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التحضير للطبعة الثالثة من »معجم البابطني للشعراء العرب املعاصرين«محليات
قالت األمانة العامة ملؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود البابطني لإلبداع الشعري ان قسم املعاجم لديها قطع شوطا 
كبيرا في التحضير للجزء الثالث من »معجم البابطني للشعراء العرب املعاصرين«، والذي يحتوي اضافات 
جديدة لشعراء لم تدركهم الطبعتان األولى والثانية. وذكرت األمانة العامة أن املجال متاح للشعراء العرب بعد 
تقدمي استمارات منوذجية طرحتها املؤسسة، وهي متاحة على موقعها اإللكتروني، ثم يتم عرضها على جلنة 
متخصصة بالشعر. كما دعت املؤسسة الى إمكانية حتديث بيانات الشعراء الذين وردوا في الطبعتني السابقتني، 
مبا استجد عندهم من معلومات تفيد الدارسني والباحثني.

Saad.almotish@hotmail.com رماح

قضية ورأي

سعد المعطش

د.عادل إبراهيم اإلبراهيم

طفايات انتخابية

االنفالت اإلعالمي.. 
بداية االنفالت 

األمني

سألني أحد األصدقاء: ما سبب اخلوف من إحالة موضوع 
الدوائر الى احملكمة الدستورية؟ وشرحت له أن سببه هو 

تخوف أغلب النواب احلاليني من عدم وصولهم للكرسي مرة 
أخرى إذا أصبح التصويت بصوت واحد ألنهم لن يفوزوا 

إال من خالل حتالفات.
ولكن صديقي لم يتركني أسترسل بالشرح له، وبادرني 
بأن سألني عن إصراري وكتاباتي عن املطالبة بالصوت 

الواحد فأجبته بأن الصوت سيلغي أي حتالف بني املرشحني 
ويعطي الفرصة جلميع فئات املجتمع باملشاركة ولنبذ 

الطائفية والقبلية والفئوية التي يدعي اجلميع أنه يحاربها.
وأكملت له حديثي أن من يتخوف من نظام الصوت الواحد 
هو شخص غير واثق بقدرته على كسب ثقة الناخبني من 

خالل طرحه ولن ينجح إال بوسيلة مساعدة وهي االستعانة 
بصديق مرشح في نفس الدائرة على نظام برنامج »من 

سيربح املليون؟«.
الصوت الواحد سيفرز للكويت من يقتنع به أغلبية الناخبني 
وليس من يتحالف مع مرشح لضرب مرشح آخر، وستجده 
حني يطلب االتصال بصديق سيقول له »قولوا له نائم« ألنه 

حينها يبحث عن جناحه فقط.
وشرحت له نظرية الطفايات االنتخابية حيث يتكفل أصحاب 

املال بكامل مصاريف حملته االنتخابية ويأمرونه بالنزول 
إلطفاء األصوات التي يتخوف من صبها للمنافسني له 

ويرميها في تلك الطفاية االنتخابية التي عادة ما تكون من 
نفس فئة املرشحني املنافسني له أو من قبيلته أو طائفته 
أو فئته ولكن حني يكون الصوت الواحد هو الفيصل بني 

املرشحني فلن تشاهد أي طفاية انتخابية.
وحني شكك صديقي فيما قلته له طلبت منه أن يسأل من 

يعترضون على تغيير النظام احلالي، وهم من يقسمون 
يوميا على أنهم صادقون ويريدون مصلحة الشعب، بأن 

يجعلهم يقسمون باهلل انه ال توجد حتالفات في نظام 
األصوات األربعة أو الصوتني وحينها ستعرف الصادق 

منهم.
أدام اهلل من جنح من خالل إقناع الشعب بطرحه، وال دام 

من ينجح بالتحالفات وبالطفايات االنتخابية.

