
الخميس 2 سبتمبر 2010   9محليات

الكشتي يحّلل مضامين الخطب األميرية في العشر األواخر على مدار 5 سنوات

الحمود اعتمدت ضوابط قبول الوافدين والبدون في »التربية الخاصة«

في التخفيف عن أسر الضحايا. 

القضايا اإلعالمية

ركزت بعض خطب صاحب السمو األمير 
على دور وسائل اإلعالم في تنوير الرأي 
العام الكويتي، حيث تتبنى بعض وسائل 
اإلعالم احمللية أسلوب الفنت واالستغالل. 
وهناك تأكيد أساسي من جانب سموه على 
الكويتي،  أن الرسالة األساسية لإلعالم 
املرئي واملس���موع، هي معاجلة قضايا 
الوطن باحليادية واملوضوعية، والبعد 
عن اإلثارة القائمة على التهويل والتهوين 
واحلرص على املصداقية، وعدم العزف 
على املتناقضات باسم حرية اإلعالم وتعدد 
اآلراء. فاحلري���ة، وفقا لتصور صاحب 
الس���مو األمير، هي احلرية »املسؤولة« 
وليس احلرية »املتهورة« التي تقود إلى 
الفنت وإث���ارة الضغائن، وهو ما اتضح 

جليا في اخلطاب األخير.

القضايا الصحية

برزت حتذيرات في أحد خطب صاحب 
السمو األمير )2009( من مخاطر انتشار 
األمراض الوبائية مثل إنفلونزا اخلنازير، 
وه����ي احد أب����رز أمن����اط التهديد غير 
التقليدية التي تواجه الكويت وغيرها 
من دول العالم، حيث لم تعد التهديدات 
التي تواجهها الدول، ذات طابع عسكري 
أو سياسي تقليدي، والتي اعتاد الباحثون 
والرسميون التفكير في مصادرها والعمل 
ضد نتائجها.. فقد ش����هدت الس����نوات 
القليلة املاضية تصاعدا لنوعية جديدة 
من مصادر التهديد، تلقى بتأثيرات حادة 
على أمن ال����دول وهياكل اقتصادياتها، 
لدرجة تصل إل����ى »حد اخلطر«، األمر 
الذي يفرض عل����ى حد تعبير صاحب 
السمو األمير تكثيف احلمالت التوعوية 

لتجنب اإلصابة به. 

الوطن

حظيت كلم���ة »الوطن« بالنصيب 
األكبر في املفردات التي استخدمها سموه 
في اخلطابات اخلمسة في خطاب 2006 
بإجمالي تكرار »13 مرة« وفي خطاب 

2007 بإجمالي تكرار »14 مرة«.

من الفرص، فيم����ا يعرف بتواصل أو 
حراك األجيال، وه����ي دعوة صريحة 
لألمل والتفاؤل مبستقبل أفضل لألجيال 

القادمة.
ومن أبرز القضايا االجتماعية التي 
تركز عليها خطب صاحب السمو األمير ما 
يتعلق بدعم الوحدة الوطنية واحملافظة 
عليها وصونها من كل محاوالت العبث 
بها، وهو ل����ن يتحقق بغير إرادة أبناء 
الكويتي، فضال عن سياسات  املجتمع 
احلكم التي تتس����م بالعدل واإلنصاف 
واحملبة واملساواة، فالوحدة الوطنية هي 
الركيزة األساسية في متاسك املجتمع 
الكويتي، وهي ليست مسؤولية فردية بل 
هي مسؤولية جماعية، ألنها مؤشر على 
أمن واستقرار وتقدم وازدهار الوطن، 
وقد تكررت مفردات للتعبير عن الوحدة 
الوطنية في خطب مختلفة مثل »تعزيز 
الروح الوطنية« و»نبذ الفرقة والتشاحن 
بني أبناء الوطن الواحد« و»إشاعة روح 
احملبة«، فالكويت وطن واحد ال يفرق 
بني أبنائه، ويعرف بتسامحه ووحدته 

