
إقصاء الخليفة عن تفويض المهمات الرسمية

وزير الصحة يعيد تشكيل لجنة العالج بالخارج ويستثني ٨ أعضاء

عبداهللا الطويل

حنان عبدالمعبود
شـــهدت امس وزارة الصحة 
اصدار اكثر من قرار تغييري في 
محاولة من وزير الصحة عبداهللا 
الطويـــل للعمل على دفع عجلة 
العمل بالوزارة بشكل افضل، فقد 
اصدر قرارا بإعادة تشكيل اللجنة 
العليا للعالج باخلارج، كما اصدر 
قرارا بإعادة تشكيل جلنة شراء 
االجهـــزة الطبيـــة، وكذلك اعاد 
تشكيل جلنة املهمات الرسمية، 
كما شكل الوزير الطويل جلنة 

االدوية.
الوزير  وتفصيليا، اصـــدر 
قـــرارا وزاريـــا حتـــت رقم ٧٧ 
لســـنة ٢٠٠٨ بإعادة تشـــكيل 
اللجنة العليا للعالج باخلارج، 
وتضمن اعفـــاء ٨ من اعضائها 
وهم: د.احمد الشرهان ود.احمد 

النصف، د.امني معرفي، د.مرزوق 
البدر، د.شفيق العوضي، د.موضي 
املطيري، د.منى اخلواري، د.علي 

املكيمي ود.فهد الشمري.
وفي هذا الصدد، صرح مصدر 
مســـؤول باجلمعية الطبية بأن 
ادارتها د.علي  رئيس مجلـــس 
املكيمي سيقدم استقالته من تلك 
القرارات  اللجنة احتجاجا علي 
التـــي اعتبرها - على حد قوله 

- مجحفة بحق هؤالء االطباء.
وفي قرار آخر اصدره وزير 
الصحة بإعادة تشكيل جلنة شراء 
االجهـــزة الطبية لتضم مديري 
املناطق الصحية، واعاد الوزير 
الرسمية  املهمات  تشكيل جلنة 
الوكيل املساعد للصحة  لتضم 
العامة د.علي الســـيف رئيســـا 
وعضوية كل من الوكيل املساعد 

للشؤون الفنية د.خالد السهالوي 
ومدير منطقـــة حولي الصحية 
د.محمد العياد ومدير مستشفى 

الفروانية د.سعود الدرعة.
كما شكل الوزير جلنة االدوية 
لتضم كال من د.شفيقة العوضي، 
د.امني معرفي، د.نواف املطيري، 
د.مرزوق البدر، د.وائل الرشيد، 
د.منى اخلواري، د.عبداهللا ذياب 

ود.عمر السيد عمر.
واجلدير بالذكر ان من املالحظ 
غياب وكيل وزارة الصحة د.عيسى 
اخلليفة عن هذه اللجان، حيث 
مت اقصـــاؤه من التفويض على 
التوقيع على املهمات الرســـمية 
ملوظفي الوزارة باخلارج، اضافة 
الى ذلك تكرر اختيار د.شفيقة 
العوضي في عدد من اللجان التي 

يتم تشكيلها بالوزارة.

الفضلي ود.جواد املؤمن ود.خالد 
العبدالهادي ود.يوسف العوضي 
ود.غسان بيدس ود.مدحت عطيفة 

ود.فوزية الكندري.
اللجنة  ان  بالقـــرار  وجـــاء 
اصبحت تضم كال من د.صالح 

الطويل يرعى افتتاح المؤتمر العام
ألمراض النساء والوالدة األحد

يرعى وزير الصحة عبداهللا الطويل 
انطــــالق املؤمتر العام ألمراض النســــاء 
والوالدة االحد مبشــــاركة حميع االطباء 
االختصاصيني من القطاعني العام واخلاص 
في الكويت. وقال استشاري امراض النساء 
والوالدة والعقم ورئيس اللجنة املنظمة 
للمؤمتر د.جاســــم احلجــــي في تصريح 
لـ «كونــــا» ان املؤمتر ســــيناقش احدث 
املستجدات في االفرع املختلفة لتخصص 
امراض النساء والوالدة. واضاف ان املؤمتر 
سيركز على امراض سن اليأس لدى املرأة 
واستخدام الهرمونات التعويضية اضافة 
الى التطرق الى االورام النسائية املختلفة 
وكيفية تشخيصها مبكرا وطرق الوقاية 
وتكنولوجيا املساعدة على االجناب. واكد 
د.احلجي انه سيتم خالل املؤمتر استعراض 
االبحاث العلمية الكويتية واوراق العمل في 

