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العبدالهادي: لجنة تقصي الحقائق لمراجعة أداء 
«الصحة» بعد المخالفات المسّجلة من «المحاسبة»

تشكيل لجنة مؤقتة لدراسة مدى أهمية إجراء 
الفحص باألشعة عند التعيين بالجهات الحكومية

 وفد من الشرطة العسكرية بالجيش
زار الحرس الوطني

قام وفد من الشـــرطة العسكرية في اجليش 
بزيارة الى قيادة الشرطة العسكرية في احلرس 
الوطني، حيث كان في استقبال الوفد الزائر الرائد 
ممدوح فهد سوعان من كتيبة الشرطة العسكرية 
باحلرس الوطني، وذلك في اطار التعاون املشترك 
وتبادل اخلبرات بـــني احلرس الوطني وجميع 

املؤسسات العسكرية في الدولة.
وقد اطلع وفد الشرطة العسكرية باجليش 
خالل الزيارة على آلية العمل في قيادة الشرطة 

العســـكرية باحلرس الوطني واسلوب تطبيق 
القواعد االنضباطية وتعليمات األمن واجراءات 
التأمـــني باالضافة الى برامج التأهيل والدورات 
املقـــررة خالل املوســـم التدريبـــي لرفع كفاءة 
املنتســـبني وصوال ألعلى درجات اجلاهزية في 
اداء املهام، كما بحـــث اجلانبان أوجه التعاون 
املشـــترك بني الشرطة العســـكرية في اجليش 
الكويتي واحلرس الوطني في شـــتى النواحي 

التدريبية وامليدانية.

حنان عبدالمعبود
صرح وكيـــل وزارة 
د.ابـراهيـــم  الصـحـــة 
بـــان  العـبــدالــهـــادي 
التحقيقـــات الخاصـــة 
العدوى  بـــادارة منـــع 
مازالت مســـتمرة، ولم 
تعرض نتائجها بعد على 
وزير الصحة، ومشيرا 
في الوقت نفسه الى ان 
الوزير لن يتهاون اذا ما 
ثبت ان هنـــاك ما يجب 
ان يحول الى النيابة في 
تحويل االمر اليها، وهذا ال 

ينطبق على مثل هذه القضية فقط، وانما 
بأي أمر آخـــر، والدليل على ذلك تحويل 
الكثير من االمور للنيابة العامة إلحقاق 

الحق.
وعن لجنة تقصي الحقائق قال ان اللجنة 
ليست لتقصي الحقائق بقدر ما تختص 
بمراجعة اداء الوزارة من خالل المخالفات 
التي ســـجلها ديوان المحاسبة فنجد ان 
بعضها متكرر واآلخر جديد، وكل نحاول 

ان نتالفاه ونمنع التكرار.
امـــا عن المخالفـــات المالية التي جاء 
ذكرهـــا من قبل ديوان المحاســـبة، فقال 
د.العبدالهادي ان هذه المخالفات تسجل كل 
عام من هنا وهناك وتكرر مع نهاية السنة، 
والتي ان كانت جسيمة بالفعل وتستحق 
ان تحول الى النيابة فقد كنا ســـنحولها 
فورا، ولكن هناك بعض االخطاء االدارية 
واالمور التي تكـــون في االطار القانوني 
وال تستحق ان تحول للنيابة ولكن يجب 
تالفيها وهي مالحظات للديوان اكثر منها 
مخالفات يجب تالفيها من قبل، فليس من 
المعقول اعتبار مخالفة تكوين فريق عمل 
بدل لجنة قرار اداري، فهي اخطاء ويمكن 
التحويل للنيابة  اما  تداركها واصالحها، 
يكـــون باألمور المؤكدة والتي تســـتحق 
فالعالج بالخارج محول الى النيابة، ومع 
هذا فان هناك تعاونا مع االخوة في ديوان 

المحاسبة القصى الحدود.
ومـــن جانب آخر اصـــدر وكيل وزارة 
الصحة د.ابراهيم العبدالهادي قرارا يقضي 
بتشكيل لجنة مؤقتة لدراسة مدى اهمية 