منذ القدم. 
كم����ا برز أيضا موضوع التنش����ئة 
االجتماعية ملواطني الكويت على احترام 
دولة القانون، ووفقا لرؤية سموه، فإن 
تقدم الوطن مرهون باألنظمة والقوانني 
التي حتفظ حقوق املواطن وترشده إلى 
واجباته وحتديد مسؤولياته، وفي حال 
إهمال هذه القوانني، س����تصبح احلياة 
اإلنس����انية فوضى، وتنعدم الثقة لدى 
أفراد املجتم����ع، أي يتراجع رأس املال 
االجتماع����ي social capital كم����ا يقول 
فرنس����يس فوكاياما في مؤلفه الشهير 
الفضائل االجتماعية وحتقيق  »الثقة: 

االزدهار«.
ويسلط صاحب السمو األمير الضوء 
على واحد من أحداث احلزن التي خيمت 
على الكويت من���ذ أكثر من عام وهو 
احلري���ق الذي اندلع في إحدى اخليم 
املخصصة للنس���اء خالل زفاف أقيم 
في منطقة العيون مبحافظة اجلهراء 
وراح ضحيته نحو 50 امرأة وطفال من 
األبرياء، وكان لتعاطف سموه وموقفه 
املشهود من هذه الفاجعة، أبلغ األثر 

على املرتب����ة األولى عربيا يعود لدعم 
الدولة لقطاعات التعليم والصحة.

وقد أش����ارت خطب أخرى لصاحب 
الس����مو األمير إلى موضوع آخر وهو 
الرغبة في حتويل الكويت إلى مركز مالي 
وجتاري جاذب لالستثمار في املنطقة، 
وذلك في ضوء الرؤية االس����تراتيجية 
للدول����ة »كوي����ت 2035«، بحيث يقود 
القط����اع اخل����اص »قاطرة« النش����اط 
االقتصادي ف����ي البالد، مع توافر بنية 
أساسية قوية وتشريعات متطورة وبيئة 

أعمال مشجعة.

القضايا االجتماعية

تعددت القضايا االجتماعية في خطب 
صاحب السمو األمير حيث اجتهت في 
معظمها � إن لم يكن كلها � إلى اإلعالء من 
شأن الوطن »باعتباره الوجود الثابت 
واملالذ اآلمن« والتأكيد على قيمته ووضع 
املصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار 
من خالل التكاتف االجتماعي، فقد حظيت 
كلم����ة »الوطن« بالنصي����ب األكبر في 
املفردات التي استخدمها صاحب السمو 
األمير في خطاب 2006 بإجمالي تكرار 
»13 مرة« وف����ي خطاب 2007 بإجمالي 
تكرار »14 مرة«، وتلتها كلمة »الكويت« 
وهي إشارة إلى الوطن أيضا، وتكررت 10 
مرات، وتكررت كلمة الوطن في خطاب 
2008 »6 مرات« وتكررت كلمة الكويت في 
نفس اخلطاب »6 مرات« أيضا، وتكررت 
كلمة الوطن في خطاب 2009 »14 مرة«، 
وتكررت كلمة الكويت في نفس اخلطاب 
»3 مرات«، وتك����ررت كلمة الوطن في 

خطاب 2010 »5 مرات«. 
إن كل العب����ارات التي اس����تخدمها 
صاحب السمو األمير في خطبه املوجهة 
لل����رأي العام الكويت����ي متثل � بدرجة 
أساسية � رسالة لألجيال اجلديدة بفضل 
الكويت عليه����ا، وأنه ال يقدر بثمن بل 
أن املردود املقابل ه����و زيادة جرعات 
العطاء في شرايني املواطنني، ووفي هذا 
اإلطار، يؤكد صاحب السمو األمير في 
خطبه أيضا على قدرة الشباب الكويتي 
على مواصلة مسيرة البناء التي أطلقها 
اآلباء واألجداد، ومنح الش����باب املزيد 

شخص وفقا لتقديرات األمم املتحدة حيث 
أطلق احلملة سموه بتخصيص عشرة 
ماليني دوالر ملساعدة املناطق الباكستانية 

املتضررة من الفيضانات. 

