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االربعاء ١٠ ابريل ٢٠١٩ محليات

وزير الصحة السعودي تفقّد مستشفى جابر

الشيخ د.باسل الصباح ونظيره السعودي د.توفيق الربيعة خالل جولة في مستشفى جابر

الهضيبان لـ »األنباء«: االدعاءات 
حول »كاكاو لندن« غير صحيحة

محمد راتب

كشــف رئيــس احتــاد 
اجلمعيات التعاونية خالد 
الهضيبان عن حتويل ملف 
جتــاوزات األســعار فــي 
البوابة االلكترونية لالحتاد 
النائب  التي حتدث عنهــا 
إلــى النيابة  أحمد الفضل 
العامــة لتقوم بتحقيقاتها 
املقصريــن  ومحاســبة 
واملتسببني في هذا اخللل 
الواضــح، مشــيرا إلى انه 

ليــس لدينا ما نخافــه او نخفيه وأبوابنا 
مفتوحة جلميع الراغبني في التعرف على 
احلقائق كاملة، فنحن االحرص على بيان 
احلقيقة لتبرئة ذممنا والتعامل مع ما يجري 

وفق االطر القانونية.
وأشار الهضيبان في تصريح لـ »األنباء« 
إلى أن التحقيقات األولية التي اجراها احتاد 
اجلمعيــات التعاونية بينــت وجود خلل 
في السيســتم، إال اننا بانتظار ما تســفر 
عنه حتقيقات النيابة العامة لكونها اجلهة 
املختصة بهذا األمــر، موضحا أن ما ذكره 
النائب الفضل حول »كاكاو لندن« أمر عار من 
الصحة، وقد وجهنا له دعوة لزيارة االحتاد 
واالطالع على جميع األوراق واملستندات 
فاالمر ال شك فيه لبس وعلينا توضيحه.
التعاونيــة  وكان احتــاد اجلمعيــات 
خاطب مكتب ضيــدان املطيري للمحاماة 
واالستشارات القانونية حول التالعب في 

بيانات اصناف السلع على 
البوابة االلكترونية لقسم 
األســعار باالحتاد، مطالبا 
ايــاه باتخاذ مــا يلزم من 
اجــراءات قانونيــة نحــو 
إحالــة الواقعة إلى النيابة 
العامــة لتتولــى بدورهــا 
التحقيــق فيهــا للوصول 
إلى مرتكبها متهيدا لتقدميه 
إلى محاكمة عادلة واتخاذ 
ما يلزم نحو حفظ االحتاد 
في حقه بالتعويضات التي 
اصابته نتيجة هذه الواقعة.

 وجاء في الكتاب: باالشارة إلى اجتماعنا 
معكم 8 يوليو اجلاري يرجى االحاطة بأن 
ثمــة تعاميم زيادة اســعار قد صدرت عن 
االحتاد ناجتة عن وجود تالعب في بيانات 
األصناف على البوابة االلكترونية لقســم 
االسعار باالحتاد حتت مسمى حتديث بيانات 
او اعتمــاد اصناف جديدة على الرغم انها 
كانت معتمدة من قبل او اصناف تكميلية 
او نقــل وكالة، حيــث إن هذه التعاميم قد 
صدرت بناء على بيانات غير حقيقية نظرا 
للتالعب فيها فقد قامت ادارة االحتاد بإصدار 
كتب إللغاء هذه التعاميم، كما قامت بفتح 
حتقيق موسع ملعرفة من املتسبب في هذا 
التالعب، وملا كان ثمة اشــخاص او جهات 
خارج االحتاد ال متلك جلنة التحقيق املشكلة 
باالحتاد الســلطة الالزمة الستدعائهم او 
التحقيق معهم، طالبنا بإحالة الواقعة إلى 

النيابة.

