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 محمد راتب
املعـــني جلمعية  املدير    صـــرح 
الصليبية التعاونية علي حسن بأنه 
من خالل الســـعي الدائم للجمعية 
لتحقيق أفضل اخلدمات للمساهمني 
فقد قمنا بتنظيم املهرجان التسويقي 
بأسعار تنافسية تتناسب مع جميع 
الدخول ملواجهة ارتفاع األسعار وذلك 
للتخفيف عن كاهل املساهمني وأهالي 
املنطقة. وأضاف ان املتســـوق في 
اجلمعية سيجد املتعة والراحة في 
التسوق من خالل الترتيب والتنسيق 
والتوزيع املدروس للفروع، وكذلك من 
خالل تنظيم األرفف وطريقة العرض 
داخل اجلمعية، خاصة ان اجلمعية 

عملت على توفير أماكن للعروض تتســـع للعديد من الســـلع االستهالكية 
واملنظفـــات. وقال ان جلنة املشـــتريات باجلمعية عقدت عـــدة اجتماعات 
في اآلونة األخيـــرة لعمل آلية منظمة لتوفير الســـلع والبضائع الغذائية 
منها واالســـتهالكية بجميع أنواعها وانتقاء أفضلها الى جانب توافر جميع 
املستلزمات التي يتطلبها املستهلك بأنسب األسعار. وأكد حسن ان اجلمعية 
تهتم بالتنوع في اخلدمات املقدمة ألهالي املنطقة، حيث مت افتتاح العديد من 

األنشطة االستثمارية املختلفة واحملالت اخلدمية التي تخدم املساهمني. 

 د. الحربش ردًا على «األنباء»: الكويت ال تدفع مقابًال لخدمات 
«يورب هيلث» وليس من حقنا التحري عن أصول عامليها

املستشفيات في حال التقصير في 
االلتزام بخدمة مرضانا، واألهم أننا 
ال ندفع مقابال لهذه اخلدمات كما 
التزام املستشفيات بالعقد  نتابع 
املبرم وباألخص ما يتعلق بخدمات 

الترجمة.
  ـ أشدد على أن العقود املبرمة 
قانونية وواضحة ومباشرة دون 
وجود أي وسطاء كما جاء في نص 
هــــذه العقود (مرفق نســــخة من 
العقود) علما أن هذه العقود والتي 
تعد إضافة كبيرة لوزارة الصحة 
الكويتية وللمكتب الصحي ما كان 
لهــــا أن تتم لوال الدعم الكبير من 
وزير الصحة ووكيل وزارة الصحة، 
وللعلم ما كانت هذه املستشفيات 
لتوافق على شروطنا لوال حرصهم 
وباألخص من اجلانب السياسي 
وتطلعهم لتعاون مستقبلي أوسع 
عن طريق مذكرة التفاهم الشاملة 
التي وقعها وكيل وزارة الصحة 
د.إبراهيم العبد الهادي مع وزير 
الصحة الباڤارية وهي بحد ذاتها 
مكســــب كبير للقطــــاع الصحي 

الكويتي.
  ـ أؤكد أيضـــا على أن جميع 
الفواتير الواردة للمكتب حاليا يتم 
تدقيقها من مدقق طبي مالي قبل 
ان متر على احملاسب ومن ثم مدقق 
محاسبي وبعده يتم اعتمادها من 
امللحق املالي وأخيرا رئيس املكتب 
وهذا كله للتأكـــد من مطابقتها 
للقوانني األملانية وعدم وجود أي 
جتاوزات مالية سواء زيادات غير 
مبررة أو مجهولة السبب، وقد أدى 
التدقيق الطبي احملاسبي حتى اآلن 
وخالل األشـــهر القليلة املاضية 
خلصم مبالغ جتـــاوزت مليون 
يورو كانـــت متضمنة كزيادات 
غير مستحقة لفواتير متراكمة 
لعامي ٢٠٠٩ و٢٠١٠ معظمها تابعة 
ملستشفيات خاصة (مرفق كشف 

باملبالغ املخصومة).
  ـ كان من الواضح لنا منذ البداية 
انه وبسبب نهج املكتب الصحي 

املستشفيات احلكومية اخلمسة 
باإلضافــــة ملستشــــفى مورنــــاو 
للحــــوادث في أهــــم بنودها على 
التزام املستشفى بالقوانني األملانية 
املختصة بتكاليف العالج وأجور 
األطبــــاء DRG وؤGO وهذا يعني 
أن يعامل مرضانا معاملة املرضى 
األملان وبنفس املعايير املطبقة مع 

