة التعليم العام منى اللوغاني 

لقيامها مبهمة رسمية خالل الفترة من 21-24 اجلاري.

أكد أن المشروع يشكل نقلة نوعية في مفهوم اإلدارة

الفالح: لجنة لقياس رضا المستفيدين من الخدمات الصحية

د. ابراهيم العبدالهاديد. وليد الفالح

العتيبي: حرمان 280 مساعدة
بروفيسور بريطاني أجرىبالعيادة الخارجية واألسنان من بدالتهن

15 عملية ناجحة في »ابن سينا« حنان عبدالمعبود
اعرب رئيس جمعية التمريض السابق والكاتب 
واالكادميي د.محمد العتيبي عن استغرابه لقرار 
مجلس اخلدمة املدنية بعدم صرف الزيادة في 
البدالت واملكاف���آت املقترحة والتي لم تتجاوز 
ال� 90 دينارا فقط ملساعدات العيادة اخلارجية 
واالسنان او من يسميهن البعض بذوات الرداء 

الوردي.
واوضح العتيبي ان اجمالي هؤالء املواطنات 

هو 280 تتمتع آخر دفعة منهن حاليا ب� 17 سنة 
خبرة في املستشفيات واملراكز الصحية املختلفة 
لوزارة الصحة حي���ث مت اغالق البرنامج الذي 

يقوم بتخريج هؤالء في 1993.
وقال انه من احملزن ان هؤالء لم يتمتعن بأي 
ترقية ولم يتدرجن وظيفيا طوال هذه السنوات 
وال يوجد غيرهن ف���ي الكويت ممن يعملن في 
هذا املجال وبالرغم من كل ذلك يتم رفض هذه 

املكافآت والبدالت الهزيلة اصال.

حنان عبدالمعبود
صرح رئيس قسم املخ واألعصاب مبستشفى ابن 
سينا د.يوسف العوضي بأن استشاري جراحات 
العمود الفقري البروفيسور كاي الم من مستشفى 
جاي���ز بلندن باململكة املتحدة البريطانية قد زار 
الكويت ملدة أس���بوع بدعوة م���ن وزارة الصحة 
أجرى خاللها 15 عملية جراحية في العمود الفقري 

خاصة بتثبيت الفقرات وعالج الغضاريف العنقية 
والصدرية.

وأوضح د.العوضي ان البروفيسور قام بفحص 
أعظم احلاالت املرضية التي حتتاج الى آراء ثانية 
م���ن اخلبراء العامليني في ه���ذا املجال، حيث قام 
مبناظرة 55 مريضا ومت إعطاء االستشارات الطبية 

والعالجية لهم.

حنان عبدالمعبود
أكد وكي���ل وزارة الصحة 
املساعد للتخطيط واجلودة 
د.وليد الفالح أن حرص وزارة 
الصحة على إدراج مش���روع 
قياس رضا املس���تفيدين من 
اخلدمات الصحية في برنامج 
عملها يش���كل نقل���ة نوعية 
اإلدارة  اإلدارة من  في مفهوم 
التي تسعى ملجرد  التقليدية 
التنفيذ الى اإلدارة احلديثة التي 
تسعى باالضافة للتنفيذ إلى 
التعرف على آراء واحتياجات 
املستفيدين من اخلدمات التي 

تقدمها الوزارة.
وأوض���ح ف���ي تصري���ح 
صحاف���ي انه نظ���را ألهمية 
املش���روع أصدر وكيل وزارة 
الصحة د.إبراهيم العبدالهادي 
إداريا بتش���كيل جلنة  قرارا 
مختصة لتنفيذ هذا املشروع 
برئاسة وكيل الوزارة املساعد 
للتخطيط واجلودة وعضوية 
مجموعة م���ن املختصني في 

الوزارة.
كم���ا مت تش���كيل فري���ق 
عمل يعم���ل على قياس رضا 
املس���تفيدين م���ن اخلدمات 
الصحية التي تقدمها الوزارة 
في املناطق الصحية، مشيرا إلى 

