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محافظ األحمدي يرعى مبادرة «واعي» 
للوقاية من املخدرات باملدارس

األصفر يعلن انضمام منطقة الفيحاء 
لشبكة املدن الصحية اإلقليمية العاملية

اســتقبل محافظ األحمدي الشــيخ فواز 
اخلالد أمس  التربويني محمد العازمي ود.نواف 
املطيري، وذلك في إطار احلرص على التواصل 
مع أبناء وبنات الكويت املبادرين، حيث مت 
االطالع على مبادرتهما املجتمعية وزميلهما 
د.هادي الدوسري «واعي» للمساهمة في جهود 
التوعية بآفة املخدرات وطرق الوقاية منها 
والتصدي لها في املدارس على امتداد مناطق 
األحمــدي، حيث أعرب اخلالــد عن التقدير 
والتمنيات بالتوفيق ولكل من يعملون ألجل 
خدمــة احملافظة في مختلــف مجاالت الفكر 

والعمل واإلنتاج وعلى كل املستويات.
من جانبه، أعــرب رئيس فريق املبادرة 
محمــد العازمــي عن ســعادته باللقاء الذي 
تناول احلديث عن مبادرة «واعي» ملكافحة 
املخدرات بني النشء، مثمنا استعداد محافظ 
األحمدي لتبني هذه املبادرة التي ستنطلق 
منتصف أكتوبر، األمر الذي يؤكد مدى احلرص 

واالهتمام باملســؤولية املجتمعية ومواكبة 
املســتجدات على الســاحة احمللية، خاصة 
جتاه أبنائنا الطلبــة والطالبات، وضرورة 
التصدي لهذه اآلفة اخلطيرة على املجتمع.

وأضاف العازمــي: نحن كأبناء مبادرين 
فــي محافظــة األحمدي نحــرص دوما على 
مثــل هذه األنشــطة التوعوية فــي مناطق 
احملافظــة، وحتقيق النتائــج الطيبة داخل 
املجتمــع، موضحــا أن املبــادرة تســتهدف 
الطلبة والطالبات في املرحلتني املتوســطة 
والثانوية، وستستمر على مدى العام الدراسي 
كامال بفصليه الدراســيني، متوجها بالشكر 
والتقديــر الى محافظ األحمدي ومنتســبي 
احملافظة الهتمامهم وحرصهم على التوعية 
املجتمعية، وخاصة هذه املبادرة التي تتكامل 
مع جهود الدولة الرسمية بوزاراتها وهيئاتها 
ومؤسســاتها ذات الصلــة فــي مواجهة آفة 

املخدرات.

مشاري املطيري

أعلن محافظ حولي ومحافظة العاصمة بالوكالة 
علي األصفر عن «انضمام منطقة الفيحاء، للشبكة 
اإلقليمية للمدن الصحية العاملية التابعة ملبادرة 
منظمة الصحة العاملية WHO»، كاشفا عن «ارتفاع 
عدد املناطق الكويتية املسجلة على الشبكة إلى ١٤

منطقة». جاء ذلك في تصريح صحافي للمحافظ 
علي األصفر، على هامش االجتماع التنسيقي الذي 
عقد أمس الثالثاء مبقر ديوان عام محافظة حولي، 
وذلك للتوقيع على منوذج تسجيل املنطقة على 

الشبكة اإلقليمية للمدن الصحية.
 وقد حضر االجتماع كل من مدير إدارة مكتب 
محافــظ العاصمة م. عبداهللا أتش، ومدير إدارة 
الشؤون اإلدارية في احملافظة عبدالكرمي املهدي، 
إلى جانب رئيس مكتب املدن الصحية في وزارة 
الصحــة د. آمال اليحيى، كما حضر كل من نائب 
رئيس اللجنة التنســيقية واملنسق العام ملدينة 
الفيحاء الصحية ورئيس جلنة التنمية الصحية 
للمدينــة د. أنوار محمد بوحمرا، ورئيس مكتب 

