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استقبل سمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد، حفظه 
اهللا، في قصــر بيان صباح 
أمس، رئيــس مجلس األمة 

مرزوق علي الغامن.

ولي العهد استقبل رئيس مجلس األمة

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد

بدء توزيع بطاقات «عافية ٣» على املتقاعدين في ٤٤ مركزًا

عبدالكرمي عبداهللا

بــدأت وزارة الصحــة بتوزيــع 
بطاقات «عافية ٣» على املستفيدين 
من املتقاعدين في ٤٤ مركزا صحيا 
في جميع املناطق الصحية. وكشف 
مدير إدارة التأمني والضمان الصحي 

في وزارة الصحة د.أحمد احلسيني 
في تصريح لـ «األنباء» عن تســليم 
٥٤٤٥ بطاقــة عافيــة ٣ خالل اليوم 
األول من بدء توزيع البطاقات على 
املستفيدين من املتقاعدين، مضيفا 
أن عملية التوزيع ستســتمر حتى 
١٥ ســبتمبر املقبل، وذلك في أوقات 

الدوام الرسمي من الساعة ٧ صباحا 
إلى الساعة ٢ ظهرا.

وشــدد د.احلســيني علــى عدم 
تســليم البطاقات اجلديــدة إال بعد 
التحقق من هوية املستفيد عبر إبراز 
البطاقة املدنيــة، أو في حال وجود 
من ينــوب عن املتقاعد، حيث يجب 

إبراز البطاقتني «للمتقاعد ومن ينوب 
عنه» مع نسخة من التوكيل القانوني 
الرسمي ساري املفعول. وبني انه عند 
تسليم بطاقة «عافية ٣» للمتقاعد أو 
مــن ينوب عنه ســيتم أخذ «بصمة 
اإلبهام» على منوذج إقرار التســلم 

املعتمد من قبل وزارة الصحة.

احلسيني كشف لـ «األنباء» عن تسليم ٥٤٤٥ بطاقة خالل أول يوم.. والتوزيع يستمر حتى ١٥ سبتمبر

التأكد من بيانات الهوية قبل تسليم البطاقةأحد املستفيدين يتسلم بطاقته د.أحمد احلسيني

السالم لـ «األنباء»: الكويت ليست مبنأى عن «جدري القرود»
خاصة مع «موسم السفر» وكثرة انتقال البشر بني الدول

معهد دسمان يحصل على اعتماد فيدرالية السكر 
الدولية كمركز للتميز في األبحاث والرعاية الطبية

عبدالكرمي العبداهللا

أكــد استشــاري أمــراض 
الباطنيــة د.غامن الســالم أن 
«جدري القرود» لم يصل إلى 
الكويت حتى اآلن وهللا احلمد، 
مشيرا إلى أن الوضع مطمئن 
في الوقت احلالي، الذي أعلنت 
فيه منظمة الصحــة العاملية 
حالة الطوارئ النتشــاره في 

عدد من الدول.
وذكر د.السالم في تصريح 

عبدالكرمي العبداهللا

أعلــن مدير عــام معهد 
دسمان للســكري د.قيس 
اعتمــاد  عــن  الدويــري، 
فيدراليــة الســكر الدولية 
دســمان  معهــد  مؤخــرا 
للسكري كمركز للتميز في 
مرض السكري، وذلك عن 
دور املعهد املتميز في مجال 
األبحــاث والرعاية الطبية 
التــي يقدمهــا، باإلضافــة 
الى تعــاون املعهد البحثي 
وجهوده املتمثلة في الرعاية 
املثلــى وتوعيــة املرضــى 
ورعايتهم الشاملة في مجال 
مرض السكري ومضاعفاته 

املختلفة.