القضايا االقتصادية 

وردت في خطب صاحب السمو األمير 
إشارات مس����تمرة لقضايا التنمية في 
الكويت مع اختالف في السياق احلاكم 
والشروط املصاحبة لهذه الكلمة أو تلك 
العبارة، فهناك خط����ب تربط التنمية 
باالس����تثمار في رأس املال البش����ري، 
باعتبار أن اإلنسان الكويتي هو محور 
التنمية وغايته����ا، وهو ما يتحقق من 
خالل تطوي����ر النظام التعليمي وخلق 
عقول مبدعة قادرة على العطاء، وهو ما 
عبر عنه خطاب 2006 بإشارة سموه إلى 
»حتويل الطاقات الشابة التي يزخر بها 
املجتمع الكويتي إلى طاقات إجناز وحتد 
حضاري، تستفيد من البحث والتحصيل 

العلمي، لبناء الغد«. 
وقد احتلت الكويت الترتيب األول 
عربيا والترتي����ب األربعني عامليا على 
سلم مؤشر دولي لتصنيف دول العالم 
من حيث توافر عناصر احلياة اجليدة 
لسكانها انطالقا من مجموعة من املعايير 
أصدرته مجل����ة »نيوزويك« األميركية 
مؤخرا تتعلق ف����ي املقام األول بجودة 
التعليم واحلال����ة الصحية والظروف 
االقتصادية واحلريات السياسية، وتذهب 
حتليالت إلى القول بأن حصول الكويت 

وأبناء وطنه. 
ويتسم النهج العام في خطب صاحب 
الس����مو األمير بتغلي����ب التعاون في 
العمل السياسي والبعد عما يسمى في 
أدبيات العلوم السياسية بنمط املباريات 
الصفرية zero sum games، التي تنتهي 
في نتائجها إلى فائز وخاسر، في حني أن 
تصور صاحب السمو األمير قائم على 
فوز السلطتني التشريعية والتنفيذية 
معا.. الوطن واملواطن، وأن مقياس قوة 
الوطن ه����و تعاون أفراده، فقد تكررت 
معاني التعاون، على سبيل املثال، في 
خطاب 2007 13 مرة، عبر مفردات محددة 
مثل »التعاون« و»التآزر« و«التعاضد« 
و»تتع����اون جميعه����ا« و»العمل معا« 
و»قلبا واحدا« و»يد واحدة« و»تطلعاتنا 
وهمومن����ا واحدة« و»وح����دة صفنا« 
و»التسامح« و»قبول االختالف« و»القدرة 

على إدارة االختالفات«. 
فضال عن ذلك اتسمت آراء سموه بأنها 
مطابقة للتفكير العلمي ومضادة للتفكير 
التآمري، وهو ما برز في تعبيرات محددة 
مثل »البعد عن الطروحات املس����يئة« 
و»التشكيك في النوايا« و»تصيد أخطاء 
بعضنا البعض« و»تأزمي املواقف«، كما 
تركز خطب سموه على اإلعالء من قيمة 
التحلي بروح املسؤولية، وقد تكررت 
كلمة املسؤولية 3 مرات في خطاب 2006 
و4 م����رات في خط����اب 2007 و5 مرات 
في خط����اب 2008 و3 مرات في خطاب 

.2009
كما أش����ارت خطب صاحب السمو 
األمير إلى ضرورة التعاون بني احلكومة 
ومجلس األمة نظرا لطبيعة الشد واجلذب 
التنفيذية والتشريعية  بني السلطتني 
ومنطقة التفاعل الساخنة بينهما على 

عدد من القضايا.
 وعل����ى الصعيد اخلارج����ي، ركز 
صاحب السمو األمير في خطاب 2010 
على السياسة اخلارجية الكويتية في 
اإلغاثة اإلنسانية لدول العالم اإلسالمي، 
وكان آخرها الدعم الرس����مي والشعبي 
الكويتي املوجه لفيضانات باكس����تان، 
التي نتج عنها خس����ائر بأكثر من 43 
مليار دوالر وشردت أكثر من 8 ماليني 

في اخلطب )70( فقرة، وقد تكون الفقرة 
سطرا واحدا أو عدة سطور، مشيرا إلى 
أن حتليل األفكار التي اش����تملت عليها 
خطب صاحب السمو األمير يكشف عن 
تنوع في مضمون القضايا، على النحو 

التالي:

القضايا الدينية

بحكم أن خطب صاحب السمو األمير 
تعد تقليدا س����نويا، تلقى في العش����ر 
األواخر من ش����هر رمضان املبارك، وما 
لهذه األيام من أهمية، برزت فقرات دينية 
محددة في اخلط����ب اخلمس، تناولت 
موضوعني أساس����يني أحدهما يتعلق 
بالعبادات والطاعات في شهر رمضان 
الكرمي، وبلغ إجمالي تكرارها »15« فقرة، 
حيث يبرز في الش����هر الفضيل صفاء 
النفوس وفعل اخليرات وتواصل األرحام 
بني الناس وتالوة القرآن وتدبر معانيه 
والتبصر مبا يحوي����ه والبعد عن كل 
ما حرمه اهلل، ع����الوة على ذلك، هناك 
موضوع آخر تطرقت إليه اخلطب وهو 
رفعة ونهضة األمة اإلسالمية، باعتبار 

أن الكويت دولة عربية وإسالمية.

القضايا السياسية

على الصعي����د احمللي، يعد تواصل 
العالقة بني احلاكم واحملكوم واستمرارها 
من����ذ النش����أة األولى واح����دا من أبرز 
إليها صاحب  التي تطرق  املوضوعات 
السمو األمير، وهو ما جتسده ظاهرة 
الزي����ارات بني الديواني����ات والتواصل 
والتكاتف بني أبناء الش����عب الكويتي 
في كل األوقات، ويشير سموه إلى أن هذا 
النمط من العالقات يتسم باالستمرارية 
في السراء والضراء وهناك تذكير أيضا 
من جانب صاحب الس����مو األمير بأن 
العالقة بني الس����لف واخللف في حكم 
الكوي����ت قائمة عل����ى التواصل، حيث 
اس����تحوذت دائما ذك����رى فترات حكم 
سمو األمير الراحل الشيخ جابر األحمد 
طيب اهلل ثراه، على اهتمام محوري في 
خطاب صاحب الس����مو األمير الشيخ 
صباح األحمد ، حيث يؤكد على طبيعة 
العالقة األبوية احلاكمة بني األمير الراحل 

أجرى مدير مركز اجتاهات للدراسات 
والبحوث طالل س����عد الكشتي حتليال 
الس����امية  منهجيا ملضامني اخلطابات 
لصاحب الس����مو األمير الشيخ صباح 
األحمد التي ألقاها س����موه في العشر 
األواخر من ش����هر رمضان املبارك من 
كل عام وذلك منذ تولي س����موه مسند 

اإلمارة في 29 يناير 2006.
 وقال الكش����تي ف����ي بداية حتليله 
ملضامني اخلطابات اخلمسة ان الشعب 
الكويتي اعتاد أن يس����تمع إلى خطاب 
صاحب الس����مو األمير الشيخ صباح 
األحمد في العش����ر األواخر من ش����هر 
الصيام، وهو خطاب تنبع أهميته من 
ش����خصية قائله من ناحي����ة وطبيعة 
مضمونه من ناحية أخرى ودورية إلقائه 

من ناحية ثالثة. 
وزاد الكش����تي رأيت ع����دم اقتصار 
حتليل املضمون على اخلطاب اخلامس 
الذي ألقاه س����موه مساء أول من أمس 
وإمن����ا اتباع البعد املق����ارن في حتليل 
بنية اخلطاب احلالي مقارنة باخلطابات 
األربعة السابقة التي ألقاها سموه في 
نفس الوقت من كل عام، وظهر جليا أن 
االجتاه العام في خطب صاحب السمو 
األمير يسلط الضوء على »الكويت من 
الداخ����ل«، إذ تركز ه����ذه اخلطب دائما 
على توصيف وحتليل الواقع الكويتي 
وتوقع تطوراته والتخطيط له، حيث 
يتعلق الوصف والتحليل برصد مالمح 
احلاضر الكويتي في حني يختص التوقع 

والتخطيط برسم مالمح املستقبل. 
وتابع الكشتي أن اخلطب تعد »نافذة« 
للتعرف على ما يشغل صاحب السمو 
األمير ف����ي املرحلة املقبل����ة، حيث ان 
الكلم����ات الواردة فيها تعكس االهتمام 
باملستقبل أكثر من الوقوف عند أحداث 
املاضي، لنكون أمام »كويت املستقبل« أو 
»كويت الغد«. وأضاف الكشتي أن حتليل 
املضمون أظهر أنه ال توجد فكرة رئيسية 
واحدة تركز عليها اخلطب اخلمس، وإمنا 
هن����اك 15 قضية تتقاط����ع في بعضها، 
وتتباعد في بعضه����ا اآلخر، مع اآلخذ 
في االعتبار أن كل »فقرة« في اخلطب 
تعكس »فكرة«، وقد بلغ إجمالي الفقرات 