املدينة الصحية د. حمد العباد، إلى جانب عضو 
ورئيس اللجنة التعليمية أحمد الصالح، وعضو 
ورئيس اللجنة املجتمعية عبدالرحمن العدواني، 
وعضــو ورئيس اللجنة األمنيــة الرائد عبداهللا 
الرقبة، وعضــو ورئيس مجلــس إدارة جمعية 
الفيحاء محمد املشوح، باإلضافة إلى نائب املنسق 
العــام ملدينة الفيحــاء الصحية وعضو ورئيس 
جلنة البيئة واخلدمات صالح املوســى، وعضو 
مجلس منطقة الفيحاء جمال الفوزان، والعضو 
االستشاري في مجلس املنطقة فهد العبداجلليل، 
وعضو ورئيس اللجنة االجتماعية نوال املراغي، 
والعضو أميرة املسعود. ويعتبر تسجيل املنطقة 
هــو بداية االنطالق فــي العمــل مبنظومة املدن 
الصحيــة والعمل على اســتيفاء معايير املدينة 
الصحية التي حددتهــا منظمة الصحة العاملية. 
وبانضمام منطقة الفيحاء حلركة املدن الصحية، 
يرتفع عدد املدن الصحية الكويتية املسجلة في 
محافظــة العاصمــة إلى ٨ مناطق هــي اليرموك 
والعديلية والسرة والشامية، باإلضافة إلى ضاحية 
عبداهللا السالم والصليبخات والدسمة والفيحاء.

تنطلق منتصف أكتوبر وتغطي العام الدراسي كامالً

محافظ حولي أعلن زيادة املناطق املسجلة إلى ١٤

الشيخ فواز اخلالد يطلع على مبادرة «واعي» ملكافحة املخدرات

علي األصفر واحلضور خالل االجتماع

السعيد: الكويت سّباقة في جراحات «زراعة الكلى»
ولدينا بوادر لتطوير زراعات الكبد والقلب أيضًا

حنان عبداملعبود

قال وزير الصحة د.خالد السعيد 
إن الكويت سباقة في جراحات زراعة 
الكلى، مشــيرا إلــى أن هناك بوادر 
أيضــا لتطوير الزراعــات األخرى 
بأنواعها ومنها زراعة الكبد وزراعة 

القلب.
جاء هذا ضمن تصريح للوزير 
السعيد على هامش رعايته ألنشطة 
االحتفــال بيوم القلب العاملي الذي 
نظمتــه جمعيــة القلــب الكويتية 
بالتعاون مع مركــز صباح األحمد 
للقلب. وقــال: «إن الكويت متضي 
فــي هذا الطريــق إال أنــه يجب أن 
تكون القاعدة قوية حتى نستطيع 

أن نستمر».
ولفــت إلى أن هنــاك نوعني من 
الزراعــة، تشــمل زراعــة األعضاء 
وزراعة النخاع، النوع الثاني منهما 
موجود في الكويت وحتديدا لألطفال 
في مستشفى البنك الوطني، مضيفا 
أن القطاع الصحي في الكويت شهد 
تطورا ملحوظا في السنوات األخيرة 

وحتديدا في عالج أمراض القلب.
وأشار إلى أن القسطرة الفورية 
تقام خالل الساعة األولى من اإلصابة 
باجللطات القلبية، ما يحقق نتائج 
مبهرة لتلك احلاالت، وهذا النوع من 
القسطرة لم يكن متوافرا، إال أنه بدأ 

مقارنة بالدول األخرى.
وأشاد د.السعيد بالدور الذي تقوم 
به جمعية القلب الكويتية واملمتد من 
٤٠ سنة، الفتا إلى أنها كانت والتزال 
تدعم تطور عالج أمراض القلب في 
القطاعني احلكومي واخلاص خلدمة 
أهل الكويت واملقيمني على أرضها.

من جانبه، قــال رئيس جمعية 
القلب طالل البحر إن اجلمعية تعتز 
بالشراكة مع وزارة الصحة لتنفيذ 
برنامج التدريب على إنقاذ احلياة 
واإلنعاش الطبي الرئوي فضال عن 
حرصها على مشاركة دول العالم في 
االحتفال بيوم القلب العاملي املوافق 

٢٩ سبتمبر من كل عام.
وأكد أن مســيرة اجلمعية على 

مــدى ٤٠ عامــا حافلــة بالعطــاء 
واإلجنــازات في مجــاالت التوعية 
بعوامل اخلطورة املسببة ألمراض 
القلب وفي مقدمتها التدخني والسمنة 
وزيادة الوزن والتغذية غير الصحية 