أنه مت تدريب رئيس وأعضاء 
فريق العمل من قبل خبراء من 
إدارة نظم املعلومات في الوزارة 
على البرنامج املس���تخدم في 
هذا املجال م���ن اجل ادخ���ال 
التحلي����ل  البيان�ات واجراء 
االحصائ���ي للتع���رف على 
اهم النتائج من قياس رض��ا 

املستفيدي�ن.
وأكد اف���الح احلرص على 
االس���تفادة من خبرة خبراء 
من البنك الدول���ي في مجال 
قياس رض��ا املستفيدي���ن من 
اخلدمات الصحي���ة في دول 

متع��ددة.
مشيرا الى عقد اجتماعات 

مش���تركة للتعرف على رأي 
خبراء البنك الدولي في مشروع 
الوزارة والذين اشادوا باجلهد 
باملبذول واملس���توى العلمي 
القي���اس  الداوات  املتمي���ز 

املستخدمة. 
الوزارة تعكف  ان  مضيفا 
حالي���ا على دراس���ة امكانية 
اس���تحداث مش���روع تعاون 
مش���ترك بني وزارة الصحة 
والبنك الدولي لقياس جوانب 
اخرى من استخدامات اخلدمات 
الصحية في الكويت وخاصة 
فيما يتعل���ق بالتكلفة املالية 
للخدمات املقدمة واحلسابات 

الصحية الوطنية.

الصايغ إلقرار قانون 
الحصانة الطبية لألطباء

حنان عبدالمعبود
أكد رئيس قسم القلب 
في مستش���فى الصدري 
د.عل���ي الصايغ ضرورة 
اق���رار مش���روع قان���ون 
احلصانة الطبية للطبيب، 
والذي تقدمت به اجلمعية 
الطبية، مشيرا الى ان هذا 
االمر ميثل دعوة الى احترام 
كل موظف ميارس عمله في 
اي مجال سواء كان طبيبا 
أو غيره، وتوفير الظروف 

املالئمة ألدائه لواجبه.
وقال الصايغ في تصريح صحافي: ان اجلمعية الطبية 
تعتبر املمثل الرس���مي لنا كأطباء، ونشد على يدها في 
جمي���ع اجلهود التي تبذلها خلدمة الطبيب في الكويت، 
وزاد: اننا نحترم ونقدر كل عمل يقوم به أي انس���ان أو 
جه���ة خلدمة الطبيب، لكن تبق���ى اجلمعية الطبية هي 

املمثل لنا كأطباء ونحن أعضاء بها.
ودعا الصاي���غ اعضاء مجلس االمة الى تبني قانون 
احلصانة الطبية لالطباء حلمايتهم من االعتداءات التي 
تقع عليهم وحتى يتس���نى له���م العمل في جو طبيعي 

وآمن.
من جانبه، قال رئيس مجلس ادارة اجلمعية الطبية 
د.علي املكيمي ان اجلمعية تس���تنكر وبش���دة االعتداء 
الذي تع���رض له د.علي الصايغ استش���اري القلب في 
مستشفى الصدر وهو من االستش���اريني املشهود لهم 

بالكفاءة ودماثة اخللق.
وأضاف املكيمي في بيان صحافي ان هذا االعتداء ال 
يجوز أن مير دون اتخاذ اجراءات رادعة وتأمني احلماية 
الكافية لالطباء، مشيرا الى ان تكرار مثل هذه االعتداءات 
يؤكد احلاج���ة لتأمني حماية كافية للطاقم الطبي وقبل 
فوات االوان، ويجب تأمني حماية حقيقية قادرة على منع 
االعتداء قبل وقوعه حرصا على قيام االطباء بواجبهم 
في جو آمن حتى يستطيعوا ان يقوموا بواجبهم جتاه 

مرضاهم على أكمل وجه.
واضاف ان عدد حاالت االعتداء على االطباء في العام 
املاضي بلغ 45 حالة في القطاع احلكومي و30 حالة في 
القطاع اخلاص، ما جعل هذه الظاهرة تبدو كثقافة دخيلة 

على مجتمعنا املعروف عنه بالتسامح والطيبة.