شركات التأمني األملانية.
  ـ تنــــص العقود أيضا على أن 
تقوم هذه املستشــــفيات بتقدمي 
خدمات مجانيــــة كخدمة ترجمة 
التقارير وخدمة توفير مترجمني 
عرب خالل زيــــارة األطباء مجانا 
دون أي تكلفة إضافية على املكتب 

الصحي.
  ـ بنــــاء على ما ســــبق كلفت 
املستشفيات املعنية شركة تدعى 
«EUROPE HEALTH» يرأسها أملاني 
عربي لتقدمي هذه اخلدمات وهي 
شــــركة كما علمنا تقدم اخلدمات 
التابعني لهذه  الدوليني  للمرضى 
املشافي منذ سنوات وبطبيعة احلال 
ليس من حقنا أو من صالحياتنا 
التحري عن أصول أصحاب هذه 
الشــــركة املكلفــــة ومــــا إذا كانوا 
يحملون جوازا أو جنســــية غير 
األملانية وال عن كيفية تعاقد هذه 
املستشفيات مع الشركة املعنية 
وباألخص انه ال تعامل مباشرا معهم 
على اإلطالق إال من حيث مخاطبة 

 حنان عبدالمعبود
  ردا على ما نشرته «األنباء» في 
عدد سابق حتت عنوان «اسرائيلي 
يتقاضى عمولــــة عن كل مريض 
كويتي في ميونيخ» ارسل رئيس 
املكتــــب الصحــــي بفرانكفورت 
د.ســــليمان احلربش ردا ننشره 

بالكامل وهذا نصه:
  بخصوص ما نشر عن العقود 
املوقعة مع مستشفيات ميونيخ 
احلكومية ووجود وسيط تقاضى 
ويتقاضى عموالت عن كل مريض 

كويتي نود توضيح التالي:
   التفاوض مت مباشرة بني املكتب 
الصحي وإدارة املستشفى دون أي 
وسطاء وعقدت اجتماعات متعددة 
مع إدارات هذه املستشفيات ممثلة 
مبدير املستشفيات احلكومية في 
ميونيــــخ Mr. fuss وبــــني املكتب 
الصحــــي ممثال برئيــــس املكتب 

د.سليمان احلربش.
  ـ بعــــد مفاوضــــات جتاوزت 
الشــــهرين لرفضهم مبدئيا تقدمي 
اخلدمات اللوجســــتية والترجمة 
دون مقابــــل وإصرارهم على دفع 
رسوم إضافية تعادل ٢٠٠ يورو 
ألول عشــــرة أيام من العالج كما 
هو احلاصل مع املرضى الدوليني 
واملرســــلني من املكاتب الصحية 
اخلليجية األخرى وهذا ما رفضناه 
كما رفضنا دفع أي مقابل للمكاتب 
الدولية في املستشفيات أو أي بند 
حتت مســــمى تكاليف عامة وهو 
بند غير قانوني ويتم استخدامه 
لتغطية ما يدفع للوسطاء باإلضافة 
لترددهم في قبول اشتراطنا االلتزام 
بالقوانني األملانية املنظمة لتكاليف 
عالج املرضى.. لكنهم وبحمد اهللا 
وافقوا في النهاية بعد دخول هذه 
االتفاقيات ضمــــن نطاق اتفاقية 
تفاهم وتعاون موســــعة تشــــمل 
استقبال وتدريب األطباء الكويتيني، 
باإلضافة ملنح دراسية لدراسة الطب 

وإرسال فرق طبية وغيره.
  ـ نصت العقود التي وقعت مع 

 نتعامل مع المستشفيات األلمانية المرموقة كالجامعية والحكومية األكثر كفاءة 

 د.سليمان احلربش

 عادل املطيري محمد الدجيني

 علي حسن 

 الرشود: «جراحة األعصاب» في مستشفى ابن سينا 
  من األقسام الرائدة بإنجازاته الطبية 