واخلمول البدني.
وشــدد البحر على أن اجلمعية 
تعتز بدورها الوطني املجتمعي لدعم 
البحــوث الطبية في مجال أمراض 
القلب والوقاية منها إضافة إلى دعم 
الباحثني في إجراء الدراسات العلمية 
وحضور املؤمترات الدولية ورعايتها 

للعديد من املؤمترات الطبية.
وأشــار إلــى أن اجلمعية تنظم 
فعاليات توعوية بأماكن التجمعات 
كما جتري الوحدة املتنقلة التابعة 
لهــا الفحوصــات الطبيــة لتحليل 
نســبة الســكر والكوليسترول في 
الــدم وقياس ضغط الــدم والوزن 
والطول لتقدير كتلة اجلسم وحتديد 

مؤشر السمنة وزيادة الوزن.
وقال إن طموحات وآمال اجلمعية 
ال تتوقف عند حد معني، وإمنا سنعمل 
جاهدين علــى الوصول باحلمالت 
التوعية ألكبر عدد ممكن للتوعية 
من خطورة أمراض القلب ومن ثم 
إنقاذ أكبر عدد من الناس، خصوصا 
أن احلمــالت التوعوية بعد ظهور 
وسائل التواصل االجتماعي أصبحت 

أكثر سهولة وأوسع انتشارا.

وزير الصحة دّشن االحتفال بيوم القلب العاملي الذي تنظمه جمعية القلب بالتعاون مع مركز صباح األحمد للقلب

فحوصات طبية للمشاركني في االحتفال

(متني غوزال) د.خالد السعيد وطالل البحر وعدد من املشاركني في االحتفال بيوم القلب العاملي 

يستخدم في مستشفى واحد وحاليا 
متواجد في ٤ مستشفيات، وقريبا 
جدا سيتوافر في جميع املستشفيات.
القســطرة  إن  الوزيــر  وقــال 
التشــخيصية والدعامات متوافرة 
في اغلب املستشفيات، مشيرا إلى 
أن تطور عالج أمراض القلب رافقته 
زيادة في إعداد األطباء االستشاريني 
في الكويت املؤهلني بأعلى الشهادات 
العلمية وهم من يقودون هذه الثورة 
في عالج األمراض القلبية، مشيرا 
إلى ارتفاع نسب أمراض السكري في 
الكويت بسبب منط احلياة وأسلوب 
احلياة غير الصحي، الفتا إلى أن هذا 
املرض يصاحبه ارتفاع نسب اإلصابة 
بأمــراض القلــب والكوليســترول 

مركز اتصال مباشر لتلقي استفسارات
وشكاوى املتقاعدين املستفيدين من «عافية»

«الصحة» تضيف خدمة «تطعيمات الشتاء» 
لطريحي الفراش وكبار السن وذوي اإلعاقة

عبدالكرمي العبداهللا

أعلن وزير الصحة د.خالد الســعيد عن افتتاح مركز اتصال مباشر معني 
فقط بتلقي استفسارات وشكاوى «املتقاعدين» املستفيدين من خدمات «عافية» 
ســيعمل اعتبارا من اليوم األربعاء من الساعة ٧٫٣٠ صباحا حتى ١٫٤٥ ظهرا. 
وبني الوزير السعيد أنه يهدف إلى ضمان مستوى اخلدمة املقدمة للمتقاعدين 
املشتركني في بطاقه «عافية» والتعامل مع الشكاوى مباشرة، مشيرا إلى تخصيص 
خط مباشر ٢٢٩٦٥٨٥٦ الستقبال اتصاالت املتقاعدين. وثمن دور إدارة التأمني 
والضمــان الصحي من خالل زيادة التركيز علــى الدور الرقابي وفقا ملا جاء 

في عقد «عافية ٣» وضمان وصول اخلدمة للمتقاعدين باملستوى املطلوب.

