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 د.محمود العبدالهادي 

 د.خالد العبدالغني 

 وزير الصحة يستقبل السفير البوسني
 استقبل وزير الصحة د.هالل مساعد الساير أمس 
السيد ياســـني رواشدة سفير جمهورية البوسنة 
والهرسك في الكويت والسيد محمد اخللف سفير 

الكويت لدى البوسنة حيث مت بحث اوجه التعاون 
املشـــترك وتبادل اخلبرات بني البلدين في املجال 

الصحي. 

 د.ابراهيم العبدالهادي 

 العبدالهادي: لجنة لوضع آلية
  لمتابعة وقائع منح اإلجازات الدورية 

 الحسابات الختامية لـ«الصحة» ومالحظات 
«المحاسبة» على طاولة اللجنة المالية أمس

 حنان عبد المعبود
  علمت «األنباء» ان اللجنة املالية مبجلس األمة ناقشت أمس 
احلســـابات اخلتامية لوزارة الصحة بحضور كل من مدير ادارة 
الشؤون القانونية د.محمود العبدالهادي، والوكيل املساعد للشؤون 
املالية محمـــد العازمي، ممثلني عن الـــوزارة، ومن جهته صرح 
د.محمود العبدالهادي لـ «األنباء» ان حضور ممثلني عن الوزارة 
يشكل ضرورة لشرح وجهة نظر الوزارة في أي مصروفات متت 

وإيجاد مبرر لها.
  الفتا الى ان ديوان احملاسبة يقوم بوضع مالحظات على الوزارة 
قد تشير الى ان أوجه الصرف لم تتم على الوجه املطلوب وبالتالي 
يتناقشون معنا حول كيفية صرف املبالغ بهذا الشأن وبالتالي 
نتناقش معهم، مشـــيرا الى ان احلسابات اخلتامية تشمل كل ما 

يتعلق مبيزانيات وزارة الصحة. 

 حنان عبدالمعبود
ــفى مبارك    صرح مدير مستش
الكبير د.خالد العبدالغني بان مركز 
هيا احلبيب ألمراض اجلهاز الهضمي، 
من املتوقع ان يتم تسلمه في شهر 
مارس املقبل، وقال «ان العمل باملركز 
يجري على قدم وساق، حيث نرى 
جدية في األداء، ونلمس التقدم في 
البنيان، ونتابعه بشكل يومي، كما مت 
حل جميع املشاكل التي كانت السبب 
في توقف العمل من قبل، ونرى جديا 
انهم قادرون على التسليم في املوعد. 
وأشار العبدالغني في تصريح له أمس 
ان غرف العمليات اجلديدة، ستفتتح 
قريبا بحضور وزير الصحة، مبينا 
ــا تضم ٥ غرف عمليات جديدة،  انه
ستكون اضافة، مشيرا الى ان هذه 
الثانية  باملرحلة  املرحلة ستستكمل 
ــات ١٠ غرف  ــح غرف العملي لتصب

مستقبال. 
  وأوضح العبدالغني في تصريحه 
ــرف العمليات اجلديدة  ان جتهيز غ
ــتوى وقال انها على  على أعلى مس
نظام O.R.١ وهو يعني أحدث النظم 
والتقنيات في العالم، ويضم آخر ما 
يوجد في العالم حيث األجهزة بأكملها 
بالنظام املعلق، وال توجد أي أجهزة 
على األرض، بنظم الكترونية ومتصلة 
عن طريق «الستاليت» بأي مركز من 
ــه إلكترونيا خارج  املمكن الربط مع
الكويت، حيث ان هذا الربط ميكن من 
خالله اجراء جراحات وأخذ استشارات 
عاملية في العمل واالطالع عليها في 
الوقت ذاته، مشيرا الى ان العمل قد 
بدأ بالفعل في غرف العمليات ولكن 

ننتظر االفتتاح الرسمي. 

 حنان عبدالمعبود
  اصدر وكيل وزارة الصحة 
د.ابراهيــــم العبدالهادي قرارا 
يقضي بتشكيل جلنة مؤقتة 
التنمية  ادارة  برئاســــة مدير 
البشــــرية مزيد املزيد، ومدير 
ادارة الوظائف العامة مرشــــد 

املرشد مقررا لها.
  كما تضــــم اللجنة كال من 
مدير ادارة العقود اخلاصة مرمي 
شهاب ومدير ادارة السجل العام 
ومراقبة الدوام جنيب العوضي 
ومديــــر ادارة نظم املعلومات 
صالح باقر ومدير الشــــؤون 
االدارية واملاليــــة واخلدمات 
في منطقة الفروانية الصحية 
عبداملنعــــم عطيــــة ومراقب 

القوى  التخطيط واحصاءات 
العامة إلهام أكبر، على ان تقوم 
آليــــة ملتابعة  اللجنة بوضع 

الدورية  وقائع منح االجازات 
واملرضية على مستوى جميع 
اقسام الوزارة وتنفيذها وفق 
قواعد وأحكام مجلس اخلدمة 
املدنية كذلك وضع آلية خاصة 
بــــأي نوع من  بقيام املوظف 
االجازات في حالة عدم التزامه 
بالبصمة في عملية احلضور 
واالنصراف، وذلك بالتنسيق 
مع اقســــام االجازات بالوزارة 

وادارة السجل العام.
  كما وضع العبدالهادي ثالثة 
اشهر كمدة عمل للجنة مشددا 
في قراره على ان ترفع اللجنة 
تقريرها في نهاية مدة عملها الى 
مكتب الوكيل املساعد للشؤون 

االدارية لعرضه عليه. 

 العبدالغني: غرف العمليات الجديدة 
مجهزة للتواصل مع مراكز عالجية بالخارج

 توقع تسلم مركز هيا الحبيب مارس المقبل 