 حنان عبدالمعبود
  أعلن وكيل  وزارة الصحة املساعد لشؤون اخلدمات الطبية األهلية 
د.راشد الرشود أن مستشفى جابر اجلديد سيضم مركزا خاصا بإصابات 
الــــرأس يضم كل األطباء املخصصني في هذا املجال كجراحة األعصاب 
والعيون والتخدير واالشــــعة، مبينا انه سيكون األول على مستوى 
الشرق األوسط، مشيرا إلى أن القطاع اخلاص بالكويت يتلقى العديد 
من التسهيالت. وقال: «إن هناك تشريعات نعمل عليها في الوقت الراهن 
التاحة الفرصة امام اي تخصص مكتمل، فسياســــة الوزارة ترمي الى 
دعم القطاع اخلاص بكل ما أوتينا من قوانني وأنظمة فالقطاع اخلاص 

واعد ومتطور.
  واضاف الرشــــود في تصريح صحافي له امس على هامش افتتاح 
املؤمتر الكويتي األميركي الرابع جلراحة املخ واألعصاب، والذي اقيم بقاعة 
سلوى مبارينا، ان تخصيص جراحة املخ واألعصاب من التخصصات 
احليوية املهمــــة خاصة انه يختص بشــــريحة مصابي احلوادث فإذا 
مــــا كانت هناك مستشــــفيات مؤهلة للقيام بــــدور اخلدمة فيه فليس 
هنــــاك مانع. وعن حتويل العالج من اخلارج الى الداخل ومدى تأهيل 
املستشفيات لهذا قال: اتخذنا خطوات كثيرة حيث بدأنا بعالج العقم 
ومــــن ثم العالج الطبيعي، وهناك الكثير طاملا أن هناك مستشــــفيات 

اهلية متقدمة ومؤهلة للقيام بهذا الدور.
  وأكد الرشود في كلمة ألقاها نائبا عن وزير الصحة في االفتتاح ان 
قسم جراحة املخ واألعصاب في مستشفي ابن سينا يعتبر من االقسام 
الرائدة باملنطقة والتي تسعى الى مجاراة التطور العلمي والتكنولوجي 
املتســــارع في تشخيص وعالج األمراض باســــتخدام احدث الوسائل 

واالجهزة املتطورة.
  مضيفا ان انشــــاء قسم جراحة املخ واألعصاب يعود الى عام ١٩٦٩ 
حيث كانت هناك نواة لقسم جراحة املخ واالعصاب آن ذاك في مستشفى 

العظام القدمي ثم نقل القسم بعد توسعته الى مبنى اجلراحة في مستشفى 
الصباح ومن ثم قامت احلكومة بإنشاء أول مستشفى جراحي تخصصي 
سنة ١٩٨١ اطلق عليه «ابن سينا» حيث نقل قسم جراحة االعصاب الى 
مقره احلالي باملستشفى الذي يضم جناحني جلراحة االعصاب بسعة 
٦٠ سريرا مع ٧ اســــرة بالعناية املركزة باالضافة إلى عدد من األسرة 
في أقســــام اجلراحة العامة والعناية املركزة في مختلف مستشفيات 
الكويت للعناية بحاالت إصابات الدماغ، مبينا ان القسم يعمل به حاليا 
٢١ طبيبــــا يقومون باالضافة إلى عملهم باملستشــــفى بتغطية جميع 
احلاالت الطارئة بكل  مستشفيات الكويت سواء في أقسام اجلراحة أو 
الباطنية او االطفال ويجري القسم في مستشفى ابن سينا حوالي ٩٠٨ 
عملية جراحية ســــنويا تشمل العديد من العمليات الصعبة واملعقدة 
كعمليات قاع اجلمجمة وعمليات التمدد الشــــرياني باملخ وتشوهات 
األوعية الدموية األخرى. كما جترى عملية أخرى باســــتخدام تقنيات 
متقدمة مثل نظام املالحة واملناظير اجلراحية للمســــاعدة على حتديد 
أماكن او استئصال األورام العميقة باملخ بدقة كبيرة كما جترى أيضا 
«تلك العمليات باســــتخدام اساليب اجلراحة امليكروسكوبية املتقدمة 
كما جترى جراحات حلديثي الوالدة واالطفال ســــواء حلاالت التشوه 

اخللقي للمخ والعمود الفقري واورام املخ وما شابه.
  ومن جانبه رحب رئيس قسم جراحة املخ واالعصاب  مبستشفى 
بن سينا ورئيس املؤمتر االستشــــاري د.يوسف العوضي باحلضور 
والضيوف للمؤمتر معربا عن امتنانه لدعم وزارة الصحة القامة املؤمتر 
ومؤازرة الضيوف الجناح التجمع العلمي وقال ان هناك تطورا كبيرا 
في جراحة املخ واألعصاب بسبب الطفرة العملية وتطور التكنولوجيا 
في السنوات االخيرة مما يستوجب مجهودا كبيرا وامكانيات عالية من 
اجل العمل على مواكبة هذا التطور، مشيرا الى أن وزارة الصحة ال تألو 

جهدا في تقدمي املساعدة وتوفير االمكانيات لتحقيق هذا الهدف. 