ن أنها سلطت الضوء على الكويت من الداخل وعكست االهتمام بمستقبل البالد مدير مركز اتجاهات بيَّ

بواقع 10 طالب من أصحاب اإلعاقة غير المزدوجة واعتبارًا من العام الدراسي 2011/2010

طالل الكشتي

د.ابراهيم العبدالهادي

مرمي الوتيد

محمد الكندري د.موضي احلمود

عائشة الروضان متاضر السديراوي

قرار نشر إعالنات مناقصات »الصحة«
 على موقع الوزارة مهمل منذ صدوره

حنان عبدالمعبود
أصدر وكيل وزارة الصحة د.ابراهيم العبدالهادي قرارا إداريا 
حمل الرقم 2167 لس���نة 2010، يقضي بإلزام إدارتي التجهيزات 
الطبية واملستودعات الطبية، عند طرح مناقصة أو ممارسة على 
وكالء الشركات املعنية بتوريد أي من األدوية أو اللوازم الطبية 
ومس���تهلكاتها وصيانتها، أن تعلن عنها في املوقع اإللكتروني 
للوزارة وهو www.moh.gov.kw بالتزامن مع طرق اإلعالن عنها 
واملعمول بها حاليا في كلتا االدارتني على ان يتم التنسيق رسميا 

في هذا اخلصوص مع إدارة نظم املعلومات بالوزارة.
ومع ان ت����اريخ صدور هذا الق����رار هو 2010/7/20 إال أنه وبع��د 

مضي نحو شهر ونصف، لم يتم تعمي����م القرار أو العمل به.

بداية كل عام دراسي.
2 � ان يقدم شهادة ملن يهمه االمر 

)استمرارية عمل( من جهة عمله.
3 � بالنس����بة لغي����ر مح����ددي 
اجلنس����ية ان يق����دم كل االثباتات 
اخلاص����ة ب����ه موثقة م����ن وزارة 

الداخلية.
تاسعا: يعمل بهذا القرار ابتداء 
من العام الدراسي املقبل 2011/2010 
وعل����ى جهات االختص����اص العلم 

والعمل مبوجبه.
عاشرا: الطلبة املشار اليهم بأوال 
الذين يثبت انتفاء س���بب القبول 
بالنسبة لهم او يعجزون عن تقدمي 
الدليل يستمرون بالدراسة حتى نهاية 

املرحلة الدراسية املقيدين بها.
حادي عشر: تلغى جميع القرارات 
الس����ابقة التي تتع����ارض مع هذا 

القرار.

بكل اعاقة.
خامسا: يسري هذا القرار على 

الطلبة غير محددي اجلنسية.
سادسا: ان تتوافر لديه جميع 
املس����تندات للقبول ف����ي املدارس 

احلكومية.
سابعا: شروط تخص الطلبة:

1 � اال يكون مزدوج االعاقة.
2 � ان يكون لديه اقامة )التحاق 
بعائل( بدولة الكويت صاحلة للعام 
الدراسي الذي يسجل فيه وقبل فترة 

التسجيل وجتدد سنويا.
3 � ان يتحدث باللغة العربية.

4 � ان يقدم شهادة تثبت خلوه 
من االمراض املعدية.

5 � ان يقدم شهادة اثبات اعاقة من 
اجلهات املعتمدة بدولة الكويت.

ثامنا: شروط تخص ولي االمر: 
1 � ان تكون ل����ه اقامة صاحلة من 

الكويت عدا الفئات املس����تثناة من 
القبول بوزارة التربية.

ثالث����ا: ال يطبق هذا القرار على 
القبول مبرحلة رياض االطفال.