يوما بعد يوم تتصاعد االحداث السياسية وما يتبعها 
لألسف من حالة االنقسام في املجتمع الكويتي فيما بني 

الكتل السياسية والتيارات الدينية على اختالف مسمياتها 
واحلكومة ما بني معارض ومؤيد لها، حتى وصل االمر 
الى انقسام الكتاب فيما بينهم بني مؤيد ومعارض وما 

يصاحب ذلك من شد ونقد في مختلف وسائل االعالم، 
خاصة املقروءة واملرئية ووسائل االتصال االجتماعي 

والتصريحات النارية لكل االطراف والتي ابتعدت عن حرية 
ابداء الرأي والنقد املباح.

وال يخفى ان النقد املباح هو ابداء الرأي والتعبير في 
موضوع ما دون املساس بذات الشخص او التشهير به او 

احلط من كرامته او ازدراء طائفة او تعريض امن واستقرار 
املجتمع للخطر، لكن واقع احلال ـ وفق ما نالحظه مما 

يكتب ويبث ـ يجد هبوط مستوى التخاطب وجتاوز حرية 
التعبير، االمر الذي ميكن تسميته بـ »االنفالت االعالمي« 

والذي ال نريده ان يكون سببا في »انفالت امني« بدأت 
مالمحه تتضح في التأثير على وحدة ومتاسك املجتمع 

الكويتي بني طوائفه وفئاته وتخلخل النسيج االجتماعي 
والنتائج السلبية الناجمة عن ذلك على وحدته الوطنية.

وال شك ان من يرى لغة التخاطب وما حتمله احيانا من 
سباب وشتائم وكلمات تبتعد عن الذوق العام، ال يتوقع إال 
مزيدا من االنقسام واالصطفاف الطائفي والقبلي والفئوي. 

وفي هذا الشأن، علينا أن نستذكر كلمات صاحب السمو 
االمير في اكثر من مناسبة وآخرها خطاب العشر االواخر 

وتأكيد سموه على ان حرية الكلمة مكفولة، وفي الوقت 
نفسه يجب أال يساء استخدامها لبث الفتنة والتأثير على 
الوحدة الوطنية. تلك الكلمات السامية التي يجب الوقوف 

عندها والتي تستشعر خطر االنفالت االعالمي، وان حرية 
الرأي تتطلب مسؤولية مهنية واخالقية وال ميكن ان تكون 

هناك حرية مطلقة ألنها تعني الفوضى والتي ال ميكن 
ضبطها إال من خالل تشريعات يلتزم بها اجلميع.

نعم نريد اعالما حرا مستقال مسؤوال يرتكز على حتمل 
املسؤولية ودوره املهم في تعزيز الوحدة الوطنية بعيدا عن 
االهواء واملصالح الشخصية، اعالما يبني وال يهدم، اعالما 
يعتمد على النقد البناء الذي يبتعد عن االساءة او التطاول 

او التجريح الشخصي، يقوم على احترام الرأي والرأي 
اآلخر دون اقصاء.

هذا ما نريده العالمنا الكويتي ان كنا فعال حريصني على 
احلفاظ على امن واستقرار مجتمعنا، وفي هذا السياق ان 
حتمل مسؤولية الكلمة يحتاج الى فزعة وطنية واميانا من 
جميع اصحاب وسائل االعالم املقروءة واملرئية ومن جميع 
الكتاب بالبعد عن التجريح وان يكونوا قدوة لآلخرين في 

اعالء النقد البناء والتي هي بداية الطريق لتجنيب بلدنا 
العزيز مزيدا من االنشقاق قبل فوات االوان، خاصة ان 
االيام القادمة حبلى باالحتقان السياسي، وعلينا جميعا 

ان نفعل التوجيهات السامية وان تقوم اجلهات الرسمية 
بالعمل اجلاد لوقف هذا االنفالت االعالمي، وخاصة وزارة 
االعالم والعمل على تفعيل قانون املرئي واملسموع ووضع 

الضوابط على وسائل االتصال االجتماعي ليس لتقييدها 
بل حملاسبة من يسيء استخدامها بالتطاول واالساءة 

والتجريح لآلخرين وهذا ما نأمل ان تقره احلكومة في 
اسرع وقت.