  تطرق الـــى حفل تكرمي الطلبة 
املتفوقني وما له من دور مهم في دعم 
الطالب املجتهد واملميز لالستمرار 
في حتقيق التفوق في جميع املراحل 
الدراسية، حيث مت تكرمي أكثر من 
١٢٠٠ طالب وطالبة، وذلك بتقدمي 
الهدايـــا القيمة والدروع وكان ذلك 
بحضور النائبـــني مبارك الوعالن 
وحسني مزيد، وحتت رعاية وكيل 
وزارة الشؤون االجتماعية والعمل 

محمد الكندري.
  كما أوضـــح دور اجلمعية في 
دعم األنشطة الدينية مثل حلقات 
حتفيظ القرآن الكرمي وتقدمي الهدايا 
للمتسابقني إضافة إلى تقدمي جميع 
إليها  التـــي حتتاج  العينية  املواد 
مساجد املنطقة من حيث مستلزمات 
التنظيف ومواد الضيافة، خصوصا 
في العشر األواخر من رمضان، أما 
التي تقدمها  بالنســـبة للدعومات 
اجلمعية للمرافق احلكومية األخرى 
من املستوصف والبلدية وغيرها 
فهي عبارة عن صـــرف كوبونات 
لشـــراء احتياجات املركز من مواد 
التنظيف والضيافة، إضافة إلى تقدمي 
مواد عينية أخرى حســـب الطلب 
وإصدار املنشورات الصحية لتوعية 
املراجعني للوقاية من األمراض مع 
تقدمي أجهـــزة الكمبيوتر وطباعة 

أكياس لتعبئة األدوية.

  ارتفاع األسعار

  وعن ارتفاع األســـعار، شـــدد 
املطيري على الرفض التام ألي طلب 
لرفع األسعار من قبل التجار، مؤكدا 
دور احتاد اجلمعيات التعاونية وما 
يقوم به مـــن دور بارز وفاعل في 
احملافظة على توفير السلع بأسعار 
في متنـــاول اجلميع، والعمل على 
استقرار األسعار واحلد من الغالء 
املصطنع، وقال: إن التعاونيات كانت 
وستبقى دائما وأبدا احلصن اآلمن 
للمســـتهلكني، الفتا إلى أن النظام 
التعاوني ســـاهم في إعادة توزيع 
الدخل بني قطاعـــات املجتمع وفى 
حماية املستهلك من الغش التجاري 
وارتفاع األســـعار، كما ساعد على 
تنشيط األعمال املصرفية مشيرا إلى 
أهمية التعاون بني املساهمني الذين 
ميثلون ٧٥٪ من قوة املجتمع ونفى 
وجود أي مخالفات تقوم بها اجلمعية 

بقصد غش املستهلكينة.
  وأضاف املطيري ان سر النجاح 
لكل عمل يكمن وراء الرأي اجلماعي 
والعمل املنظم وهو ما ميكن إسقاطه 
على العمل التعاوني ودوره البارز 
فـــي جميع النواحـــي االقتصادية 
واالجتماعية والتـــي تهم املجتمع 
بالدرجة األولى، والذي ظهر جليا 
من خالل دور التعاونيات في الرقي 

باملجتمع وتقدمه. 