حتويل ملف جتاوزات األسعار في بوابة احتاد اجلمعيات إلى النيابة

خالد الهضيبان

تخفيض أكثر من 100 ألف دينار
من قيمة الرواكد في »تعاونية الرحاب«

محمد راتب 

أعلن املديــر املعني في جمعية الرحاب 
التعاونية د.حسني احلمادي انه مت حتقيق 
حوالي ٢٠٠ الف دينار أرباحا حتى 3١ اكتوبر 
٢٠١8، ومت اجتــزاء 5٢ الف دينــار مكافأة 
نهاية خدمة للعمالة الوطنية، ومت تخفيض 
اخلسائر املالية من ٢6٠.١١6 الف دينار الى 

١١١.7٢١ الف دينار. 
وأوضح احلمادي خالل املؤمتر الصحافي 
الــذي عقــده ان الرؤيــة التــي مت وضعها 
تضمنت معاجلة الرواكد حيث كانت تبلغ 
١36.474 الف دينار بتاريخ ١4 يونيو نهاية 
السنة املالية 3١ اكتوبر ٢٠١8 بلغت 36.87٢ 
الفا ما يعني انه متت معاجلة ما يقارب 8٠ 
الف دينار، اما في الوقت احلالي فقد جتاوز 
معاجلــة الرواكد اكثر مــن ١٠٠ الف دينار 
أي املتبقي من قيمة الرواكد اإلجمالي ٢٠% 
تقريبا، مؤكدا ان الرواكد كانت اكبر عائق 
رئيســي في حرمان املساهمني من توزيع 

األرباح لهم وحاليا اجلمعية أعادت توازنها 
واستقرارها املالي واإلداري.

واضــاف: قمنــا بتكثيــف املهرجانات 
التسويقية والتخفيضات حيث مت تنظيم 
اكثر من ١١ مهرجانا، اما بخصوص تطبيق 
نظام احلاســب اآللي فأكد انه منذ تســلم 
ادارة اجلمعيــة تبني عــدم تطبيق النظام 
اآللــي في اجلمعية ببعــض األمور الفنية 
طبقا للقرارات الوزارية، وعلى ضوئه قمنا 
بتفعيل نظام التسلم عن طريق اجهزة الـ

pda، وتفعيل برنامج خاص بعمالة الفروع 
املستثمرة لتحويل رواتبهم الشهرية، وكذلك 
مت وضع شاشــات خاصة لرواد اجلمعية 

عند الكاشير. 
وبخصوص الفروع املستثمرة، أوضح 
انه متت زيــادة بدل االســتثمار لعدد من 
الفروع ومخاطبة الشــؤون لطرح انشطة 
استثمارية، كما متت ترسية الفرع املطروح 
لالستثمار على »ســتاربكس« بدعم مالي 
قدره 63.5 الف وبإيجار شهري ٢٠٠٠ دينار.

د.حسني احلمادي خالل املؤمتر الصحافي

استخدام الذكاء االصطناعي في حتديث البرامج الصحية
حنان عبداملعبود

شدد وزير الصحة الشيخ 
د.باسل الصباح على ضرورة 
التعــاون اخلليجي االقليمي 
العاملية،  ملواكبة املستجدات 
التقنيــات  لالســتفادة مــن 
احلديثــة والصحــة الرقمية 
والفرص الواعدة الستخدامات 
الذكاء االصطناعي، ومواكبة 
التطورات في مجال االكتشافات 
املبكرة والتشخيص الدقيق 
لالمراض، واالســتقصاءات 

الوبائية. 
وقال الصباح على هامش 
تدشني مؤمتر مجلس الصحة 
اخلليجي األول حتت شــعار 
»الرعاية الصحية املستدامة 
فــي دول مجلــس التعاون.. 
واالجتاهــات  التحديــات 
املؤمتــر  ان  املســتقبلية«، 
الفرصة الســتعراض  يتيح 
التراكمية ودراسة  اخلبرات 
التحديــات ووضــع خارطة 
طريق لالستفادة من الفرص 
املتاحة فــي حتديث البرامج 

من جهته اكد وزير الصحة 
السعودي د.توفيق الربيعة 
علــى اهمية اعطــاء الوقاية 
االولوية القصوى للمحافظة 
على الصحة والتي من شأنها 
ان حتــدث نقلــة نوعية في 
صحــة املجتمــع اخلليجي، 
مبينا ان رؤية اململكة ٢٠3٠ 
تستهدف رفع متوسط العمر 