األمم املتحــــدة ـ كونا: تبرعت دولة الكويت مببلغ 450 ألف 
دوالر لفائــــدة صندوق األمم املتحدة املركزي ملواجهة الطوارئ 
إميانا منها بأهمية الدور الذي يقوم به الصندوق في مســــاعدة 

الدول املتضررة من النزاعات أو الكوارث الطبيعية.
وفي تصريح لـ »كونا« عقب اجتماعه مع مساعدة السكرتير 
العام لشؤون العمليات اإلنسانية 
في األمم املتحدة كاثرين براغ قال 
مندوبنا الدائم لدى األمم املتحدة 
الســــفير منصــــور العتيبــــي ان 
هذا التبــــرع يأتي في إطار التزام 
الكويت بدعم األنشطة اإلنسانية 
واإلمنائيــــة لألمم املتحدة وإميانا 
منها بجدواها وأهميتها في تخفيف 
معاناة شــــعوب الدول املتضررة 
ومشاطرة املجتمع الدولي همومه 

ومشاغله ومسؤولياته.
أنه  العتيبي  وأوضح السفير 
قدم لبراغ خالل اإلجتماع شيكني 
األول بقيمــــة 200 ألف دوالر هو الفارق بني ما كانت تتبرع به 
الكويت للصندوق في املاضي أي 300 ألف دوالر وما ستتبرع 
به مســــتقبال لنفس الصندوق أي 500 ألف دوالر ســــنويا في 
حني ان الشيك الثاني وقيمته 250 ألف دوالر فهو ميثل 10% من 
املساعدات التي قدمتها دولة الكويت لتخفيف معاناة املتضررين 

من الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا منذ أشهر.
يذكر أن دولة الكويت دأبت على تقدمي مســــاعدات إنسانية 
بشــــكل ثنائي إال أنها بدأت منذ عام 2008 بتخصيص 10% من 
مجمل تلك املساعدات لتقدميها عن طريق األمم املتحدة ووكاالتها 
املتخصصة. وأنشــــئ صندوق األمم املتحدة املركزي ملواجهة 
الطــــوارئ في عام 2006 وهو من أهم الصناديق التي تقدم الى 
الدول التــــي تتعرض لكوارث طبيعية أو حــــروب أو نزاعات 

مساعدات للتخفيف من معاناة شعوبها.
ومنذ إنشــــاء ذلك الصندوق دأبت الكويت على تقدمي تبرع 
طوعي ســــنوي ثابت ارتفعت قيمته عبر السنوات من 50 ألف 
دوالر الى 300 ألف دوالر ليصل مؤخرا الى 500 ألف دوالر وذلك 
استجابة لطلب السكرتير العام لألمم املتحدة بان كي مون خالل 

زيارته األخيرة لدولة الكويت.
وثمن الســــفير العتيبي اجلهود التــــي يقوم بها الصندوق 
وتعهد بأن تواصل الكويت دعمها له مذكرا بأن الكويت ســــبق 
أن قدمت عدة مســــاهمات عن طريقه الى الالجئني الســــوريني 
الذين نزحوا للدول املجاورة عالوة على مســــاعدات مباشــــرة 
قدمتها الكويت الى مفوضية الالجئني ســــواء ملقرها الرئيسي 
في جنيڤ أو ملكتبها في نيويورك. ورأى الســــفير العتيبي ان 
دولة الكويت رغم صغر حجمها تبقى في مقدمة الدول النامية 
التي تدعم أنشطة األمم املتحدة ووكاالتها وبرامجها وصناديقها 

العاملة في املجالني التنموي واإلنساني.
من جهتها قالت براغ لـ »كونا« عقب االجتماع »نحن ممتنون 
جدا على هذه املســــاهمة اجلديدة التي تضع الكويت بني كبار 
املانحــــني من املنطقة للصندوق ونعتبــــر ان دعم الكويت مهم 

كثيرا بالنسبة لنا«.
وأشــــارت براغ الى أن الصندوق يقــــدر الكويت ليس فقط 
ملساهمتها املالية ولكن »نحن نقدر أيضا عالقتنا املتزايدة مع 
الكويت في كافة األمور التي نقوم بها في مجال نشــــاطنا وفي 