والغالبـــة للحركة االقتصادية في 
الكويت، فهي جتربة ناجحة في الدول 
العربيـــة واخلليجية والتي نبعت 
فكرتها لتحصد الكثير من األعمال 
املشرفة وأهدافها النبيلة التي تسعى 
إليها. وأشـــار املطيري إلى أهمية 
البرامج واألنشطة التي مت تقدميها 
العام املاضي،  للمســـاهمني خالل 
الفترة الصيفية، ومنها  خصوصا 
دعم االشتراكات في أفضل املعاهد 
والنوادي واملراكز الصحية، وتقدمي 
مختلـــف أنواع األنشـــطة الدينية 
والرياضيـــة والثقافية والصحية 
والتربوية ودعم اشتراكات التدريب 
والتعليم في بعض املعاهد وتقدمي 
دورات إميانية، دورة للطهي، ودورة 
لألشغال الفنية، ودورة الكاراتيه، 
ودورة احلاسب اآللي، ودورات لتعلم 
اللغة العربية واإلجنليزية، عالوة 
على دعم دورات حتفيظ وجتويد 
املراكز  الكرمي، ودعم تذاكر  القرآن 
الترفيهية، ودورات لتأهيل املواهب 

املبدعة.
  كمـــا بني املطيـــري أهمية دور 
اجلمعية في تقدمي الدعمني العيني 
واملادي للمراكز احلكومية املوجودة 
في منطقة العارضية مثل املستوصف 
والبلدية واملدارس وروضات األطفال، 
وذلـــك من حيث توفيـــر البرادات 
وبعض الوسائل التعليمية، والعمل 
على توفير آالت التصوير وأجهزة 
الكمبيوتـــر، إضافة إلى تشـــجير 
املناطق الزراعية باملدارس إلى جانب 
القيام بأعمال الصيانة واإلصالحات 
لتعود بالفائدة على الطلبة بشكل 
مباشر كذلك تقوم اجلمعية بتقدمي 
العصائر واملياه للطلبة خالل فترة 
االمتحانات، كمـــا قامت اجلمعية 
املدارس  بإنشـــاء املظالت لبعض 
الطلبة من أشعة الشمس  حلماية 

في وقت االنتظار.

اجلمعية وللمرة األولى باجلمعية من 
تنظيم مهرجان البر ولوازم العائلة، 
والذي جاء لتغطية كل احتياجات 
لوازم العائلة في موسم البر، وذلك 
مبشـــاركة اكثر من ٢٠ شركة من 
اكبر الشركات املتخصصة في هذا 
املجال، مشـــيرا إلى أن مستلزمات 
البر وما يحتاجه املستهلك من لوازم 
العائلة توفيرها بأسعار تنافسية 
على مستوى اجلمعيات، حيث مت 
خفض األسعار بنسبة تتجاوز ٣٠٪ 
على جميع لوازم البر، عالوة على 
املهرجانـــات الكثيرة التي أطلقتها 
اجلمعية كالقرطاســـية وفي شهر 
رمضان واملهرجانات الشهرية عالوة 
على مهرجان اخلضار والفواكه الذي 

يقام بصورة أسبوعية.
  وقال املطيري إن مثل هذا الدعم، 
املتزامنة مع موجة  والتخفيضات 
الغـــالء، تعتبر مـــن صميم العمل 
التعاوني والذي يعد مفخرة ووساما 
على صدر كل من يشارك فيه وكل من 
يعمل على رقيه ليعود بالنفع على 
دولتنا احلبيبة وهذه األرض الطيبة، 
مضيفا ان اجلمعيات التعاونية وما 
تقوم به من أنشطة هي السمة البارزة 

اإلدارة لـــم يألو جهـــدا في تفعيل 
األنشطة االجتماعية واملهرجانات 
التسويقية التي أثبتت دورها الفاعل 
في كسر حدة الغالء والتخفيف من 
موجة ارتفاع األسعار التي ظهرت 
الثالث األخيرة،  الســـنوات  خالل 
موضحا في هذه السياق أن اجلمعية 
قدمت دعمها خـــالل أزمة الطماطم 
وملدة شـــهر كامل، حيث شـــاركت 
املستهلك من حسابها، ومن ثم لم 
يزد ســـعر كيلو الطماطم عن ٦٥٠ 
فلســـا خالل األزمة، وأشار إلى أن 
هذا الدعم كلف اجلمعية نحو ٦٠٠٠ 
دينار، مما القى استحسانا كبيرا من 

قبل املستهلكني.
  وبّني املطيري أن اجلمعية قامت 
خـــالل العام املاضـــي بالعديد من 
املهرجانات التســـويقية على مدار 
العام، والتي انطلقت على مواسم 
مختلفة وذلـــك من منطلق حرص 
مجلس اإلدارة على تخفيف األعباء 
عن عاتق املســـتهلكني واملساهمني 
الكرام، ومن خـــالل توفير أفضل 
السلع بأسعار تنافسية وبكميات 
تتـــالءم واحتياجات املســـتهلك، 
ومن هـــذه املهرجانات ما قامت به 