رابع����ا: ان تنطب����ق ش����روط 
التسجيل والقبول العامة واخلاصة 

أوال: قبول الطلبة من ذوي االعاقة 
غي����ر الكويتيني من ابن����اء الفئات 
املستثنى قبولهم في مدارس التربية 
اخلاصة بعدد 10 طالب لكل مدرسة 

حسب االعاقة كمنحة داخلية.
ثانيا: ان يكون الطلبة من مواليد 

مريم بندق
اعتمدت وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العال����ي د.موضي احلمود 
ضوابط قبول الطلبة غير الكويتيني 
في مدارس التربية اخلاصة اعتبارا 
من بداية العام الدراسي 2011/2010. 
واستندت د.احلمود على القرارات 
الوزارية رق����م 2003/375 واملؤرخ 
في 2003/8/13 بش����أن قواعد قبول 
الطلبة غير الكويتيني في املدارس 
احلكومية، ورقم 2007/350 الصادر 
بتاريخ 2008/8/13 بش����أن تشكيل 
جلنة العداد قواعد قبول الطلبة من 
ذوي االعاقة غير الكويتيني من ابناء 
التربية  الفئات املستثناة مبدارس 
اخلاصة، ورقم 2009/172 الصادر 
بتاريخ 2009/5/19 بشأن قبول ابناء 
غير الكويتيني من االداريني العامني 
في وزارة التربية. وجاء في القرار: 

مريم بندق
كلفت وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
وكيلة الوزارة املساعدة للبحوث 
التربوية واملناهج مرمي الوتيد 
الوزارة  بالقيام بأعمال وكيلة 
متاضر السديراوي اعتبارا من 
امس حتى 16 اجل����اري موعد 
عودتها من اإلجازة الدورية. هذا، 
وأصدرت وكيلة الوزارة املساعدة 
للقطاع اإلداري عائشة الروضان 
القطاع جاء  تعميما ملوظف����ي 
فيه: لوحظ في اآلونة األخيرة 
تداول املستندات بني املوظفني 
بناء على أوامر شفهية، وحرصا 
على مصلح����ة العمل، وصونا 
للمستندات الرسمية مينع تداول 
اي مستند بغير اذن كتابي من 

املس����ؤول او املوظف املختص 
وسوف يتحمل املسؤولية كاملة 
املوظف غير امللتزم، ويستثنى 
من ذلك ما يخ����ص اإلجراءات 
الروتيني����ة بني املوظفني داخل 
اإلدارة. وأعلنت الوكيلة الروضان 
عن حاجة الوزارة لشغل وظيفة 
رئيس قس����م التغذي����ة بإدارة 
اخلدمات العامة بقطاع الشؤون 

اإلدارية.
الش���روط الواجب توافرها 
لش���غل الوظيفة: أوال: املؤهل: 
� أن يكون حاصال على مؤهل 
جامعي تخصص���ي وخبرة ال 
تقل عن 6 س���نوات فعلية في 

مجال العمل.
� أو أن يك���ون حاصال على 
دبلوم تخصصي أو ما يعادله 

أو ال���دورات التدريبية التي ال 
تقل مدتها عن »س���نتني« بعد 
الثانوية العامة وخبرة ال تقل 
عن 10 سنوات فعلية في مجال 

العمل.
ثاني���ا: ش���روط أخ���رى: � 
ان يكون حاص���ال على تقرير 
كفاءة بدرجة ممتاز عن السنتني 

األخيرتني.
� إجادة اس���تخدام احلاسب 

اآللي.
� احلص���ول عل���ى دورات 
تدريبية في مجال العمل. فعلى 
جميع الراغبني في شغل الوظيفة 
تعبئة النموذج املخصص لذلك 
السيد  وتقدمي طلباتهم ملكتب 
مدير إدارة املوارد البشرية خالل 

اسبوعني من تاريخ االعالن.

الروضان: منع تداول المستندات دون إذن كتابي

رئاسة أقسام األذن لـ »التراخيص الصحية«: مركز الوقف 
الصحي يسبب هوة خطيرة لألطفال زارعي القوقعة