قضايا عملياتية محددة«.
وأضافت »عندما نتحدث عن الكويت فنحن ال نتحدث فقط 
عن الدعــــم املالي والذي نقدره بطبيعة احلــــال ولكن نتحدث 
أكثــــر عن عالقتنا الوثيقة املتزايدة مع الكويت والتي جند انها 

أكثر أهمية«.
وأكدت »ان دعم الكويت سيسمح لنا باالستمرار في توفير 
التمويل حتى نحصل على منح قادمة ونحن ممتنون جدا جدا 
للكويت على السنوات القليلة املاضية جلهة زيادة مساهمتها 
في الصندوق ألن هذه املســــاهمة بدأت قليلــــة ولكن اآلن هي 
في أعلى مســــتوى ضمن اجلهات املانحة من املنطقة وهذا امر 

نقدره للغاية«.

منصور العتيبي

الكويت هنأت أوروغواي
 مبناسبة عيدها الوطني

سفارتنا لدى واشنطن حتّذر 
الكويتيني هناك من العاصفة »آيزاك«

الكويت تتبرع مببلغ 450 ألف دوالر 
لصندوق األمم املتحدة للطوارئ

بعث صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد ببرقية 
تهنئة الى الرئيس خوسيه موخيكا رئيس جمهورية اوروغواي 
الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه مبناسبة العيد 
الوطني لبالده متمنيا لـــه موفور الصحة والعافية وللبلد 

الصديق دوام التقدم واالزدهار.
 وبعث سمو نائب االمير وولي العهد الشيخ نواف االحمد 
ببرقية تهنئة الى الرئيس خوسيه موخيكا رئيس جمهورية 
اوروغواي الصديقة عبر فيها ســـموه عـــن خالص تهانيه 
مبناســـبة العيد الوطني لبالده متمنيـــا له موفور الصحة 

والعافية.
 كما بعث سمو الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس الوزراء 

ببرقية تهنئة مماثلة.

واشنطن ـ كونا: حذرت السفارة الكويتية لدى الواليات 
املتحدة االميركية رعاياها من العاصفة »آيزاك« التي ستضرب 
الواليات املطلة على خليج املكسيك وقد تتحول الى اعصار 

خطير.
وقالت الســـفارة في بيان لها ليل امس »تهيب ســـفارة 
الكويت في واشنطن بجميع املواطنني والطلبة الكويتيني في 
الواليات االميركية املطلة على خليج املكسيك وهي فلوريدا 
وأالباما وميسيسبي ولويزيانا وتكساس اخذ احليطة واحلذر 
وذلك ترقبا للعاصفة االســـتوائية »آيزاك« احملتمل حتولها 

الى اعصار غدا االثنني املوافق 27 اغسطس 2012«.
وأضاف البيان »كما تدعو السفارة جميع املواطنني والطلبة 
الى االلتزام والتقيد بتعليمات السلطات احمللية مبا في ذلك 
اخالء املدن واستخدام املالجئ في حال حدوث مكروه ال قدر 
اهلل كما تشدد السفارة على اهمية اخطار السفارة واملكتب 
الثقافي والتواصل معهما بشـــأن كل ما قد يستجد او يطرأ 

متمنية للجميع االمن والسالمة.
وحددت الســـفارة في بيانها هاتف الطوارئ فيها ورقمه 
0758 262 202 فـــي حني ذكرت ان هاتف املكتب الثقافي هو 

.202 364 2114

بعد أن مت رفعه إلى ديوان اخلدمة العتماده.. ويشمل معاجلة بدل اإلشراف والتدريب

أشارت إلى ممارسات مت تغييرها بعد ترسيتها على بعض الشركات دون سبب محدد

السهالوي: تعديل كادر الهيئة التمريضية سينصفهم.. 
وتعاونا مع جمعية التمريض إلجنازه

مصادر صحية لـ »األنباء«: إيقاف اإلعالن عن مناقصات 
»املستودعات« على موقع الوزارة يفتح مجال التالعب مبناقصاتها

