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األمير هّنأ رئيس املجلس العسكري 
االنتقالي في تشاد بالعيد الوطني

ولي العهد هّنأ رئيس املجلس العسكري 
االنتقالي في تشاد بالعيد الوطني

رئيس الوزراء هّنأ رئيس املجلس العسكري 
االنتقالي في تشاد بالعيد الوطني

بعــث صاحب الســمو 
نــواف  الشــيخ  األميــر 
األحمــد ببرقية تهنئة إلى 
الفريق أول محمد إدريس 
ديبي إتنو رئيس املجلس 
العســكري االنتقالــي في 
جمهورية تشاد الصديقة، 
عبر فيها سموه عن خالص 
تهانيــه مبناســبة العيــد 
الوطنــي لبــالده، متمنيا 
ســموه له موفور الصحة 
والعافية وجلمهورية تشاد 
وشعبها الصديق كل التقدم 

واالزدهار.

بعث ســمو ولي العهد 
الشــيخ مشــعل األحمــد 
ببرقية تهنئة إلى الفريق 
أول محمــد إدريس ديبي 
املجلــس  رئيــس  إتنــو 
العســكري االنتقالــي في 
جمهورية تشاد الصديقة، 
ضمنهــا ســموه خالــص 
تهانيــه مبناســبة العيــد 
الوطنــي لبالده، راجيا له 

وافر الصحة والعافية.
بعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف ببرقية تهنئة 
إلــى الفريق أول محمد إدريس ديبي إتنو رئيس املجلس العســكري 
االنتقالي في جمهورية تشاد الصديقة مبناسبة العيد الوطني لبالده. سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمدصاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد

رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف

«الصحة»: مخالفات على ١٢ صيدلية وشركة مكمالت غذائية.. 
وعقوبات إغالق وسحب ترخيص وحتويل إلى النيابة

عبدالكرمي العبداهللا

تفقــد وزيــر الصحة د.خالد الســعيد ووكيل 
الــوزارة د.مصطفــى رضــا مستشــفى الصباح 
لالطمئنان على سير العمل وضمان تقدمي افضل 

خدمة للمرضى واملراجعني.
إلى ذلــك، رصدت جلنة املخالفات اجلســيمة 
بوزارة الصحة مخالفات على ١٢ صيدلية خاصة 

وشركة استيراد مكمالت غذائية.

وقامــت اللجنــة التي تضــم وكالء من وزارة 
الصحــة ورئيس اجلمعيــة الصيدالنية بإصدار 

عقوبات إغالق شهر لـ ٤ صيدليات.
كمــا مت إغــالق ٧ صيدليــات ٣ أشــهر لتكرار 
املخالفات اجلســيمة، فضال عن سحب ترخيص 

صيدلية.
 وقامت اللجنة ايضا بســحب ترخيص شركة 
اســتيراد املكمالت الغذائية ملخالفة ممارسة بيع 

أدوية طبية.

هذا، وقد قامت اللجنة بتحويل جميع املخالفني 
الى النيابة التخاذ االجراءات القانونية بهذا الشأن.

ويأتي هذا في اطار جهود وزارة الصحة لتنظيم 
الصيدليات اخلاصة.

من جانب آخر، حولت وزارة الصحة مكافآت 
االعمال املمتازة للموظفني املستحقني في منطقة 
العاصمة الصحية وقطاع الشؤون الهندسية الى 
البنك املركزي على أن يتم ايداعها في حساباتهم 

في أسرع وقت.