الفحص باالشعة  اجراء 
عند التعييـــن بالجهات 
ووضـــع  الحكوميـــة 
التوصيات الالزمة على ان 
يرأسها الوكيل المساعد 
العامة  لشؤون الصحة 
المجلس  ويكون رئيس 
الطبي مقررا، وعضوية 
كل من رئيـــس مجلس 
اقسام االشعة، مدير ادارة 
الصحة العامة، مدير ادارة 
المهنية، رئيس  الصحة 
العمالة  وحدة فحـــص 
الوافـــدة – ادارة الصحة 
العامة، رئيس وحدة مكافحة الدرن – ادارة 
الصحـــة العامة، باحـــث قانوني-  ادارة 
الشـــؤون القانونيـــة والتحقيقات، على 
ان تختص اللجنة بدراسة جدوى اجراء 
الفحص باالشعة عند التعيين، ومراجعة 
السياســـات المتبعة حاليا بهذا الشـــأن 
ووضع التوصيات الالزمة على ان تكون 
مدة عمل اللجنة شهرين اعتبارا من تاريخ 
اول اجتماع لهـــا، ويتم رفع تقريرها من 

قبل رئيسها الى وكيل الوزارة.
كما اصدر العبدالهادي قرارا اخر بتسمية 
مديـــر ادارة خدمات نقل الدم مقرا للجنة 
دراسة مشروع انشاء بنك الخاليا الجذعية 
– المشكلة بموجب القرار االداري رقم ٢٧٨٦ 
لسنة ٢٠٠٩ والخاص باعادة تشكيل لجنة 
دراسة مشروع انشاء بنك الخاليا الجذعية 

– بدال من مدير ادارة المختبرات.
كما اصدر قرارا باسناد مهام عمل الوكيل 
المساعد للشؤون الفنية د.خالد السهالوي 
الى الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الطبية 
االهلية د.راشد الرشود نظرا لسفره لمهمة 

عمل ولحين عودته.
ومـــن جانب اخر اصـــدر وكيل وزارة 
الصحة المساعد للشؤون االدارية مرزوق 
الرشيدي تعميما بشأن القواعد الخاصة 
بالمعامالت المطلوب اعتمادها من وزارة 
الخارجية، ونص التعميم على انه يلزم 
ان يكون التوقيع على المعامالت المحالة 
لـــوزارة الخارجية اصال وليس ختما من 
وضع اسم المسؤول الذي وقع المعاملة 

وذلك تالفيا لعمليات التزوير.

أكد أن وزير الصحة لن يتهاون في التحويل للنيابة إلحقاق الحق

د.ابراهيم العبدالهادي

الساير: السيف له بصمات واضحة ومتميزة في كل موقع تواله في «الصحة»
مركز تعريب العلوم الصحية أقام حفًال لتكريمه تقديرًا لجهوده

د.هالل الساير مكرما د.علي السيف بحضور د.عبدالرحمن العوضي

(أحمد باكير)تكرمي د.الدويري من جانب د.أميرة احلاي د.قيس الدويري يقوم بجولة داخل املعرض

(أنور الكندري)تكرمي أحد اخلامتني العمر والعجمي يكرمان احدى اخلامتات

د.هالل الساير متحدثا في احلفل
حنان عبدالمعبود

أقام مركز تعريب العلوم الصحية حفال بفندق موڤنبيك 
البدع لتكرمي وكيل الوزارة املســــاعد وعضو مجلس امناء 

املركز سابقا د.علي السيف.
واستهل احلفل بكلمة لوزير الصحة قدم خاللها شكره 
لالمــــني العام ملركز تعريب العلــــوم الطبية د.عبدالرحمن 

العوضي على مبادرته بتكرمي د.علي السيف.
وقــــال الوزير في كلمته: ان هذه املبادرة تعبر عن روح 
الوفاء والتقدير للجهد الكبير والعمل املتواصل الذي بذله 
د.الســــيف بتفان واخالص، ليس فقط فــــي مركز تعريب 
العلوم الصحية، ولكن في مختلف املواقع التي توالها سواء 
بوزارة الصحة أو بغيرها من املواقع االخرى. وأشاد الوزير 
الساير بالسيف، وقال: لقد أدى عمله بأمانة واخالص، وكان 

منوذجا متميزا للعطاء املتجرد.
وعّدد الساير مآثر السيف، مبينا ان كل من التقى به وعمل 
معه عن قــــرب يعرف ما يتمتع به من دماثة خلق، ويدرك 
مهاراته املتعددة، وتفانيه في العمل، وحرصه على املصلحة 
العامة ومصلحة الوطن، لذلك كانت له بصماته الواضحة 
واملتميزة في مختلف املواقع التي توالها خالل تدرجه في 