لـ «األنباء» أن الكويت ليست 
مبنــأى عــن ظهــور إصابات 
بجــدري القــرود، خاصة أن 
املوســم احلالــي هو موســم 
الســفر وانتقــال البشــر من 
دولة إلى أخرى، مما يؤدي إلى 
احتكاكهم مع مصابني قد يجلب 
املرض إلى البالد، الفتا إلى أن 
اإلصابات في اململكة العربية 
السعودية واإلمارات العربية 

املتحدة كانت من مسافرين.
وعن رأيه في وضع ضوابط 

األميركيــة، واعتماد هيئة 
االعتماد الكندي باملستوى 
املاسي، باإلضافة الى كون 
معهد دسمان للسكري هو 
املركز الوحيد على مستوى 

جــدري القــرود هــي ظهــور 
طفح جلدي عــادة في الوجه 
وينتشــر في أعضاء اجلسم 
األخرى مصحوبا بحرارة، علما 
أن عالجه يكون بتوفير الراحة 
والدعم الطبي للمريض وعزله 
مع استخدام بعض املضادات 

الڤيروسية.
وأضاف أنه جتري حاليا 
بعض الدراسات على إيجاد 
لقاح وعــالج للقضاء على 

هذا املرض. 

برامــج تدريبيــة متقدمــة 
التغذية  لتدريب أخصائيي 
وأخصائيــي  واملمرضــات 
القدمــني واملثقفني وغيرهم 
مــن املهنيــني العاملــني في 
التابعة  جميع املستشفيات 
لوزارة الصحة، وذلك تلبية 
الحتياجات وزارة الصحة، 
وأن املعهد على أمت االستعداد 
لتقــدمي كل مــا يســهم فــي 
حتسني معايير وجودة رعاية 

املرضى.
د.الدويــري  واختتــم 
قائال: أنتهــز هذه الفرصة 
ألتقدم بجزيل الشكر جلميع 
العاملني في معهد دســمان 
للســكري إلســهامهم فــي 
حتقيق هذا النجاح املتميز.

وإجــراءات مشــددة، أوضــح 
د.الســالم أن إعــالن منظمــة 
الصحة العاملية حالة الطوارئ 
غير ملزم للدول وضع ضوابط 
وإجراءات، إال انه إشعار فقط 
بوجــود مشــكلة تســتدعي 
االنتباه واحلذر. وتابع: هناك 
انتقادات كثيرة بني األوساط 
الطبيــة العاملية لهذا اإلعالن، 
حيث يرى البعض أن احلاالت 
بسيطة ومحصورة في بعض 
الــدول. وأوضــح أن أعراض 

املنطقــة املرخــص لعقــد 
برنامــج دافنــي، كما لدى 
املعهد مركز تدريب للمهارات 
الطبيــة معتمــد مــن قبل 
اجلمعية األمريكية للقلب 
يقدم العديد مــن الدورات 

الطبية املعتمدة.
وأردف أن معهد دســمان 
للســكري، والــذي أنشــأته 
مؤسســة الكويــت للتقــدم 
العلمــي، يقــدم العديــد من 
الــدورات التعليمية املميزة 
ملختلــف الفئــات العمريــة 
لألشخاص املصابني مبرض 
الســكري وكذلك العديد من 
البرامج املتخصصة.  وأضاف 
د.الدويري أن معهد دسمان 
للســكري يعقد باســتمرار 

استشاري األمراض الباطنية أكد أنه ال توجد أي إصابات باملرض في الكويت حتى اآلن

 د.غامن السالم

د.قيس الدويري

وأضــاف د.الدويري أن 
هــذا االعتماد الــذي حققه 
املعهد سيســهم في تعزيز 
دور املعهد على الصعيدين 
اإلقليمــي والدولــي، حيث 
ســيكون املعهد جــزءا من 
شــبكة تعاونيــة دوليــة 
للتنســيق واإلعــداد لبذل 
املزيــد مــن اجلهــود فــي 
حــول  التوعيــة  مجــال 
الســكري ومتكني  مــرض 
املرضى من التحكم مبرض 
الســكري لديهم. ويضاف 
هذا االعتماد لرصيد املعهد 
الزاخر باإلجنازات األخرى 
مثل االعتمــاد الذي حصل 
عليه مختبر املعهد من قبل 
الباثولوجيا  كلية أمراض 

النجار: ضبط مختبر طبي أهلي مخالف في الفروانية  
يعمل بترخيص منتٍه.. وإقامات موظفيه على مكان آخر

عبدالكرمي العبداهللا

أعلنت الوكيلة املســاعدة لشــؤون 
اخلدمــات الطبيــة األهلية فــي وزارة 
الصحة د.فاطمة النجار، عن قيام جلنة 
التفتيش اإلداري في إدارة التراخيص 
الصحية بضبــط مختبر طبي «أهلي» 

في منطقــة الفروانية يعمل بترخيص 
«منتهي الصالحية».