تخصص امراض النساء والوالدة من كال 
القطاعني كما ستتم مناقشة هذه االبحاث 
باالشتراك مع االنشطة العلمية العاملية 
التي حتضر للمؤمتــــر. وذكر ان املؤمتر 
استضاف خالل االعوام املاضية خبراء في 
احلمل كامل اخلطورة والتعامل مع االطفال 
حديثي الوالدة كما استضاف خبراء عامليني 
في مجال استخدام الســــونار (املوجات 
فوق الصوتية) في التشخيص واستخدام 
منظار البطن النســــائي في التشخيص 
والعالج. ووصف د.احلجي املؤمتر بأنه 
احدى الركائز االساسية في تطوير اخلدمة 
الصحية عن طريــــق حتديث املعلومات 
وادخال اساليب جديدة في التشخيص. 
واشار الى ان اهمية املؤمتر تظهر في مجال 
اعداد اطباء البورد الكويتي في تخصص 

امراض النساء والوالدة وتشجيعهم.

الجمعية الطبية:
يخدم مصالح انتخابية

اصدرت اجلمعية الطبيــــة بيانا قالت فيه: 
جلأت الى اجلمعية الطبية مجموعة من االطباء 
االستشاريني مت اقصاؤهم من اللجنة العليا للعالج 
باخلارج وجلنة مراجعة وتدقيق االجهزة الطبية، 
وذلك بعد صدور قرار وزاري يحمل رقم ٢٠٠٨/٧٧ 
ويقضي بتعيني اعضاء جدد للجنة العليا خالل 
فترة حرجة تشــــكل الفترة االنتقالية النتخاب 
اعضاء جدد ملجلس االمة وذلك رغم صدور قرار 
من مجلس الوزراء لعدم وضع اي قرار بنقل او 
ندب او تعيني اي موظف في اي جهة حكومية 
وذلك للمصلحة العامة للبلد ويرى االطباء ان 
هــــذا القرار يخدم مصالــــح انتخابية، حيث ان 
الوزير قام بتغيير االطباء الذين يشهد اجلميع 
بكفاءتهم وبشهادة مدير ادارة العالج باخلارج، 
لذا ترى اجلمعية ان من االهمية مبكان ضرورة 
اعادة النظر في القرار الوزاري في الوقت الذي 

تتكاتف اجلهود فيه للخروج الى بر االمان.

ثالثة مخترعين كويتيين يعرضون ابتكاراتهم في معرض جنيڤ
يعرض ثالثة مخترعني كويتيني اختراعاتهم 
وابتكاراتهم خالل معــــرض جنيڤ للدول الـ 
٣٦ للمخترعات الذي انطلق امس االول. وقدم 
املخترع الكويتي خالد احمد اجلاسم الذي يعمل 
في احلرس الوطني امس اختراعه وهو عربة 
مصممة للكشــــف عن املتفجرات الستخدامها 
للتفتيش اسفل السيارات او املركبات االخرى 
الكتشاف املتفجرات واملواد احملظورة وتتميز 
بسهولة استخدامها. كما عرض املخترع الكويتي 
محمد بدر عبداحلسن وسيلة اعالنات للوسائط 

املتعددة مصممة لبيع وتوزيع اعالنات الوسائط 
املتعددة من مصدر واحد عبر موقع الكتروني 
ميكن وضــــع االعالنات عليه من اي مكان. اما 
املخترع الكويتي الثالث عبدالكرمي علي املطوع 
فقدم اختراعا باســــم دائرة االتصاالت لتمكني 
مجموعة من االشــــخاص من ممارســــة العاب 
الڤيديو معا. كما شــــارك في املعرض خمسة 
مخترعني سعوديني ومخترع اماراتي قدم ثالثة 
ابتــــكارات حيث قدمت فنيــــة االجهزة الطبية 
السعودية رمي ابراهيم فؤاد خوجه مايكروسكوب 

اسطوانيا آليا ميكن تشغيله آليا لتحليل عينات 
السوائل وميكن استخدامه في املجالني الطبي 
والصناعي معا. وقدم السعودي احمد البابطني 
نظام تبادل يسمح بتنظيم تدفق املياه بني عدة 
خزانات مياه كما قدم الســــعودي يزيد العقل 
لوحا شبه خشبي وهو مصنوع من مواد بديلة 
صديقة للبيئة بهدف خفض االضرار بالغابات 
التي تسببها الصناعات احلديثة بينما عرض 
مواطنه خالد الرشيد نظاما يسمح باستبدال 

اطار السيارة دون ازالة االطار املثقوب.
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