أكدت مصادر صحية مطلعة لـ 
»األنباء« ان قطاعي املستودعات 
الطبية قد يشهد  والتجهيزات 
خالل الفترة املقبلة مشاكل أكثر 
من التي كانت ومازالت تعاني 
منها، مشـــيرة الى القرار الذي 
أصدره وكيـــل وزارة الصحة 
باإلنابة د.خالد السهالوي نهاية 
األسبوع املاضي والذي قضى 
بوقف العمل بالقرارين اإلداريني 
2167 لسنة 2010، اخلاص بإلزام 
الطبية  إدارتي املســـتودعات 
الطبية باإلعالن  والتجهيزات 
عـــن املناقصات واملمارســـات 
في نطاق اإلدارتني على املوقع 
اإللكتروني للوزارة، والقرار رقم 
1741 لسنة 2012 اخلاص بالتأكيد 
على ما ورد بالقرار السابق من 

إلزام اإلدارتني بالقرار عند طرح 
أي مناقصة او ممارســـة على 
وكالء الشركات املعنية بتوريد 
أي من األدوية واللوازم الطبية 
واملخبرية واملعدات واألجهزة 
الطبية ومستهلكاتها وصيانتها 
ان تعلن على املوقع اإللكتروني 
للـــوزارة بالتزامـــن مع طرق 

اإلعالن املعمول بها.
وقالت املصادر: »بالرغم من 
املشـــاكل الكثيرة التي حتيط 
بقطاعي املستودعات والتجهيزات 
الطبية التي تتمثل في الكثير من 
الصور ومنها تغيير املمارسات 
التي مت إرســـاؤها بالفعل على 
بعـــض الشـــركات وحتويلها 
الى شركات أخرى بالرغم من 
وصولها الى جلنة املناقصات او 

في طور الترسية، وبعضها متت 
ترسيته بالفعل من جانب رئاسة 
مجالس األقسام. كذلك بالرغم 
من العجز في بعض األدوية إال 
ان املستودعات أوقفتها وأعادت 
طرح املمارســـات حتى تدخل 
شركات أخرى غير التي تقوم 
بتوريد هذه األدوية بالرغم من 
عدم اإلخالل من طرف الشركات 
بتنفيذ االتفاقية  بينهما. وصور 
أخرى للتجاوز داخل القطاعني 
الـــذي أصدره  القـــرار  ليأتي 
د.السهالوي ليفتح املجال أكثر 
للتالعب وفرض هيمنة بعض 

الشركات على القطاعني.
وأوضحت املصادر ان القرار 
الذي مت وقفه كان يهدف للسير 
جنبا الى جنب وجلنة املناقصات 

التـــي لديها توجـــه باإلعالن 
عن طريـــق املوقع اإللكتروني 
لضمان العدالة في علم الشركات 
باملـــواد املطلوبة  املتخصصة 

للتقدم بعروضها.
وأشـــارت الى ان اجليد في 
األمر ان الشركات التي ليست 
املـــواد ال ميكنها  لديها هـــذه 
التقدم عبر املوقع ألنه ســـيتم 
استبعادها تلقائيا على حسب 
النظام باملوقع، بينما بإلغاء هذا 
اجلزء ميكن التالعب من خالل 
تقدم عدد من الشركات للمناقصة 
ويكون بينهما شركة واحدة فقط 
هي التي تتعاطى واملادة املطلوبة 

فيتم قبولها وحدها.

 ٭حنان عبدالمعبود

كشف مدير منطقة الصباح 
الصحية د.عادل العصفور عن 
أن نتائج املسح البيئي للعناية 
املركـــزة مبستشـــفى االمراض 
السارية ســـتظهر اليوم، مبينا 
انه في حال اظهرت النتائج خلوها 
البكتريا والفطريات سيتم  من 
افتتاحها رســـميا وفقا جلدول 
مواعيـــد وزير الصحـــة د.علي 
العبيـــدي في بداية االســـبوع 

