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هل تتعرض »الصحة« لضغوط وليّ الذراع لتمرير معامالت غير قانونية؟

جلنتان إلجراء مقابالت الهيئة التمريضية للعمل في »األهلي«

»الصحة«: افتتاح مشروع بيت عبداهلل قريبًا

االستعانة ببعض أعضاء مجلس 
األمة حملاولة النيل من الوزير 
الساير، نظرا ألن الوزير وضع 
ش���روطا جدي���دة باملناقصات 
الش���ركة مؤخ���را من  حرمت 
4 مناقصات حاولت الش���ركة 

احلصول عليها.
وأش���ارت إلى أن املخالفات 
تتضمن االتفاقيات الطبية، مبينة 
أن هذه اجلهة تتعمد املغالطة في 
املعلومات املتداولة، بينما ما هو 
واقع أن الوزارة تعاهدت بشكل 
مباشر مع وزارة الصحة الكندية 
اتفاقيات  وبدون وسيط، على 
توفر مبالغ تتجاوز 5 أضعاف 
املبالغ التي ستتكلفها اذا متت 
عبر أطراف أخرى كانت حتاول 

التدخل لعمل هذه االتفاقيات.
حنان عبدالمعبود  ٭

التجهيزات الطبية والصيدالنية 
د.عمر الس���يد عمر عن تبني 
الكويت مبادرة حول الش���راء 
املوح���د في القط���اع اخلاص، 
ولفت ال���ى ان الكويت تقدمت 
عام 2008 باقتراح على مستوى 
احلكومات بتوحيد الشراء في 
القطاع اخل���اص، على ان يتم 
التنظيم من قبل املكتب التنفيذي 
واحلكومات واجلهات املختصة 
الدول نفسها، حتى يكون  في 
سندا في حال تعثر اي وكيل او 

شركة في توفير دواء معني.
حنان عبدالمعبود  ٭

الهيئة التمريضية للترخيص 
لهم مبزاولة املهنة في القطاع 
الطبي األهلي في املستشفيات 
اخلاصة وخدمات الرعاية الطبية 
املنزلية م���ن املتقدمني للعمل 
داخليا على أن يرأسها مدير ادارة 
التراخيص الصحية د.مرزوق 
الب���در. واألخرى جلنة مؤقتة 
إلجراء مقابالت واختبار الهيئة 
التمريضي���ة للترخيص لهم 
مبزاولة املهنة في القطاع الطبي 
األهلي باملراكز واملستوصفات 
إلى ذلك،  والعيادات اخلاصة. 
كشف الوكيل املساعد لشؤون 

علمت »األنباء« من مصادر 
مس���ؤولة بوزارة الصحة أن 
الوزير د.هالل الس���اير يواجه 
حملة تش���نها احدى الشركات 
املتخصص���ة ف���ي التجهيزات 
الطبي���ة بع���د أن ألغى الوزير 
الذي كان���ت تعمل  املش���روع 
عليه ملا يقارب من 5 سنوات، 
وهو مش���روع قراءة األش���عة 
عبر األقم���ار الصناعية، نظرا 
لكون���ه غير مجد ف���ي الوقت 
احلال���ي، اضافة إل���ى تكلفته 
إلى 5  الباهظة، والتي وصلت 
ماليني دينار. وبينت املصادر 
أن الشركة تقوم حاليا بحملة 
مضادة لوزير الصحة مستعينة 
مبخالفات رصدها ديوان اخلدمة 
املدنية ومت اإلعالن عنها والرد 
عليها من قبل الوزارة، وكذلك 

أعلن مدير العالقات العامة 
بوزارة الصحة فيصل الدوسري 
عن افتتاح مشروع بيت عبداهلل 
خالل االش���هر القليلة املقبلة، 
جاء هذا االعالن خالل املؤمتر 
الصحاف���ي الذي عق���ده أمس 
بوزارة الصح���ة لالعالن عن 
انطالق ماراثون بيت عبداهلل 
الثامنة من صباح السبت  في 
املقبل باملارينا كرسنت، والذي 
تنظمه كل من شركة بروفيجن 
 »kcr« الرياضية ومجموع���ة

لسباقات الكويت اخليرية.
وقال الدوسري خالل املؤمتر 
»ان املاراثون يقام برعاية وزير 
الصحة د.هالل الساير وبتنظيم 
من اجلمعية الكويتية لرعاية 
األطفال باملستشفيات »كاتش« 
وهي جمعية خيرية تطوعية 
تعم���ل دون مقاب���ل، مبينا ان 
املاراثون يشارك فيه الى جانب 
الوزارة  وزير الصحة قياديو 
وجمعيات النفع العام، وطلبة 

املدارس.
من جه���ة اخ���رى، أصدر 
وكيل وزارة الصحة د.ابراهيم 
العبدالهادي قرارين منفصلني 
بتشكيل جلنتني أحداهما جلنة 
مؤقتة إلجراء مقابالت واختبار 

د.هالل الساير

فيصل الدوسريد.عمر السيد عمرد.إبراهيم العبدالهادي

إشكالية شهادات 
ميالد ووفاة البدون

صرح مصدر مسؤول في 
الصحة بأن الوزارة لم تتلق 

اخطارا بشأن اصدار شهادات 
ميالد او وفاة للبدون، مشيرا 

الى ان الوزارة استعدت 
الستقبالهم مبجرد تلقي 

االخطار، مبينا أن ذلك سيتم 
عبر آلية مدروسة على 

مراحل بحسب احلروف 
االبجدية او سنوات امليالد.

الساير يواجه حملة بعد إلغائه مشروعًا غير مجٍد
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