استقاالت مركز سالم العلي للنطق والسمع وصلت إلى 8

حنان عبدالمعبود
علمت »األنب���اء« ان ادارة التراخيص الصحية 
ارسلت كتابا الى رئيس مجالس اقسام االنف واالذن 
واحلنجرة موضوع���ه »تدريب االطفال املثبت لهم 
قوقعة االذن« تستفسر فيه عما اذا كان مركز الوقف 
الصح���ي الذي يقوم بتدريب االطفال الذين اجريت 
لهم جراحة تركيب القوقعة بواس���طة فنيني خارج 
وزارة الصح���ة يحتاج الى ترخيص ملزاولة املهنة، 
وكان نص الكتاب كالتالي: منى الى علم الوزارة ان 
مركز الوق���ف الصحي يقوم بتدريب االطفال الذين 
اجريت لهم جراحة تركيب قوقعة االذن بواس���طة 
فنيني خارج الوزارة، علما ان هؤالء االش���خاص لم 
يصدر لهم تراخيص مزاولة مهنة وكذلك لم يصدر 
للمركز ترخيص صح���ي من قبل ادارة التراخيص 
الصحي���ة، يرجى التكرم باالف���ادة عما اذا كان هذا 
االجراء يتطلب ترخيص���ا صحيا وكذلك ترخيص 
مزاولة مهنة لالشخاص الذين ميارسون هذه املهنة، 
لذا يرجى االفادة بالس���رعة املمكنة مع اعتبار هذا 

املوضوع مهما وعاجال.
وجاء رد رئاس���ة مجالس اقس���ام االنف واالذن 
واحلنجرة على النحو التالي: ردا على استفساركم 
بالكتاب املرسل بتاريخ 2009/8/19 رقم 2507 واملرفق 
مع الكتاب، نود ان نحيطكم علما ان االطفال الذين 
جت���رى لهم عملية زراعة القوقعة هم مجموعة من 
املرض���ى الذين يجب ان يق���وم فريق طبي متكامل 
مبتابعة حالتهم ط���وال فترة وجود جهاز القوقعة 

داخل جمجمة الرأس، وهذا الفريق يتكون من:
1 � طبيب جراح يتابع املريض بصفة مستمرة.

2 � طبيب فني متخصص في السمعيات.
3 � طبي���ب فن���ي متخص���ص ف���ي النط���ق/ 

الصوتيات.
4 � طبيب متخصص في الطب التطوري.

5 � طبي���ب فني متخصص ف���ي برمجة اجهزة 
القوقعة/ مهندس.

ويعمل الفريق بصورة متكاملة في املكان نفسه 

للعمل على اعادة تأهيل املريض بأكمل وجه ويتكون 
العمل م���ن متابعة من قبل الطبيب املس���ؤول عن 
احلالة والعمل على رفع مس���توى السمع والتطور 
للمريض بواسطة الطبيب/ الفني املختص بالنطق 
جنبا الى جنب مع املخت���ص بالبرمجة واملختص 
بالس���معيات، حيث يقوم الفري���ق بالبرمجة اثناء 
عملية العالج للنطق وبواسطة عمل فحص للسمع 
بالوقت نفسه وعليه فإن عملية اعادة تأهيل املرضى 
الذي���ن مت زرع جهاز القوقعة لهم يعتبر عمال طبيا 
فنيا بحتا يلزم عمله في مستش���فى يحتوي على 
جميع التخصصات الس���ابقة ويلزم ترخيص فني 

طبي دقيق للعمل على ذلك.
باالضافة الى ذلك، ف���إن توزيع املرضى باماكن 
متفرقة كأن يقوم بعالج النطق في مكان والبرمجية 
مبكان آخر ومتابعة الطبيب مبكان آخر يخلق نوعا 
من الفوضى وعدم القدرة على املتابعة بصورة دورية 
مما ادى الى تأخر املريض بالعالج وذلك يعني عدم 
تأهيله بالصورة اجليدة مما يؤدي الى تخلف ذهني 
وتأخر بالتطور العقلي للطفل، ونود ان نذكركم ان 
وزارة الصحة هي اجلهة املختصة لعالج املرضى ومبا 
يخص مرضى زراعة القوقعة فإن املسؤولية العادة 
تأهيلهم متت وال تزال في مركز سالم العلي للسمع 
والنطق وعمل مركز آخ���ر ليقوم بجزء من العالج 
يقوم بخلق هوة في عالج هؤالء املرضى واملركز لن 
يتمكن من تقدمي اخلدمة لهم بالوجه الصحيح مما 
يزيد من طلبات العالج باخلارج باملس���تقبل، علما 
ان وزارة الصحة هي اجلهة التي يتقدم لها املريض 
للعالج باخلارج في حال حدوث تأخر تأهيل هؤالء 
املرض���ى مما يكلف الدولة مبال���غ طائلة. ونود ان 
نحيطكم علما ان وزارة الصحة تراجع اآلن العروض 
املقدمة من عدة جهات خارجية من بريطانيا واميركا 
لزيادة اخلبرة الفنية ملركز سالم العلي وذلك ملواكبة 
التطور السريع في مجال عالج النطق والسمع وان 
مجلس اقس���ام االنف واالذن واحلنجرة يعمل ليل 

نهار ملواكبة التطوير في هذا املجال.