املقبل.
وقال العصفور في تصريح له 

»ان املسح البيئي من االجراءات 
االعتيادية التي دائما ما تسبق 
افتتاح غرف العمليات واالجنحة 
والعناية املركزة«، مشيرا إلى أن 
فريقا من قسم البيئة التابع ملركز 
الراشد للحساسية يقوم بزيارة 
املوقــــع احملدد وأخذ عينات من 
اجلــــدران واالرضيات وفتحات 
التكييف لتحليلها في فترة زمنية 
تتــــراوح ما بني 10 الى 15 يوما، 
وفي حال اظهرت التحاليل وجود 
بكتريا وفطريــــات، يتم تأجيل 

افتتاح املوقع حلني اتخاذ الالزم 
واعــــادة الفحص مــــرة اخرى، 
كمــــا أعلن العصفــــور عن عقد 
اجتماع مع مديرياملستشفيات 
مبنطقة الصبــــاح الصحية في 
ســــبتمبر املقبل بهدف الوقوف 
التفاصيــــل واملوضوعات  على 
املهمة التي ســــبق واشار اليها 
في اجتماعات سابقة، الفتا الى 
ان تقنني االجازات والتشــــديد 
علــــى االلتزام باخلفــــارات من 
املوضوعات املطروحة على قائمة 

التناقش.
كما شدد على التزام منطقة 
الصبـــاح الصحيـــة بتعليمات 
ديوان اخلدمة املدنية واخلاصة 
بتقنني االجازات في االيام السابقة 
للعطالت الرسمية واالعياد، حيث 
رفضت منح اي اجازات قبل وبعد 
يومني من عيد االضحى والتزمت 
بالعـــود للعمل في اليوم الرابع 
من عيد الفطر اعماال بتعليمات 

الديوان.
حنان عبدالمعبود  ٭

بنوده سيعمل على رفع مستوى 
املمرضات واملمرضني الكويتيني 
ماليا، موضحا ان كادر التمريض 
قبـــل تعديله لـــم ينصف فئة 
كبيرة من املمرضات واملمرضني 
الكويتيني ومعظمهم من خريجي 
دبلومات التمريض، مشيرا الى انه 
زاد رواتب فئة معينة معظمها من 
غير الكويتيني، وكان به إجحاف 
كبير بحق املمرضات واملمرضني 

الكويتيني.
وذكـــر العنزي اننـــا تلقينا 
بكل ارتيـــاح وتقدير التصريح 
الذي اعلن فيه د.السهالوي عن 
االنتهاء من تعديـــل بنود كادر 

الهيئة التمريضية.
وبني ان جمعيـــة التمريض 
الكويتية كانت قد رفعت مطالبتها 
الـــى وزارة الصحـــة بضرورة 
عمل تعديالت على بنود الكادر، 
مشيرا الى ان اجلمعية شاركت 
بلجنة شـــكلتها وزارة الصحة 
بهذا اخلصـــوص وضمت كذلك 
القيادات  كفاءات متريضية من 

التمريضية في الوزارة.
واجلدير بالذكر أن »األنباء« 
كانت قـــد انفردت في عدد امس 
بنشر مقترح تعديل بنود كادر 
الهيئة التمريضية الذي مت رفعه 
الى ديوان اخلدمة املدنية بالكامل 
والذي تضمن الوظائف واملسميات 
املدرجة والبدالت واملكافآت املقررة 

لها.
 ٭عبدالكريم العبداهلل 

لتوفير أجواء مناسبة للممرضني 
الكويتيني، مشيرة  واملمرضات 
الى ان االنتهاء من تعديل بنود 
التمريضية متهيدا  الهيئة  كادر 
لرفعه الى ديوان اخلدمة املدنية 
من األمور املهمة التي ينتظرها 
قطاع كبير من العاملني بهذه املهنة 

االنسانية.
وقال رئيس اجلمعية كنعان 
العنزي ان اهـــم التعديالت في 
بنود الكادر وابرزها انه يعالج 
بـــدل االشـــراف والتدريب ومت 
مـــن خالله وضع آليـــة جديدة 
للوظائف االشرافية، وكذلك مت 
تعديل شـــروط شغل املسميات 
الوظيفية وفقا للخبرة والشهادة، 
كذلك احتساب فترة اخلبرة قبل 
البعثة الدراسية ضمن سنوات 

