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على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته
لوقف الحروب وإنهاء األزمات

المبارك :الكويت حريصة
على مواصلة دورها لتعزيز
السالم واالستقرار في العالم

• سمو نائب األمير مستقبالً مرزوق الغامن

•  ...وخالل لقائه الشيخ ناصر الصباح

نائب األمير استقبل

الغانم وناصر الصباح
والصالح

• الشيخ جابر املبارك مصافحا ً مستقبليه في مطار «جي اف كندي»

ا�ستقبل �سمو نائب الأمري ويل العهد ال�شيخ نواف الأحمد ،بق�رص ال�سیف
�أم�س ،رئی�س جمل�س الأمة مرزوق الغامن.
كما ا�ستقبل �سموه ،رئی�س جمل�س الوزراء بالإنابة وزیر الدفاع ال�شیخ نا�رص
ال�صباح.
وا�ستقبل �سموه ،نائب رئی�س جمل�س الوزراء وزیر الدولة ل�ش�ؤون جمل�س
الوزراء وزیر الداخلیة بالوكالة �أن�س ال�صالح.
•  ...ومستقبالً أنس الصالح

الجيش حريص على الوصول ألقصى درجات االستعداد واليقظة

رئيس الوزراء باإلنابة :مستمرون في اتخاذ
جميع التدابير لحماية البالد

و�صل ممثل �صاحب ال�سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح الأحمد� ،سمو
ال�شيخ جابر املبارك رئي�س جمل�س الوزراء ،والوفد املرافق له
�إلى مدينة نيويورك بالواليات املتحدة االمريكية م�ساء �أم�س
الأول ،لرت�ؤ�س وفد الكويت امل�شارك يف اجتماعات الدورة الـ 74
للجمعية العامة للأمم املتحدة.
و�أعرب �سموه يف ت�رصيح �صحايف لدى و�صوله عن تقدير الكويت
للدور احليوي والفاعل الذي تقوم به الأم��م املتحدة ملواجهة
التحديات واملخاطر العاملية املتزايدة وجهودها امل�ستمرة
الرامية �إلى حفظ ال�سلم والأمن الدوليني ومتابعة تنفيذ �أهداف
التنمية امل�ستدامة يف العامل.
وثمن �سموه جهود الأمني العام �أنطونيو غوتري�س خلدمة �أهداف
ومبادئ ميثاق الأمم املتحدة من �أجل حتقيق اال�ستقرار وتعزيز
التعاي�ش ال�سلمي والتعاون الدويل يف خمتلف املجاالت.
و�أكد �سموه حر�ص الكويت على التعاون مع الأمم املتحدة مبختلف
�أجهزتها ووكاالتها وبراجمها ملواجهة التحديات واملخاطر
املختلفة التي تهدد العامل م�شيدا �سموه بالتعاون املتميز القائم
بني الكويت واملنظمة الدولية.
ودع��ا �سموه املجتمع ال��دويل �إل��ى حتمل م�س�ؤولياته يف وقف
احلروب و�إنهاء الأزمات التي ت�شهدها بع�ض مناطق العامل وت�ضافر
اجلهود الدولية ملكافحة التطرف والإرهاب الذي تزايدت خماطره
يف ال�سنوات الأخرية وكان الن�صيب الأكرب منها ملنطقة ال�رشق
الأو�سط.
و�أكد �سموه �أن الكويت حري�صة على موا�صلة دورها الرائد يف تعزيز
ال�سالم واال�ستقرار يف العامل ودعم جهود التنمية لتوفري احلياة
الكرمية ملختلف ال�شعوب �إ�ضافة �إلى دورها الإن�ساين املتميز يف
معاجلة الكوارث والأزمات وتقدمي خمتلف �أوجه الدعم لل�شعوب
املنكوبة.
وكان يف ا�ستقبال �سموه لدى و�صوله �إلى مطار «جي اف كندي»
ال��دويل ،مدير مكتب �صاحب ال�سمو �أمري البالد ،ال�سفري �أحمد
الفهد ،وامل�ست�شار بالديوان الأمريي حممد �أبواحل�سن ،ورئي�س
املرا�سم والت�رشيفات الأمريية ال�شيخ خالد العبدالله ،ووكيل
ال�ش�ؤون الإعالمية والثقافية بالديوان الأمريي يو�سف الرومي،
و�سفري الكويت لدى الواليات املتحدة االمريكية ال�شيخ �سامل
اجلابر ،ومندوب الكويت الدائم لدى االمم املتحدة ال�سفري من�صور
العتيبي ،و�أع�ضاء ال�سفارة الكويتية واملندوبية الدائمة.