وزير الصحة تفقد مستشفى الصباح لالطمئنان على سير العمل وضمان تقدمي أفضل خدمة للمرضى واملراجعني

جانب من اجلولةد. خالد السعيد ود. مصطفى رضا خالل اجلولة

«الصحة» تدّشن خدمة إشعار الوصفة الطبية للمريض عبر «سهل»

عبدالكرمي العبداهللا

دشــنت وزارة الصحــة 
خدمــة جديدة عبــر تطبيق 
«ســهل» تتمثل في اشــعار 
الوصفــة الطبيــة للمريض 
وبيــان بالوصفــة اخلاصة 
باألدويــة املتكــرر صرفهــا 
املزمنة، وتضم  واالمــراض 
«انواع االدوية ـ اجلرعات ـ 
تاريخ ووقت صرف الوصفة 
ـ اســم  ـ املركــز الصحــي 

الصيدلي/الطبيب».
الرسمي  وأعلن املتحدث 
د.  الصحــة  وزارة  بســام 
عبداهللا الســند عــن تفعيل 
ربط صرف األدوية في مراكز 
الرعايــة الصحيــة األولية 
«في املرحلــة احلالية» عبر 
التطبيــق احلكومي املوحد 
للخدمات االلكترونية (سهل)، 

وأوضــح د. الســند فــي 
تصريح صحافي أن اخلدمة 
اجلديــدة تتمثل فــي ظهور 
إشعار فوري للمريض عند 

م. أحمد الغريب أن إرســال 
إشــعارات صــرف األدويــة 
لألطفــال أقــل مــن ١٦ عاما، 
ســيتم إرسالها الى ولي أمر 
الطفل خالل املراحل القريبة 
القادمة من تطوير اخلدمة.

وقد بني م. الغريب تفعيل 
اخلدمة اجلديدة، شــمل في 
مرحلتها األولى مراكز الرعاية 
الصحيــة األوليــة، على أن 
يشــمل قريبــا فــي املرحلة 
الثانية املستشفيات واملراكز 
التخصصيــة علــى أن يتم 
تطوير اخلدمة تاليا لتشمل 

عموم مستشفيات البالد.
وفي إطار حوكمة صرف 
األدوية والرقابة عليها، دعا م. 
الغريب الى ضرورة مراجعة 
املركز الصحي حال وصول 
إشعار بصرف دواء دون علم 

صاحب العالقة.

صــرف األدويــة مــن خالل 
قائمة «إشعارات» التطبيق، 
بالوصفــة الطبيــة وبيــان 
بالوصفة اخلاصة باألدوية 
املتكــرر صرفهــا لألمراض 
املزمنة، والتي باإلضافة إلى 
ظهورها في قائمة إشعارات 
التطبيق، ستكون موثقة في 
قائمة «بيانات» التطبيق ذاته، 
ويحتــوي ذلك علــى أنواع 
األدوية املصروفة واجلرعات 
صــرف  ووقــت  وتاريــخ 
الوصفــة واملركــز الصحي 
الطبيب،  واســم الصيدلي/ 
مثمنا جهود جميع العاملني 
الجناز هذا العمل وتقدمي كل 
ما يسهل على املواطنني من 

خدمات صحية رقمية.
هــذا، وقــد بــني الوكيل 
املســاعد لشــؤون الصحــة 
الرقمية فــي وزارة الصحة 

ً األدوية املتكرر صرفها لألمراض املزمنة ستظهر في قائمة «إشعارات» التطبيق وستكون موثقة في قائمة «بيانات» التطبيق أيضا

وذلك بتوجيهــات ومتابعة 
مــن وزير الصحــة. د.خالد 
الســعيد، ووكيل الوزارة د. 

مصطفى رضا.