من االمراض، مؤكدا ان تعزيز 
الوقاية مهمة وطنية وليس 
مسؤولية وزارة الصحة فقط، 
مشــيرا الى احدى الدارسات 
التي تشــير الــى ان حوادث 
الســيارات تؤثر على العمر 
مبتوسط ١.٢ سنة والتدخني 
مبتوســط اكثر من ســنتني، 
موضحا ان االمراض املزمنة 
كالسكر والضغط تنتشر في 
دول اخلليــج بنحــو ٢٠ الى 
٢5% فــي دول اخلليــج، وان 
لــم يتم تعديل امناط احلياة 
الصحية والغذائية سيستمر 
هذا املعــدل في ازدياد مؤكدا 
امكانية تخفيض هذا املعدل 
الى 6% بتغيير امناط احلياة 

الصحة والغذائية.
واشار الى بعض املبادرات 
فــي اململكــة لتعزيــز امناط 
احلياة الصحية الفتا الى ان 
اململكة ثاني دولة في العالم 
بعد كندا تطبق منع الزيوت 
املهدرجة بداية من يناير ٢٠٢٠ 
مشيرا الى ان كل دوالر ينفق 
على الوقاية يوفر 3٠ دوالرا.

من 74 الى 8٠ سنة مؤكدا ان 
حتقيق ذلــك ليس بالتركيز 
علــى املستشــفيات واملراكز 

ولكن بتعزيز الوقاية.
ولفــت الربيعــة الــى ان 
اساســي  محــور  الوقايــة 
لتعزيز الصحــة وللحد من 
االمــراض املعديــة واملزمنة 
كالســكر والضغط وغيرها 

باسل الصباح دشن مؤمتر مجلس الصحة اخلليجي األول حتت شعار »التحديات واالجتاهات املستقبلية«

الشيخ د.باسل الصباح ود.توفيق الربيعة ود.عبداللطيف الزياني مع عدد من األطفال على هامش املؤمتر             )متني غوزال( 

الصحيــة ضمــن اخلطــط 
والبرامــج االمنائيــة، التــي 
حتظــى بالدعم والرعاية من 
قادة دول املجلس، مشددا على 
اهمية توظيف الديبلوماسية 
النشطة  الصحية اخلليجية 
واستمرار املشاورات وتبادل 
القيــادات  بــني  اخلبــرات 

واملتخصصني.

»احتاد املستشفيات العربية« يناقش تطوير الرعاية الصحية

»املوانئ«: مواقف السيارات متاحة للجميع

أعلــن رئيــس ملتقــى 
احتاد املستشفيات د.أحمد 
الشــطي عن انطالق أعمال 
امللتقى السنوي الـ ٢١ الحتاد 
املستشفيات العربية والذي 
يســعى الى اعــالن »أهداف 
رعايــة  حتــت  الكويــت« 
وحضــور وزيــر الصحــة 
الشــيخ د.باســل الصباح، 
داعيا عموم األطباء وأعضاء 
الفريــق الطبــي والقيادات 
الصحية في القطاع الصحي 
احلكومي واخلاص لالستفادة 

منه.
وقال الشطي في تصريح 
له: ينظم احتاد املستشفيات 

قالــت مؤسســة املوانئ 
الكويتية ان مواقف السيارات 
التابعة ملجمع املوانئ مدارة 
حاليــا من الشــركة الفائزة 
باملزايدة التي قامت املؤسسة 
بطرحهــا واإلعالن عنها في 
الرســمية بتاريخ  اجلريدة 
دراســة  بعــد   ،٢٠١8/5/6
العطاءات املقدمة من الناحية 
الفنية واملالية من قبل اللجنة 
املختصة في املؤسسة، حيث 
متت الترسية على الشركة 
احلالية املستوفية لشروط 
املزايدة واألعلى سعرا مببلغ 

من خالل احلوكمة الرشيدة 
املساءلة واإلنتاجية الفعالة«، 
مبينــا ان املشــاركني فيــه 
ســيحصلون على شــهادة 

.CME
واضــاف: يشــهد احلفل 
توزيع جوائز االحتاد لعام 
٢٠١٩ والتــي ســتمنح هــذا 
العام لوزير الصحة، ووزيرة 
الصحــة القطريــة د.حنان 
الكــواري، ووزيــر الصحة 
الزبــن،  األردنــي د.غــازي 
اللبناني  ووزيــر الصحــة 
د.جميل جبــق، اضافة الى 
ومؤسســات  شــخصيات 
صحية مرموقة اعطت القطاع 