عبدالكرمي العبداهللا

أضافت وزارة الصحة خدمة «تطعيمات الشتاء» لفئة طريحي 
الفــراش وكبــار الســن وذوي اإلعاقة ضمن الزيــارات املنزلية 
التابعة لــإلدارة املركزية للرعاية الصحية األولية، على أن يتم 
تقــدمي اخلدمــة عبر أخذ موعد عن طريــق موقع وزارة الصحة 
Vaccine__١٩_https://cov١٩vaccine.moh.gov.kw/spcms/CVD

.RegistrationBedriddenAr.aspx
وأعلنت الوزارة أيضا استمرار حمالتها امليدانية في التطعيم 

ضد كوفيد-١٩ لطريحي الفراش وكبار السن وذوي اإلعاقة.

الرويح: ١٣٠٨٧٥ معاملة أجنزتها «السكنية» عبر «سهل» منذ إطالقه

«القوى العاملة» تتيح 
تقدمي بالغ تغيب ضد عامل 

حديث عبر «أسهل»
بشرى شعبان

تأكيــدا ملن نشــرته «األنبــاء» األســبوع املاضي، 
أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة عن إطالق خدمة 
تقــدمي بــالغ تغيب للعامــل الذي دخــل البلد حديثا 
ولديه تصريح عمل عبر «خدمة أســهل - شركات»، 
حيث متكن اخلدمـــــة صاحب العمل من تقدمي بالغ 
تغيب ضد العامل بتصريح العمـــل وذلــــك وفــــق 

اخلطـــوات اآلتية:
٭ الدخول على خدمة أسهل - شركات، اختيار القائمة 
الفرعيــة عالقات عمــل وبالغات التغيــب، واختيار 
(طلب جديد) خلدمة تسجيل بالغ تغيــــب لعامـــل 

بتصريـــح.
٭ اختيــار نوع الترخيص واختيار اســم العامل ثم 
الضغــط على تفاصيــل وإدخال تاريــخ التغيب ثم 

الضغط على تقدمي التغيب.
ويسمح بطباعة تقرير البالغ بعد مرور ٧ أيام من 
تقدمي الطلب دون مراجعة إدارة عالقات العمل وذلك 

عن طريق خدمة أسهل - شركات.
وسيتم إلغاء تصريح العمل اخلاص بالعامل آليا 

بعد طباعة التقرير.

عاطف رمضان

أعلنت املؤسسة العامة للرعاية 
السكنية أن عدد اخلدمات اإلسكانية 
املقدمة عبر تطبيق «سهل» احلكومي 
منذ بداية إطالق التطبيق إلى يومنا 
هذا، يقارب ١٣٠٨٧٥ معاملة موزعة 
على ٢٠ خدمة مت إدراجها بالتطبيق.

وصرح نائب املدير العام لشؤون 
العالقات العامة والتطوير واملتحدث 
الرسمي باسم املؤسسة عمر الرويح 
بأن املؤسســة منذ إطالق اخلدمات 
اإللكترونيــة عبــر تطبيــق ســهل 

احلكومــي في ســبتمبر ٢٠٢١ حتى 
ســبتمبر اجلــاري قد القــت إقباال 
كبيرا من املواطنــني في التعامالت 
اإللكترونيــة دون احلاجة ملراجعة 
املؤسسة حيث وفرت اجلهد والوقت 
على املواطنني الســيما خدمــــــات 
التخصيـص على مشروع وإصدار 
أذونات البنــــاء وإدراج املستنــــدات 
إلكترونيا بالكامل مع اســتكمال أي 
نواقص من خالل أيقونة اإلشعارات.

وأشــار إلــى أن اخلدمــات التــي 
تقدمهــا املؤسســة عبــر التطبيــق 
باللغتني العربية واالجنليزية بهدف 

التســهيل على املواطنني. ولفت إلى 
أن املؤسسة تعمل جاهدة على مكننة 
جميع خدماتها عبر التطبيق ليتمكن 
املواطنون من احلصول على جميع 
اخلدمات على مدار ٢٤ ساعة وفي أي 
مكان ســواء داخل البالد أو خارجها 
دون تكبد عناء احلضور إلى املؤسسة.

وأكد الرويح أن املؤسسة خصصت 
جناحا خاصا لالستفسار عن خدماتها 
عبر تطبيق سهل احلكومي في بهو 
املؤسســة خالل ســاعات العمل من 
الســاعة ٨:٣٠ صباحا حتــى ١٢:٣٠

عمر الرويحمساء.

ملشاهدة الڤيديو