العمــــل بوزارة الصحة منذ التحاقــــه بالعمل بها في بداية 
السبعينيات ومرورا باملناصب التي تقلدها كرئيس لقسم 
الصحة الوقائية ثم مديرا للعالقات الدولية وحتى توليه 
منصب الوكيل املساعد للصحة العامة منذ الثمانينيات، كما 
أشاد بدوره القيادي وحضوره املتميز لتمثيل وزارة الصحة 
بالكويت باملنظمات واالجتماعات الصحية الدولية واالقليمية 
والعربية واخلليجية مثل اجتماعات منظمة الصحة العاملية 
WHO ومجلس وزراء الصحة العرب ومجلس وزراء الصحة 
لدول مجلس التعاون، موضحا انه استمر في العمل املتواصل 
بإخالص حتى اتخاذه قرار التقاعد بعد هذه املسيرة احلافلة 

بالعطاء للقطاع الصحي وللمجتمع وللوطن.
مــــن جانبه، ألقى وزير الصحة االســــبق واالمني العام 
ملركز تعريب العلوم الصحية د.عبدالرحمن العوضي كلمة 
عدد فيها الصفات احلسنة التي يتمتع بها د.السيف، وقال: 
إنسان طيب، صدره واسع ويقبل كل اآلراء وال يخشى كلمة 
في احلق بخالف الكثيرين الذين يخافون من رؤســــائهم، 
باالضافــــة الى ذلك فهو ملتزم بكونه أبا ال ينســــى أبناءه 
وعائلتــــه، بينما الكثير منا ينشــــغل باحلياة العملية عن 
ابنائه، واضاف العوضي ان من الصعب في كلمات بسيطة 

ان نصف شخصية مثل هذا الرجل.
من جانبه، ألقى احملتفى به د.علي الســــيف كلمة أعرب 
فيهــــا عن امتنانه لهذا التكرمي، وقال: أود أن أشــــكر جميع 
العاملــــني في وزارة الصحة، وعلى رأســــهم وزير الصحة 
د.هالل الســــاير، على كلمته الطيبة، كما أشكر االخ الكبير 
االمني العــــام ملركز تعريب العلــــوم الطبية د.عبدالرحمن 
العوضــــي، على كلمته وما قام بــــه من حفاوة وتكرمي لي، 
وأضاف: ان ما قمت به ما هو اال شيء قليل جدا بالنسبة لهذا 
البلد العظيم، ومن هذا املنطلق أود أن أشكر صاحب السمو 
األمير، وسمو ولي العهد، وسمو رئيس الوزراء، على الثقة 
الغالية التي أولوني اياها بتولي منصب وكيل مساعد ملدة 
٢٢ عاما، وأمتنى من اهللا ان يحفظ هذا البلد من كل مكروه، 
وأن يوفق مركز تعريــــب العلوم الطبية في الكويت الذي 
قام بجهود كبيرة في تعريب الكتب، ونتمنى ان نصل الى 
ان تكون جميع املناهج في كليات الطب باجلامعات باللغة 

العربية ان شاء اهللا.
وعقب ذلك مت توزيع مجموعة من الهدايا والدروع مقدمة 
للدكتور علي الســــيف من وزارة الصحــــة ومركز تعريب 

العلوم الصحية.

 الدويري: وحدة قلب األجنة مشروع وطني
للتوعية الصحية والتشخيص المبكر بأجهزة السونار الحديثة

العمر: ٤١٦٠ دارسًا ودارسة في ١٤ مركزًا لألترّجة

ليلى الشافعي
اعرب رئيس ادارة الدراسات االسالمية بوزارة االوقاف 
والشؤون االســــالمية محمد العمر عن سعادته بدارسات 

االترجة الالتي ختمن حفظ كتاب اهللا تعالى.
وحتــــدث في حفل تكرمي خريجات مراكز االترجة التي 
اقامتها ادارة الدراسات االسالمية بوزارة االوقاف والشؤون 
االسالمية حلفظ القرآن الكرمي عن فكرة انشاء املراكز من 
بدايتها والتي بدأت عندما قابل داعية يصلي صالة القيام في 
مركز الغامن وقال دعاني هذا الرجل لصالة الفجر فاعجبت 