ألف دينار قبل تولي اإلدارة 
احلاليــة، فضال عــن تالفي 
مالحظات ديوان احملاســبة 
في هذا الشأن، ووفقا لشروط 
عقد املزايــدة وأحكامه فإن 
مواقف الســيارات مفتوحة 
ومتاحة للجميع طوال أيام 
األســبوع ماعــدا اجلمعــة، 
مــن الســاعة 5:3٠ صباحا  
حتــى 8 مســاء، نافية بذلك 
مــا ورد في تصريح رئيس 
نقابة اجلمــارك أحمد عقلة 
العنــزي، واملتضمــن منــع 
املؤسســة دخــول العاملني 

فــي  واملســائلة  الصحيــة 
القطاع الصحي، وسيحاضر 
في هذه اجللسات العديد من 
اخلبــراء ومنهم د.فاتن امليلم 
من مستشــفى هادي كلينيك 
ود.احمد نصراهلل من مستشفى 
دار الشــفاء وملا الفضالة من 
الطيبة ودينيس  مستشــفى 
جوزيف من مستشفى رويال 
الــى نقيــب  حيــاة، إضافــة 
املستشفيات في لبنان ورئيس 
جمعية املستشفيات اخلاصة 
فــي األردن ومديريــن مــن 
مؤسسة حمد الطبية وغيرهم 
من اخلبراء املعروفني في عالم 

اإلدارة الصحية.

٭ الساعة اإلضافية أو جزء 
منها 5٠ فلسا.

وفيما يتعلق باالشتراكات 
الســنوية احملــددة مــن قبل 
الشركة الفائزة باملزايدة والبالغ 
قدرها ١8٠ دينارا سنويا، أكدت 
املؤسســة أن القيمة املذكورة 
تتماشــى مــع الســعر احملدد 
لالشتراكات السنوية في مرافق 
الدولــة املماثلة، مشــيرة في 
الوقت ذاته إلى توافر مواقف 
عموميــة خارج مبنى مواقف 
مجمع املوانئ خلدمة املوظفني 

واملراجعني على حد سواء.

الصحي الكثيــر من التقدم 
والتطور واإلجنازات.

اجلديــر بالذكر ان امللتقى 
ســيصاحبه معرض شــامل، 
وكذلك جلســات علمية منها 
جلســة يرأســها وكيل وزارة 
الصحــة د.مصطفــى رضــا 
ويحاضر فيها رئيس امللتقى 
د.احمد الشــطي عن إجنازات 
ورؤى وزارة الصحــة فــي 
الكويــت، اضافــة الى خمس 
جلسات علمية حتمل عناوين: 
احلوكمة الرشــيدة، التعاون 
بــني االحتــادات العربيــة في 
ظل التحول القائم، اإلنتاجية 
الفعالــة، تقييم التكنولوجيا 

فــي اإلدارة العامة للجمارك 
مبيناء الشويخ ألداء عملهم 
واإلضرار مبصالــح الدولة 
االقتصادية، مؤكدة حرصها 
على إلزام الشــركة الفائزة 
باملزايــدة بتطبيق رســوم 
الســيارات  الدخول ملواقف 
حسب األسعار املعمول بها 
في املرافق احلكومية املشابهة 

كالتالي:
٭ الســاعة األولــى أو جزء 

منها ٢٠٠ فلس.
٭ الســاعة الثانية أو جزء 

منها ١٠٠ فلس.

بحضور وزراء صحة عرب واملدير اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية

د.حنان الكواري د.جميل جبقد.توفيق بن خوجة د.أحمد املنظريد.مرمي مطر

العربية امللتقى السنوي الـ٢١ 
الرعايــة الصحية  لتطوير 
العربية الــذي بدأت أعماله 
يوم األربعاء واخلميس في 
١٠ ـ ١١ اجلاري قاعة سلوى 
الصباح باملارينا وحضور 
وتكرمي بعض وزراء الصحة 
العرب وشخصيات صحية 
عربيــة مرموقــة بالتعاون 
مــع وزارة الصحة واحتاد 
شركات املستشفيات األهلية 
الكويــت وبالشــراكة  فــي 
اإلستراتيجية مع مؤسسة 
حمد الطبيــة حيث تنطلق 
أعماله حتت شعار »التحول 
في الرعاية الصحية العربية 

ثالثمائة وستني ألف دينار، 
مقابل استغالل وإدارة مواقف 
السيارات مبجمع املوانئ ملدة 
ثالث ســنوات، وذلــك بعد 
احلصــول علــى رأي إدارة 
الفتوى والتشريع وموافقة 