وذكرت أنه مت رصد عدد من املخالفات 
األخرى بهذا املختبر تشمل وجود فنية 
مختبر ال حتمل ترخيص مزاولة مهنة، 
فضال عن أن املوظفني اإلداريني والفنيني 
إقاماتهم ليست على هذا املختبر، بل على 

مــكان آخر، الفتة إلى أنه ســتتم إحالة 
األمر للجهات القانونية والنيابة العامة 

ملزاولة املهنة بدون ترخيص.
وشــددت د.النجــار علــى أن صحة 
املواطنني واملقيمني «خط أحمر»، وستتم 
محاســبة أي مخالف لقواعد وضوابط 

د.فاطمة النجاروزارة الصحة.

فيصل احلمود: ضرورة تكاتف اجلهود 
من أجل القضاء على آفة املخدرات

اســتقبل املستشــار في الديوان األميري 
الشيخ فيصل احلمود أمس وفد مجلس إدارة 
جمعيــة بشــائر اخلير، والــذي ضم رئيس 
اجلمعيــة د. عبداحلميد الباللــي ومنصور 
اخلشــتي وســعيد توفيقي، حيث مت عرض 
دور اجلمعية في خدمة املجتمع ونشاطاتها 
املختلفة في مجال التصدي لظاهرة املخدرات 
ومعاجلة مدمني املخدرات وتوعية املجتمع 

مبخاطرها.
وأشاد احلمود بالدور األخالقي واالجتماعي 

الذي تقوم به اجلمعية واألسرة في مكافحة 
املخدرات، مؤكدا على أهمية اجلهود التي تقوم 
بها مؤسسات املجتمع املدني من أجل خدمة 
الوطن واملواطنني وضرورة تكاتف اجلهود 
من أجل القضاء على تلك الظاهرة الســلبية 

التي تستهدف الشباب.
وأعرب احلمود عن تقديره للعمل التطوعي، 
متمنيا أن تسود هذه الثقافة املجتمع الكويتي 
باعتبار اجلهود التطوعية شــريكا فاعال في 

جناح خطط التنمية البشرية.

استقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة «بشائر اخلير»

الشيخ فيصل احلمود مستقبال د. عبداحلميد الباللي ومنصور اخلشتي وسعيد توفيقي

سفير أوكرانيا لـ «األنباء»: أزمة الطاقة والغذاء 
احلالية تلقي بظاللها على العالم العربي

أسامة دياب

كشف السفير االوكراني 
البالد د.أوليكســندر  لدى 
باالنوتســا عن أن رئيس 
أوكرانيــــــا فولودمييـــر 
زيلينسكي عني د.مكسيم 
صبح ممثال خاصا ألوكرانيا 
األوســط  الشــرق  فــي 
أن  موضحــا  وأفريقيــا، 
د.مكســيم صبح معروف 
كديبلوماسي محترف وذي 
خبرة واســعة. حتى مايو 

٢٠٢٢ شغل مكســيم صبح منصب سفير 
مفوض وفوق العادة ألوكرانيا في اجلزائر. 
وتشمل خلفيته املهنية سنوات من اخلدمة 
الفعالة فــي وزارة اخلارجيــة األوكرانية 
وكذلك الســفارات األوكرانية في اإلمارات 

العربية املتحدة وقطر .. إلخ.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ «األنباء»: 
منصب املمثل اخلاص ألوكرانيا في الشرق 