تخضع للمراجعة والتنقيح

«الكهرباء والماء» :خطة طوارئ

جاهزة لمواجهة أي مستجدات
كتب فار�س عبدالرحمن:

• الشيخ ناصر الصباح مترئسا ً االجتماع

�أكد رئي�س جمل�س الوزراء بالإنابة وزير الدفاع ال�شيخ
نا�رص ال�صباح ،حر�ص اجلي�ش بكافة قواته الربية
واجل��وي��ة والبحرية على الو�صول لأق�صى درج��ات
اال�ستعداد واليقظة واال�ستمرار باتخاذ كافة التدابري
التي ت�ضمن توفري احلماية حلدود البالد و�أجوائها.
جاء ذلك يف كلمة وجهها ال�شيخ نا�رص خالل اجتماعه يف
ق�رص ال�سيف �أم�س ،مبجل�س الدفاع الع�سكري نقلها بيان
�صادر عن مديرية التوجيه املعنوي والعالقات العامة
يف وزارة الدفاع.
و�شدد على �رضورة قيام و�سائل االعالم بدورها يف مثل
هذه االو�ضاع واحلر�ص على ا�ستقاء كافة االخبار من
م�صادرها الر�سمية حفاظا على قوة ومتا�سك اجلبهة
الداخلية للبالد وقطع الطريق امام اي و�سيلة اعالمية
حتاول بث ال�شائعات بهدف زعزعة ثقة افراد املجتمع
مب�ؤ�س�ساته الع�سكرية.

•  ...وخالل لقائه سفير السعودية

ودعا اجلميع الى عدم االلتفات الى ما تروجه بع�ض
احل�سابات يف برامج التوا�صل االجتماعي من ن�رشها
لأخبار ومعلومات ال عالقة لها بالواقع وال ت�ستند �إلى
م�صدر ر�سمي ميكن للمتابعني لها الرجوع اليه.
وذكر البيان ان ال�شيخ نا�رص ا�ستمع خالل االجتماع الى
ايجاز مف�صل من كبار القادة باجلي�ش الكويتي ا�شتمل
على اخر التطورات واالحداث التي متر بها املنطقة يف
الوقت الراهن وما مت اتخاذه من اجراءات احرتازية من
رفع حلالة اال�ستعداد واجلاهزية لبع�ض القوات باجلي�ش
بح�سب ما تقت�ضيه االو�ضاع الراهنة.
ح�رض االجتماع رئي�س االركان العامة للجي�ش الفريق
الركن حممد اخل�رض وكبار قادة اجلي�ش الكويتي.
من جهة �أخرى ،بحث ال�شيخ نا�رص ال�صباح ،مع �سفري
ال�سعودية االمري �سلطان بن �سعد� ،أهم الأمور واملوا�ضيع
ذات االهتمام امل�شرتك.

وذكرت مديرية التوجيه املعنوي والعالقات العامة
يف وزارة الدفاع يف بيان �صحايف ان ال�شيخ نا�رص ا�شاد
خالل ا�ستقباله االمري �سلطان يف ق�رص ال�سيف �أم�س،
بعمق العالقات الأخوية بني البلدين.
و�أ�شار البيان الى ت�أكيد ال�شيخ نا�رص واالمري �سلطان
احلر�ص على تعزيز العالقات وتطويرها.
�إلى ذلك ،بعث ال�شيخ نا�رص ال�صباح ،بربقية تهنئة
�إلى ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع
باململكة الأمري حممد بن �سلمان ،وذلك مبنا�سبة الذكرى
الـ  89لليوم الوطني للمملكة ،معرب ًا عن متنياته
للمملكة ب��دوام التقدم واالزده��ار ولقواتها امل�سلحة
بالرفعة والعزة يف ظل القيادة احلكيمة خلادم احلرمني
ال�رشيفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز ،داعيا املولى عز
وجل �أن يعيد هذه املنا�سبة على �سموه و�شعب اململكة
باخلري واليمن والربكات.