الشيخ صباح العبداهلل

أعل���ن مدي���ر ادارة خدم���ة 
املتقاعدي���ن والعالج باخلارج 
الدفاع الش���يخ صباح  بوزارة 
العبداهلل عن زيارة اكبر وفد طبي 
أميركي من مختلف التخصصات 
الطبية سيصل البالد )اليوم(.

وذكر الش���يخ العبداهلل في 
تصريح ل� »كونا« ان الوفد الطبي 
املكون من 25 استش���اريا من 
مستشفى »ميموريال هيرمان« 
في والية تكساس سيقوم خالل 
زيارته بإجراء عدد من العمليات 
واجلراحات النادرة في مستشفى 
جابر األحمد للقوات املس���لحة 
الى تقدمي االستشارات  اضافة 
للمرض���ى وتدري���ب األطب���اء 

الكويتيني.
وأش���ار الى ان الوفد الطبي 
يض���م تخصصات الس���رطان 
والعظ���ام والتجميل وجراحة 
القلب والشرايني وأمراض النساء 
والوالدة والعقم والباطنية إضافة 
الى جراحة املخ واألعصاب واألنف 
واألذن واحلنج���رة والعي���ون 
وجراحة األس���نان واألمراض 

املعدية واجلهاز الهضمي.
وأكد ان دعوة االستشاريني 
العالقات  تعمل على تنش���يط 
الصحي���ة الكويتية مع املراكز 
العاملية وتلعب دورا  الصحية 
كبي���را ف���ي تب���ادل اخلبرات 

الى اخلارج حيث يتطلب العالج 
بقاء املريض فت���رة طويلة قد 
تصل أحيانا الى شهور او أكثر 

من ذلك.
وأكد الشيخ العبداهلل حرص 
القيادة السياسية على تطوير 
وحتسني جودة اخلدمات الصحية 
في الكويت من خالل االستفادة 
من اخلب���رات العاملية وتطوير 
األنظمة الصحية لينعكس إيجابا 

على صحة املجتمع.
وأشاد بدعم وتوجيهات النائب 
األول لرئي���س مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك 
للتعاقد مع األطباء واملختصني 
العامليني لرفع مستوى اخلدمة 
وتطويره���ا في هيئة اخلدمات 
الطبية واالستفادة من اخلبرات 

األجنبية.
وعبر عن شكره لسفيرنا لدى 
الواليات املتحدة الشيخ سالم 
العبداهلل وامللحق العسكري في 
الروضان  املقدم نبيل  السفارة 
عل���ى تعاونهما وجهودهما في 

تنسيق زيارة الوفد الطبي.
يذكر ان زيارة الوفد الطبي 
تأتي حتت إشراف ادارة العالج 
الدفاع  ف���ي وزارة  في اخلارج 
بالتنسيق مع امللحقية العسكرية 
في السفارة الكويتية في الواليات 

املتحدة األميركية.

ف���ي إجراء  واالس���تفادة منها 
اجلراحات الصعب���ة واملعقدة 
والت���ي م���ن ش���أنها االرتقاء 
باخلدمات الطبية املقدمة ملنتسبي 

اجلهات األمنية في البالد.
وذك���ر الش���يخ العب���داهلل 
ان اس���تقدام اخلبراء الدوليني 
يفتح الباب أمام تدريب األطباء 
الكويتيني عل���ى احدث الطرق 
العالجية مما يعود بالنفع على 
ان  الطبيب واملري���ض، مؤكدا 
هناك شريحة كبيرة من األطباء 
الكويتيني واملرضى استفادوا من 
القادمني  زيارة االختصاصيني 
من اخلارج. وذكر ان استضافة 
املختصني من ذوي اخلبرة توفر 
على املريض وأهله عناء السفر 

في إطار تدريب األطباء على أحدث الطرق العالجية

صباح العبداهلل: أكبر وفد طبي أميركي
من مختلف التخصصات يزور البالد اليوم
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