األوسط ظل شاغرا ملا يقرب 
من ٨ سنوات، مشيرا إلى أن 
تعيني مكسيم صبح جاء في 
الوقت املناسب وسيساهم 
بالتأكيد في تعزيز موقف 
أوكرانيا في العالم العربي.
وبــني ان بــالده ممتنة 
جدا وتقدر عاليا العديد من 
الدول العربيــة التي تقف 
إلى جانــب أوكرانيا خالل 
حربها لتحرير أراضيها من 

براثن الغزاة.
وتابع: لم نرغب في هذه 
احلــرب ونريد أن تنتهي في أســرع وقت 
ممكن. ولكن السبيل الوحيد لتحقيق السالم 
املستمر هو انتصار أوكرانيا في حقل القتال. 
إننا قادرون علــى االنتصار، فقط نحتاج 
إلى املزيد من األسلحة العصرية الثقيلة.

وأشار إلى أن أزمة الطاقة والغذاء احلالية 
تلقي بظاللها على العالم العربي وتزعزع 

استقرار كل أسرة عربية.

ذكر أن بالده عّينت د.مكسيم صبح ممثالً خاصاً لها في الشرق األوسط وأفريقيا

د.أوليكساندر باالنوتسا

تنسيق بني احتادي «املبرات» 
و«التعاونيات» لدعم األسر املتعففة

احتــاد  رئيــس  أكــد 
اجلمعيات واملبرات اخليرية 
العجمي ضرورة  د.ناصر 
التعــاون والتنســيق مع 
احتاد اجلمعيات التعاونية 
االســتهالكية فــي تقــدمي 
اخلدمات املجتمعية لألسر 

املتعففة واملجتمع.
جــاء ذلك خــالل لقاء 
ضــم احتــاد اجلمعيات 
واملبــرات اخليريــة مــع 
رئيس احتاد اجلمعيات 
التعاونية االســتهالكية 

عبدالعزيز أسد.
وثمــن العجمي دور احتــاد اجلمعيات 
التعاونية االســتهالكية في توفير السلع 
واألمن الغذائي للمواطنني واملقيمني ودعم 
الشــركات الوطنية والتفاعل مع األزمات 

االقتصادية.
وأشار إلى أن االحتاد يسعى إلى تبني 
املبادرات املشتركة وتوحيد اجلهود خلدمة 
املجتمع احمللــي، إضافة إلى تعزيز فرص 
التقــدم فــي توفيــر اخلدمات اإلنســانية 
املجتمعية واخلدمات املســاندة لها، فضال 
عن تبادل اخلبرات واملعلومات والعمل على 
تطوير استراتيجية عمل متكن اجلمعيات 

واملبــرات من حتقيق أهدافها وأنشــطتها 
اإلنسانية والتنموية.

وأوضح العجمي أن لشــراكات االحتاد 
نتائج إيجابية على مسيرة العمل اخليري 
فــي الكويت، الســيما في قطــاع التعاون 

االستهالكي.
من جانبه، أشاد رئيس احتاد اجلمعيات 
التعاونية االســتهالكية بأهمية الشــراكة 
اإلنسانية واملجتمعية بني احتاد اجلمعيات 
التعاونية االستهالكية واحتاد اجلمعيات 
واملبــرات اخليريــة مــن خــالل التعاون 
والشراكة بني االحتادين، خاصة فيما يتعلق 
بشؤون األسر املتعففة وتقدمي الدعم لهم.

       العجمي: تبني املبادرات املشتركة وتوحيد اجلهود خلدمة املجتمع احمللي

د.ناصر العجمي ووفد احتاد اجلمعيات واملبرات اخليرية مع عبدالعزيز أسد

العازمي يسأل عن املستفيدين من خدمات مستشفى األحمدي
ـه النائــب حمــدان  وجـ
العازمــي ســؤاال الــى نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
النفط ووزير الدولة لشؤون 
مجلــس الــوزراء د.محمــد 