ديوان احملاسبة.
وأكدت املؤسسة في بيان 
لها أن إدارتها احلالية تهدف 
إلى زيادة األرباح وتقليص 
املصروفــات، واســتحداث 
مصادر جديدة إليراداتها، بدال 
من تكبد املؤسسة في السابق 
خسائر سنوية قدرت بـ ١5٠ 

القراشي: إستراتيجية لتمكني املهندسني الشباب حول العالم
قدمت نائبة رئيس االحتاد 
الهندسية  الدولي للمنظمات 
ورئيســة املهندسني الشباب 
في االحتاد م. زينب القراشي 
الســنوية  تقاريرهــا نصف 
التنفيــذي  املجلــس  أمــام 
لالحتــاد واملنعقــد حاليا في 
العاصمة السلوڤينية لوبليانا 
وتستمر فعالياته حتى يوم 
غد اخلميس، مؤكدة أنها لقيت 
دعما من اجلهات املعنية في 
الكويت لتنفيذ استراتيجية 
االحتاد في متكني املهندســني 
الشباب حول العالم واتاحة 

مزيد من الفرص لهم. 
أنهــا  القراشــي  وأكــدت 
اســتعرضت نتائــج جهــود 
جلنتهــا فــي تنفيذ قــرارات 
املرتبطــة  املجلــس األعلــى 
باستراتيجية متكني الشباب 

فــي القــارة األفريقية خالل 
العام احلالي، واســتعداداتنا 
لتفعيل دور املهندسني الشباب 
في فعاليــات االحتاد الدولي 
وخاصة املؤمتر العاملي الذي 

الساحتني احمللية والدولية، 
عــرض  أن  الــى  مشــيرة 
جهود الشــباب الكويتي من 
على منصة االحتــاد الدولي 
للمنظمات الهندســية اجناز 
لــكل »املهندســني  يحســب 
الشباب« في الكويت وتنفيذهم 
لكل البرامج واملشاريع التي 
يقدمونهــا ويكــرس تقديــر 
واحترام هذه النخبة العاملية 
من املهندســني للجهود التي 
يقدمها املهندسون الكويتيون 
على الساحة العاملية، مشيرة 
العاملــي  املنتــدى  أن  إلــى 
لالنشاءات املصاحب لفعاليات 
االحتاد يتناول مواضيع البنية 
التحتيــة وخاصــة »مقاومة 
التحتيــة  املبانــي والبنيــة 
للتغيــرات املناخيــة وإدارة 

املرافق«.

سيعقد هذا العام في استراليا. 
وأعربت عن امتنانها لدعم 
رئيــس جمعيــة املهندســني 
م.فيصل العتــل لها ولفريق 
عملهــا لتطويــر عملهم على 

خالل مشاركتها في فعاليات االحتاد الدولي للمنظمات الهندسية بسلوڤينيا

م.زينب القراشي ورئيســة االحتاد الدولي البروفيسور غانكا والرئيس السابق مروان عبداحلميد ورئيس مهندسي 

التي انطلقت من املنتدى الدولي 
للمهندسني الشباب الذي عقد 
في الكويت فــي العام ٢٠١5، 
مضيفــة أننا عرضنــا أيضا 
خططنا لتنفيــذ هذا املنتدى 

عبدالكريم العبداهلل 

 قــام وزيــر الصحة 
الشيخ د.باسل الصباح 
الســعودي  ونظيــره 
د.توفيق الربيعة بزيارة 
لمستشفى جابر االحمد 
في جنوب السرة، حيث 
اعرب الربيعة عن اعجابه 
الطبــي  بهــذا الصــرح 
المميز والــذي يعد من 
االنجازات الصحية في 
عصــر صاحب الســمو 

األمير الشيخ صباح االحمد والذي شهد 
طفرة صحية على مستوى متقدم.

وقال الربيعة: نهنــئ وزارة الصحة 
ووزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح 

علــى افتتــاح مثل هــذه المستشــفيات 
الفريــد عالميــا لتقديــم   بتصميمهــا 
الخدمات الصحية والتوســع في السعة 

السريرية.

 د.توفيق الربيعة يطلع على إحدى غرف مستشفى جابر