كانت »األنباء« قد نشرت في عددها اول من 
امس خبرا عن تقدمي 4 من الفنيني العاملني 
مبركز الش���يخ سالم العلي للنطق والسمع 

اس���تقاالتهم، وعلمن���ا ان اربعة آخرين من 
العاملني باملركز قد تقدموا ايضا باستقاالتهم 

ليصل عدد املستقيلني الى 8.

»التربية« حـددت ضوابط وشـروط وظيفة رئيس قسـم التغذية

وزيرة التربية كلفت الوتيد بأعمال السديراوي

حذرت من تعرضهم لتخلف ذهني وتأخر في التطور العقلي للطفل

»التربية« تدرس توقيع غرامات على شركة توفير 
الهيئة التمريضية عن فترة العطلة الصيفية

مريم بندق
ادارة  ان  علمت »األنب���اء« 
التابعة  التوريدات واملخ���ازن 
للقطاع املال���ي لوزارة التربية 
خاطبت مديرة االدارة القانونية 
لدراسة موعد تنفيذ العقد املوقع 
مع احدى شركات االجهزة الطبية 
والعملية بتاريخ 2 مارس املاضي 
لتوفير ممرض���ني وممرضات 
للمدارس. وجاء في املذكرة التي 
حصلت »األنباء« على نسخة 
منها النق���اط التالية: مت طرح 
املمارسة م م/2009/71 - 2010 
لتوفير ممرضني وممرضات لعدد 
120 مدرس���ة بالوزارة وانتهى 

االمر بتوقيع العقد مع احدى شركات االجهزة الطبية والعملية بتاريخ 
.2010/3/2

طبقا للش���روط فان مدة العقد سنتان دراسيتان )تسعة اشهر لكل 
سنة(. املتعهد )الشركة( ال يتقاضى اجورا عن فترة العطلة الصيفية. 
مينح املتعهد فترة 3 ش���هور لتوفير العمال���ة املطلوبة »فترة جتهيز 
العقد«. وردت موافقة ديوان احملاس���بة على التعاقد مع الش���ركة في 
2009/12/30 »اي في منتصف العام الدراس���ي تقريبا«. تقدمت الشركة 
بكتاب مؤرخ في 2010/1/26 تطلب مبوجبه حتديد بداية العام الدراسي 
للعقد املزمع ابرامه مع الوزارة، ث���م افادة بأنها جاهزة للعمل اعتبارا 
من اول يوم دوام في بداية العام الدراس���ي اجلديد 2011/2010 مع عمل 

تراخيص مزاولة املهنة للممرضني واملمرضات.
ان وكيل���ة الوزارة اوعزت مبخاطب���ة االدارة القانونية لبحث هذا 
املوض���وع وحتديد بداية تنفيذ العقد املوقع في 2010/3/2 مع االخذ في 
االعتبار مهلة الثالثة شهور »فترة التجهيز كما سلف بيانه«، االمر الذي 
يترتب عليه توقيع غرامات التأخير عليها، ام ان بداية تنفيذ العقد من 

بداية العام الدراسي اجلديد 2011/2010 كطلب الشركة.
اننا واذ نرفق لكم صورا عن الش���روط العامة واخلاصة للممارسة 
املش���ار اليها والعقد املؤرخ في 2010/3/2 وموافقات اجلهات املختصة 
وسائر املخاطبات بيننا وبني الشركة املتعاقدة وتأشيرات وكيل الوزارة، 
لنرجو بااليعاز ملن يلزم البحث هذا املوضوع واالفادة عن بداية تنفيذ 
العقد، هل بعد توقيعه في 2010/3/2 بثالثة اش���هر، ام من بداية العام 
الدراسي 2011/2010؟ وعليه االفادة عن توقيع غرامات تأخير على الشركة 

من عدمه، وذلك بصفة عاجلة جدا ليتسنى لنا اتخاذ الالزم.

راضي الرشيدي