الفارس جاء كالتالي:
بخصــوص  مستشــفى 
االحمــدي يرجــى تزويدي 

وإفادتي باآلتي:
نظيمــي  ت ل ا ل  ك ـ ـ ي ه ل ا  -  ١

للمستشفى.
٢ - آخر الترقيات الصادرة 

في ادارة املستشفى.
٣ - معاييــر اختيــار مدير 

املستشفى.
٤ - مدة تولي مدير املستشفى 
لهــذا املنصــب، وهــل هناك 
قرارات او لوائح تنظم املدة 
احملددة لشغل هذا املنصب؟

٥ - السيرة الذاتية واملؤهالت 
العلمية واخلبرات العملية 

وخارجيا؟
١١ - يرجى تزويدي بكشف 
يبني عــدد املبتعثني للعالج 
في اخلارج خالل الـ ٥ سنوات 
االخيرة مع بيان جنسياتهم 
واعمالهم وسبب املوافقة على 
ارسالهم للعالج في اخلارج 
والداخل على نفقة الوزارة.

عدد املستشــارين الوافدين 
الذين متت االستعانة بهم من 
اخلارج؟ وما هي جنسياتهم؟ 
تخصصاتهــم  هــي  ا  ـ ـ م و
ومؤهالتهم العلمية وخبراتهم 
العملية؟ مع تزويدي بكشف 
تفصيلــي يوضــح مهام كل 
منهم والراتب الذي يتقاضاه 

شهريا؟
١٧ - مــا هــي آليــة التعاقد 
التمريضيــة  هيئــة  ل ا ع  ـ مـ
فــي املستشــفى؟ وكم يبلغ 
عددهم؟ وما هي جنسياتهم 

وكم املبالغ املصروفة لهم؟
١٨ - كم عدد املكاتب اخلارجية 
التــي تخضع للمستشــفى 
ملتابعة حاالت االبتعاث؟ وفي 
اي البلدان؟ وكم عدد العاملني 
بها؟ وما هي جنسياتهم؟ وكم 
تبلغ امليزانية املخصصة لكل 

مكتب؟

١٢ - يرجى تزويدي بكشف 
يبني عدد املتقدمني بطلبات 
للعالج على نفقة الوزارة في 
الداخل واخلارج ومت رفضها 
مع بيان سبب رفض كل حالة.
١٣ - كــم ميزانيــة االبتعــاث 
للعالج بالداخل واخلارج خالل 
الـ ٥ اعوام االخيرة وكم ميزانية 
املستشفى بشكل عام سنويا؟
١٤ - تزويدي بأعداد اعضاء 
للجنــة املشــكلة للعــالج  ا
في اخلــارج في املستشــفى 
وتخصصاتهــم وخبراتهــم 
العلمية والعملية وجنسياتهم.
١٥ - كم تبلغ عدد الشكاوى 
الصادرة ضد ادارة املستشفى 
خالل الـ ٥ ســنوات االخيرة 
مع تزويدي بكشف يبني حالة 

كل شكوى على حدة؟
١٦ - كــم عدد املستشــارين 
الكويتيني في املستشفى وكم 

استفسر عن جنسيات العاملني وعدد املبتعثني في النفط للعالج باخلارج

حمدان العازمي

ملدير املستشفى.
٦ - ما اللجان التي يرأسها 

مدير املستشفى؟
٧ - كم بلغ عدد املستفيدين 
من خدمات املستشفى خالل 
الثالثــة اعــوام االخيرة مع 
تزويــدي بكشــف مفصــل 
للشرائـــــــح املستفيـــــدة 

وجنسياتهم.
٨ - ما جنسيات العاملني في 
املستشفى مبختلف القطاعات 

والتخصصات واإلدارات؟
٩ - مــا اجراءاتكم لتطبيق 
قرار مجلس الوزراء بشــأن 
سياســة االحالل والتكويت 

في املستشفى؟
١٠ - كم عدد املبتعثني للعالج 
فــي اخلــارج والداخــل في 
السنوات اخلمس االخيرة؟ 
وما هي اآللية املتبعة إلرسال 
احلــاالت للعــالج داخليــا 