بقراءته وكذلك شخصيته وهو من مصر واسمه بدر، فشعرت 
بأن مثــــل هذا العنصر وآخرين مثلي يجب اســــتدعاؤهم 
ليحملوا معنا أمانة حتفيظ القرآن، وكانت البداية عام ٢٠٠٥ 
في مركز واحد بعدد من الدارســــني ال يتجاوز ١٦٠ دارسا 
واليوم وبعد مرور ٥ سنوات من التجربة هناك ١٤ مركزا 
و٤١٦٠ دارسا ودارسة، واضاف: اليوم جنني الثمرة، ثمرة 
هذا العمل اجلبار الذي قام به االخوة واالخوات في مراكز 
االترجة. وقال: اخواني واخواتي من القلب نهنئ اجلميع 
على هذه اجلائزة جائزة حفظ القرآن الكرمي، واهنئ مسؤول 

املشروع حمد العجمي وكل مسؤولي مراكز االترجة وكل 
العاملني في مراكز االترجة من املدرسني واملدرسات واالداريني 
واالداريات كما اهنئ احلافظات الالتي بذلوا وتعبوا ونالوا 
األجر ان شاء اهللا واملثوبة واجلائزة في الدنيا وعسى اهللا 

عز وجل ان يكرمهم في اآلخرة ان شاء اهللا.
واشار الى ان هذا املشروع بدأ ليستمر واملي باهللا عز 
وجل وباالخوة واالخوات ان يســــتمروا على هذا العطاء 
واسأل اهللا تعالى ان يرى اخلريجون رجاال ونساء يحملون 

هّم الدعوة في بلدنا الكرمي.

حنان عبدالمعبود
اكد وكيل وزارة الصحة املساعد لشؤون اخلدمات الطبية 
املساندة د.قيس الدويري ان اخلدمات الطبية في الكويت 
شهدت نقلة نوعية كبرى، وتطورا في اساليب العالج في 
مختلف التخصصات الطبية الدقيقة ومنها عالج العيوب 
اخللقية في قلب االجنة والكبار على حد سواء، مضيفا ان 
وزارة الصحة افتتحت وحدة قلب االجنحة بكامل طاقمها في 
العام ٢٠٠٨ ومت تزويدها بأحدث االجهزة واملعدات الطبية، 
وقال ان هذه الوحدة متثل مشروعا وطنيا للتوعية الصحية 
والتشخيص املبكر والعالج لالجنة قبل والدتهم من خالل 

الفحص والتشخيص بأجهزة السونار احلديثة.

وقال الدويري خالل افتتاحه صباح امس مؤمتر «العيوب 
اخللقية في القلب من األجنة الى الكبار في الكويت» نيابة 
عن وزير الصحة د.هالل الساير ان الكويت حرصت على 
تنظيم املؤمترات العلمية بكل تخصصاتها الدقيقة ملا لها 
من فائدة كبرى ومبا حتققه من خالل الدراسات واالبحاث 
املقدمة بهذه املؤمترات من توصيات لالرتقاء باملســـتوى 
املهني والطبي املقدم للمرضى، اضافة الى االســـتفادة من 
التواصل الطبي بني املتخصصني وتبادل اخلبرات، مشيرا 
الى ان هذا التخصص بدأ يرتقي بخطوات ثابتة نحو الدقة 

على مستوى عال من املعرفة.
ومن جانبها قالت رئيسة اللجنة التنظيمية للمؤمتر 

د.اميرة احلاي ان االبحاث الطبية اثبتت ان العيوب اخللقية 
فـــي القلب من اكثر العيوب اخللقية في االنســـان، حيث 
اثبتت الدراسات في الكويت ان النسبة في الكويت اعلى 
٣ أضعاف عن النسبة العاملية بدءا من العام ١٩٩٠، مشددة 
على اهمية التشـــخيص املبكر واعطاء العالج الالزم بدءا 
من الفترات اجلنينية األولى بعد الوالدة مباشـــرة، ومن 
ثم وضع اخلطـــط العالجية املناســـبة الدوائية منها او 
اجلراحية للمريض مع متابعة احلاالت ومناقشـــتها واذا 
اضطر األمر مع اخلبرات العاملية لكي نســـتقطب افضل 
الوســـائل لعالج العيوب اخللقية في القلب كل حســـب 

نوعه ودرجة شدته.

افتتح مؤتمر «العيوب الخلقية في القلب من األجنة إلى الكبار في الكويت» نيابة عن الوزير

حفل تكريم خاتمات كتاب اهللا في مراكز األترجة