إغالق مركز التطعيم مبشرف.. وتقدمي اخلدمة في ١٦ مركزًا صحيًا
عبدالكرمي العبداهللا

الصحــة  وزارة  أغلقــت 
مركز الكويــت للتطعيم ضد 
كوفيد-١٩ في مشرف بعد عام 
ونصف العام تقريبا من العمل 
الدؤوب من قبل ابطال الصحة، 
والذين بذلوا جهــودا كبيرة 
في العمــل خالل هذه الفترة، 
حيث ان حملة التطعيم بدأت 
ديسمبر ٢٠٢٠، وبهذه املناسبة، 
أقامت رئيسة التمريض مبركز 
الكويت للتطعيم مترون جناة 
الرجيــب تكرميــا للتمريض 
باملركز في آخر يوم عمل حيث 
اشادت بجهود جميع العاملني 
من التمريض خالل فترة عمل 

املركز.
ومع اغالق مركز الكويت 
للتطعيــم، دشــنت وزارة 
الصحة خدمة التطعيم ضد 
كوفيد-١٩ في ١٦ مركزا صحيا 
وستقدم اخلدمة من األحد إلى 
اخلميس من كل أسبوع من 

بلقاح فايزر (اجلرعة األولى 
والثانية فئة األطفال من ٥ إلى 
١٢ عاما واجلرعة التعزيزية 
«الثالثــة» مــن عمــر ١٢ إلى 
أقل مــن ١٨ عامــا واجلرعة 

بلقاح «موديرنا»، متثلت في 
٣ مراكز مبنطقــة العاصمة 
الصحية وهي «مركز الشيخة 
فتوح سلمان الصباح الصحي 
مركز جاسم الوزان الصحي 
مركــز جابر األحمد الصحي 
١»، أما منطقة حولي الصحية 
فقد مت تخصيــص ٣ مراكز 
ايضــا وهي «مركز ســلوى 
التخصصــي الصحي مركز 
محمود حاجي حيدر الصحي 
مركز الرميثية التخصصي»، 
وبالنسبة ملنطقة الفروانية 
الصحية، فقد مت تخصيص 
مراكــز «العمريــة عبــداهللا 
املبارك األندلس» الصحية، 
بينمــا مت تخصيص املراكز 
التالية في منطقة األحمدي 
 - «الفنطــاس  الصحيــة: 
الفحيحيــل التخصصــي - 
التخصصي»، فضال  العدان 
عن مراكز «النعيم - العيون 
- سعد العبداهللا ق ١٠» في 

منطقة اجلهراء الصحية.

التعزيزية «الرابعة» من عمر 
٥٠ وما فوق).

واعتمدت وزارة الصحة 
١٥ مركــزا صحيــا متبقيــا 
التطعيــم  لتقــدمي خدمــة 

لقطة تذكارية للعاملني في مركز مشرف في آخر يوم عمل

الساعة ٣ عصرا حتى ٨ مساء.
وخصصت وزارة الصحة 
الزيــد  مركــز عبدالرحمــن 
الصحــي في غرب مشــرف 
لتقــدمي خدمــات التطعيــم 

يوسف الصباغ قّدم أوراق اعتماده
سفيرا لدى ڤيتنام

محافظ حولي: مكافحة املخدرات واجب وطني

سفارتنا لدى اإلمارات تدعو املواطنني إلى عدم 
استخدام طائرات «الدرون» داخل األراضي اإلماراتية

قدم سفيرنا لدى ڤيتنام يوسف الصباغ 
أوراق اعتماده إلى رئيس جمهورية ڤيتنام 
االشتراكية نغيون شوان فوك وذلك خالل 
املراسم التي جرت في القصر الرئاسي في 

العاصمة هانوي.
وقالت ســفارتنا لــدى ڤيتنام في بيان 
تلقت «كونا» نسخة منه إن السفير الصباغ 

نقل خــالل اللقاء حتيات صاحب الســمو 
األمير الشــيخ نواف األحمــد إلى الرئيس 
شوان فوك. وأضاف البيان أن اللقاء تطرق 
الى العالقات الثنائية بني البلدين وســبل 
تطويرها، باالضافة الــى تعزيز التعاون 
االقتصادي وزيادة عدد ومستوى الزيارات 

الرسمية بني البلدين.