الدوائر احلكومية على تغيير  في 
الشـــكل اخلارجي للجمعية، وضم 
السرداب إلى السوق املركزي رقم 
١ قريبا، إضافة إلى بعض املشاريع 
اإلنشـــائية املستقبلية التي سيتم 
تدشينها في وقت الحق، ومنها إنشاء 
فرع للجمعية في منطقة العارضية 
الصناعية، وتوســـعة السوق رقم 
٢، في حني أنه جار البدء في إنشاء 
ديوانية الرعيل األول، كما مت التقدم 
بخطاب إلنشـــاء فرع للجمعية في 
التطبيقي قرب ستاد جابر،  معهد 
أن املشـــاريع اإلنشـــائية  معتبرا 
الناجحة تعتبر األساس واملصدر 

املهم للموارد املالية للجمعية.
  من جانب آخر، ذكر الدجيني أن 
حصول اجلمعية على املركز األول 
ألفضل موقع الكتروني على مستوى 
التعاونية ليس بجديد  اجلمعيات 
عليها، حيث إنها كرســـت جهودها 
خالل الفترة األخيرة لنيل السبق في 
عدة مستويات، فللعام الثاني على 
التوالي، تفوز اجلمعية بهذه املكانة 
وحتصد جائزة الشيخ سالم العلي 
الصباح للمعلوماتية وتكرم من قبل 
اللجنة املنظمة للجائزة برعاية سمو 
الشيخ نواف األحمد ولي العهد، وقال: 
لقد كنا نتوقع هذا الفوز، بل كنا على 
يقني من حصولنا على املركز األول 
بني اجلمعيات التعاونية ألن شعار 
جمعية العارضية دائما هو «اخلدمة 
املميزة»، مؤكدا على أن مجلس اإلدارة 
احلالي يطمح إلى الوصول بجمعية 
إلى أفضل  التعاونيـــة  العارضية 
املســـتويات اخلدمية وقال: ان هذا 
ما نسمو إليه بإذن اهللا حتى نكون 

عند حسن ظن أهالي املنطقة.

  مهرجانات تسويقية

  من جانبـــه، أكد رئيس مجلس 
اإلدارة عـــادل املطيري أن مجلس 

 محمد راتب
  أعلن أمني سر جمعية العارضية 
التعاونية محمد الدجيني أن اجلمعية 
حققت أعلـــى مبيعات في تاريخها 
وذلك بواقـــع ١٢ مليونا و٦٩٣ ألف 
دينار، بزيادة عن العام املاضي قدرها 
٤٨ ألف دينار، في حني بلغ صافي 
الربح نحو ٧٣٤ ألف دينار، كما أن 
إيرادات فروع االستثمار زادت عن 
السنة املالية املاضية مببلغ مقداره 
١٥ ألف دينار، الفتا إلى أن إجمالي 
املصروفات شهد انخفاضا عن السنة 
الفائتة، وذلك نتيجة السياسة التي 
انتهجها مجلس اإلدارة في تخفيض 
العمالة  الرواتـــب والتخلي عـــن 
الهيكل  الهامشـــية وإعادة جدولة 

الوظيفي في اجلمعية.
  اإلعالن عن هـــذه النتائج جاء 
خالل مؤمتر صحافي عقده رئيس 
مجلس اإلدارة عادل املطيري وأمني 
السر محمد الدجيني في مبنى مجلس 
اإلدارة، وذلك لعرض البيانات املالية 
للسنة احلالية وميزانية اجلمعية 
الثقافية واالجتماعية،  وأنشطتها 
وما شهدته من مهرجانات تسويقية 

وأعمال إنشائية.
  وقـــال الدجيني انـــه مت توفير 
سيولة نقدية للجمعية في البنوك 
وصلت إلى ٣ ماليني و٩٠ ألف دينار 
بزيادة عن العام املاضي قدرها ٥٩ 
ألف دينار، في حني زادت البضائع 
املجانية مببلغ قدره ٥٥ ألف دينار 
مقارنة بالعام املاضي ٢٠٠٩، مشيرا 
إلى أن اجلمعية قامت باســـتقطاع 
مبلغ قـــدره ٥٣ ألف دينار، نصيبا 

مستحقا للزكاة.