اخلبرة الوظيفية.
وأضاف ان الكادر بعد تعديل 

أكـــد وكيـــل وزارة الصحة 
باالنابة د.خالد الســـهالوي انه 
مت االنتهاء من تعديل بنود كادر 
الهيئة التمريضية ومت اعتماده 
من جهاز الشـــؤون االدارية في 
الوزارة ورفعه الى ديوان اخلدمة 
املدنيـــة العتماده، مشـــيرا في 
الوقت نفسه الى أن هذا التعديل 
سينصف املمرضني واملمرضات 

الكويتيني.
وأضـــاف د.الســـهالوي، في 
تصريح صحافي: ان التعديالت 
التي مت عملها على بنود الكادر 
متـــت بالتعـــاون مـــع جمعية 
التمريض الكويتية التي شاركت 
في جلنة شكلتها وزارة الصحة 
بهذا اخلصـــوص وضمت كذلك 
القيادات  كفاءات متريضية من 
التمريضية في الوزارة، مشيرا 
الـــى ان وزير الصحـــة د.علي 
العبيدي حريـــص كل احلرص 
على االهتمام بالهيئة التمريضية 
وتوفير املناخ املناسب للكفاءات 

الوطنية للعمل.
وأشاد د.السهالوي في الوقت 
نفسه بالتعاون الكبير الذي قام 
به مجلس ادارة جمعية التمريض 
الكويتية مع الوزارة في سبيل 
وضع تلك التعديالت، والتي من 
شأنها رفع مستوى املهنة واعطاء 

احلوافز لتطوير العمل.
مـــن جهتها، ثمنـــت جمعية 
الكويتيـــة حرص  التمريـــض 
وزارة الصحـــة علـــى االهتمام 
التمريضية والســـعي  بالهيئة 

كنعان العنزيد.خالد السهالوي

العنزي: نثمن جهود 
»الصحة« الهتمامها 

بالتمريض وتوفير أجواء 
مناسبة لهم

كشــــفت مصادر صحية عن 
تشــــكيل اكثــــر مــــن 30 جلنة 
فــــي التخصصات  متخصصة 
الطبيــــة املختلفــــة والفرعية، 
وتســــمية اعضــــاء اللجان من 
االطباء االختصاصيني، مبينة ان 
هذه اللجان تأتي مواكبة لصدور 
قــــرارات تنظيمية تتعلق  عدة 
باالجراءات التنفيذية والقواعد 

الطبية  اللجان  املنظمة لعمــــل 
اخلاصة بالعالج في اخلارج.

ونوهت املصادر الى ان ذلك 
يأتـــي في اطار تنفيـــذ القرار 
الـــذي اصدره وزير  الوزاري 
الصحـــة د.علي العبيدي فيما 
يختص بالالئحة اجلديدة للعالج 
باخلـــارج والتي من املفترض 
ان يبدأ العمل بها اول نوفمبر 

املقبل، كمـــا رجحت ان تكون 
جميع اللجان مبنطقة الصباح 
الطبيـــة، عوضا عـــن وجود 
جلان جديدة في املستشفيات 

العامة.
وأشارت الى ان هذه اخلطوات 
تعد توحيدا لالجراءات وحتقيقا 
للعدالة في اتخاذ القرارات واحلد 
من التفاوت في اتخاذ القرارات 

بني املستشفيات املختلفة، مشيرة 
الــــى ان هذه االجــــراءات تأتي 
متزامنة مع اجلولة اخلارجية 
التي يقوم بها مدير ادارة العالج 
باخلارج اجلديد د.مبارك العجمي 
حاليا لزيارة عــــدد من املراكز 

واملكاتب الصحية باخلارج.

 ٭حنان عبدالمعبود

تشكيل أكثر من 30 جلنة متخصصة في إطار تنظيم اإلجراءات 
والقواعد املنظمة لعمل اللجان الطبية للعالج في اخلارج

العصفور: املسح البيئي لـ »عناية« السارية يظهر اليوم
وملتزمون بتعليمات الديوان حول تقنني اإلجازات