أكد محافظ حولي علي األصفر أن مكافحة 
آفة املخدرات تعتبر واجبا وطنيا على كل محب 
لهذا الوطن، مشيرا إلى اضرارها الكبيرة على 
عقول الشباب والتي تؤثر سلبا على أسرهم.

جاء ذلك خالل استقبال محافظ حولي لعدد 
من منتسبي وزارة الداخلية في ديوان عام 
احملافظة ملتابعة الشؤون األمنية، مشددا على 
ضرورة تطبيق القانون على كل من تسول 
له نفسه العبث بأمن واستقرار البالد وعدم 
إفســاح املجال ملن يحاول ترويع املواطنني 

واملقيمني.

وأشاد محافظ حولي بتطبيق رجال األمن 
لتوجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طالل 
اخلالد الســديدة في االنتشار األمني وحفظ 
األمن والتي أثمرت ضبط مروجي املخدرات 

وأشخاص مطلوبني للعدالة.
هذا، وقد قام محافظ حولي بتقدمي دروع 
تذكارية وشهادات تقدير لعدد من منتسبي 
وزارة الداخليــة، وذلــك لتشــجيعهم على 
االســتمرار وبذل املزيد من أجل هذا الوطن 

الغالي.

أهابت سفارتنا لدى ابوظبي باملواطنني 
الكويتيني القادمني الى دولة االمارات بعدم 
جلــب او حيازة او اســتخدام اي نوع من 
الطائرات من دون طيــار (الدرون) داخل 
االراضــي االماراتيــة جتنبــا للمســاءلة 

القانونية والقضائية.
وأكدت السفارة في بيان تقلته «كونا» 
ضرورة االلتزام بالقوانني املعمول بها في 

االمارات في هذا الصدد والتســجيل واخذ 
املوافقة املسبقة من الهيئة العامة للطيران 

املدني.
وأضافت انه بإمكان املواطنني االطالع 
علــى الشــروط واالحــكام املعمــول بهــا 
بخصوص طائــرات (الــدرون) من خالل 
WWW.) موقع الهيئة العامة للطيران املدني

.(GCAA.GOV.AE

السفير الصباغ مع احلضور خالل تقدمي أوراق اعتماده إلى الرئيس الڤيتنامي

محافظ حولي علي األصفر متوسطا منتسبي «الداخلية» املكرمني

الوقيت يحدد ضوابط 
حضور وانصراف حرس مجلس األمة

العــام  أصــدر األمــني 
املساعد لشــؤون احلرس 
فــي مجلــس األمــة اللواء 
خالد الوقيت تعميما حول 
ضوابط حضور وانصراف 
حرس مجلــس األمة نص 

على اآلتي:
علــى جميــع مديــري 
اإلدارات وضبــاط حــرس 
مجلس األمــة االلتزام في 
واالنصــراف  احلضــور 
اليومــي اعتبــارا من يوم 
املوافــق ٢٠٢٢/٨/١٤  األحد 

باآلتي:
١ - يكون دخول مديري إدارات حرس مجلس 
األمة مــن بوابة مبنى حرس مجلس األمة 

(دخول الساعة ٧ صباحا 
- خروج الساعة ٢ ظهرا).

٢ - يكــون دخــول جميع 
ضباط حرس مجلس األمة 
مــن البوابة رقــم ٢ ملبنى 
مجلس األمة (دخول الساعة 
٧ صباحا - خروج الساعة 

٢ ظهرا).
٣ - يكون إثبات احلضور 
واالنصــراف مــن خــالل 
بوابة الدخول واالنصراف 
املخصصة للسادة مديري 
اإلدارات وضبــاط حــرس 

مجلس األمة.
- يعمم على جميع مديري اإلدارات وضباط 

حرس مجلس األمة.

إشعارات اخلدمة اجلديدة حتتوي على أنواع األدوية املصروفة واجلرعات وتاريخ ووقت صرف الوصفة واملركز الصحي واسم الصيدلي والطبيب

اللواء خالد الوقيت