  أعمال إنشائية

  وعلى صعيد األعمال اإلنشائية 
فـــي اجلمعية، لفـــت الدجيني إلى 
أن مجلس اإلدارة أولى املشـــاريع 
اإلنشائية أهمية كبيرة، وذلك انطالقا 
من إميانه بدور اإلنشاءات في زيادة 
معدل املبيعات باجلمعية، وفي تقدمي 
أفضل اخلدمات التسويقية واخلدمات 
للمساهمني ولسكان املنطقة بشكل 
عام، مســـتعرضا أهم اإلنشـــاءات 
التي قامت بها اجلمعية خالل العام 
احلالي، وعلى رأســـها االنتهاء من 
إنشاء املول التجاري في دور امليزانني 
بالسوق املركزي للضاحية، وذلك 
مبســـاحة قدرها ١٠٠٠ متر مربع، 
موضحا أن هذا املول يشـــمل عدة 
أنشطة، منها خدمة الصرافة، ومحل 
لبيع النظارات، ومحل لبيع أدوات 
التجميل، وكذلك محل خدمة الطالب 
وغيرها من اخلدمات األخرى التي 

سيتم افتتاحها قريبا.
  وعن املشـــاريع املستقبلية في 
اجلمعيـــة، بـــّني الدجينـــي أنه مت 
احلصول على موافقة اجلهات املعنية 

 افتتح المؤتمر الكويتي األميركي الرابع لجراحة المخ واألعصاب

 المطيري: «تعاونية العارضية» حريصة على مصلحة المستهلكين
 الدجيني: مبيعات «العارضية» هي األعلى في تاريخها بواقع ١٢ مليونًا و٦٩٣ ألف دينار وصافي الربح ٧٣٤ ألف دينار

 جانب من املؤمتر الصحافي جلمعية العارضية التعاونية

 علي حسن: آلية منظمة لتوفير السلع
  بأنسب األسعار في تعاونية الصليبية
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وإصراره على تركيز التعامل مع 
املستشفيات املرموقة كاجلامعية 
واحلكومية األكثــــر كفاءة والتي 
تنبذ الوســــطاء وتلغــــي دورهم 
وحرصنــــا على ان يكون التعامل 
من خالل اتفاقيات قانونية حتفظ 
حقوقنا وتنظم عملنا بل وجتعل 
من السهل إثبات أو نفي تقاضي 
أي عموالت عن طريق عرض هذه 
الفواتير للتدقيق وكون أي عمولة 
مدفوعة من قبل املستشفى البد ان 
يستردها بفواتيره ألنه وحسب 
القوانني األملانية التي تنظم بدقة 
العالجي  التسعير  شديدة عملية 
يصبح أمر دفع عموالت مكشوفا 
وواضحا ألي مدقق ذي خبرة وهذا 
ما أسسنا له اآلن في املكتب الصحي 
الفاتورة  بفرانكفورت حيث متر 
بأربع مراحل من التدقيق مما اكسبنا 
وهللا احلمد سمعة مختلفة متاما 
عن الســــابق وجعل املستشفيات 
التي حتاول التالعب تتوقف متاما 
وتقبل باخلصومات املفروضة على 
فواتيرها السابقة وحرصنا أيضا 
باملقابل على تقليص التعامل مع 
املستشفيات اخلاصة املعروف أنها 
في أملانيا األقل جودة والتي يكثر 
فيها الوسطاء واملتاجرون بصحة 

الناس.
  ـ  ما نطلبه ونشدد عليه أن من 
لديه أي إثباتــــات على أن املكتب 
الصحي فــــي فرانكفورت يتعامل 
حاليــــا من خالل وســــطاء فعليه 
التقدم بإثباتاته فورا مع استعدادنا 
التام لعرض كل فواتيرنا املسددة 
وتدقيقها لدى أي مكتب محاسبي 
محايد وإال فإنه من الســــهل بث 
اإلشاعات واألكاذيب التي ال تخدم 
سوى من اجترأوا على املال العام 
واضروا بسمعة الكويت وحّملوا 
ســــابقا املكتب الصحــــي ووزارة 
الصحة الكويتية تركة ثقيلة من 
سمعة سيئة وديون مالية معظمها 
خارج نطاق االستحقاق وال تخضع 

ألي معايير واضحة.  

 (كرم ذياب) د.راشد الرشود ود.يوسف العوضي في مقدمة احلضور