�أكدت م�صادر مطلعة يف وزارة الكهرباء واملاء ا�ستعداد كوادرها
وطواقمها الفنية بكل طاقتها للت�صدي لأي م�ستجدات حمتملة
نتيجة التوترات احلا�صلة يف املنطقة يف �سبيل احلفاظ على
الطاقة الكهربائية واملياه و�ضمان ا�ستمرارهما.
و�أ�ضافت امل�صادر� :أن ل��دى ال���وزارة خطة ط��وارئ تخ�ضع
للمراجعة والتنقيح والتعديل مبا يتنا�سب مع امل�ستجدات
العامة ،الفتة الى ان الوزارة على ا�ستعداد لتطبيقها يف اي
وقت ا�ستدعى االمر.
و�أ�شارت الى انه على �سلم �أولويات الوزارة حماية املن�ش�آت
احليوية وبالتعاون مع اجلهات الأمنية املعنية �سواء املحطات
مبختلف م�ستوياتها او اخلزانات وغريها ،ما ي�ضمن موا�صلة
الإنتاج و�إي�صال التيار.
ولفتت امل�صادر �إلى �أن ا�ستمرار اي�صال املياه والكهرباء
للم�ستهلكني هو الأ�سا�س الذي تقوم عليه خطة الوزارة ،مبينة
وج��ود بدائل يتم العمل عليها يف حال تعر�ضت املقطرات
للإيقاف ،حيث تتم اال�ستعانة باملخزون اال�سرتاتيجي بهدف
التوزيع العادل على امل�ستهلكني ب�شكل ي�ساعد على احلفاظ
على وجود املياه لأطول مدة ممكنة.

على جميع قطاعات البلدية التعاون معها

تضع آلية لبرامج المساعدات من الشركات والمؤسسات األهلية

واالقتراحات

وزير الصحة يشكل لجنة لشراء وتخزين وصرف األدوية

يفعل إدارة الشكاوى
الشعلة
ّ

�أ�صدر وزير الدولة ل�ش�ؤون
البلدية فهد ال�شعلة تعميم ًا
وزاري ًا لتفعيل اخت�صا�صات
ادارة ال�شكاوى واالقرتاحات
التابعة له� ،شدد من خالله
على ح�سن ا�ستقبال �شكاوى
امل���واط���ن�ي�ن وال�����رد على
وتوجيههم
ا�ستف�ساراتهم
ملعامالتهم قبل �إحالتها الى
اجلهات املعنية بالبلدية
واتخاذ االج��راءات الالزمة
للتعامل مع تلك ال�شكاوى
وال����رد عليها بال�رسعة
• فهد ال�شعلة
املمكنة ،وقال انه على جميع
القطاعات واالدارات العاملة بالبلدية التعاون مع ادارة ال�شكاوى
واالقرتاحات وت�سهيل عملها و�رسعة الرد على املخاطبات والكتب
ال�صادرة منها وتزويدها مبا تطلبه من م�ستندات و�أوراق حتى
تتمكن من �إجناز مهام عملها على �أكمل وجه.

�أعلن الوكيل امل�ساعد ل�ش�ؤون
الرقابة ال��دوائ��ي��ة والغذائية
بوزارة ال�صحة د.عبدالله البدر
عن ت�شكيل وزير ال�صحة د.با�سل
ال�صباح جلنة لو�ضع �آلية عمل
لربامج امل�ساعدات املقدمة من
ال�رشكات وامل�ؤ�س�سات الأهلية
لعالج املر�ضى لتنظيم �رشاء
وتخزين و�رصف الأدوية برئا�سة
وكيل الوزارة د.م�صطفى ر�ضا.
وذكر د.البدر يف ت�رصيح �صحايف
�أن ال��ل��ج��ن��ة تخت�ص بتحديد
الربامج والفئات امل�ستهدفة يف
برامج م�ساعدة املر�ضى ،وو�ضع
�آل��ي��ة وا���ض��ح��ة لتنظيم ��شراء
الأدوي����ة للمر�ضى اخلا�ضعني
لربامج امل�ساعدة والت�أكد من
عدم خمالفتهم لقانون الت�سعرية
وال��ق��رارات ال��وزاري��ة املنظمة
لت�سعرية الأدوية.

و�أف�����اد ب����أن ال��ل��ج��ن��ة تخت�ص
بو�ضع �آلية للت�أكد من �سالمة
ت��خ��زي��ن وو�����ص����ول ال�����دواء
للمر�ضى ،وحتديد �أماكن �رصف
الأدوية املقررة للمر�ضى مبا ال
يتعار�ض مع القرارات الوزارية
املنظمة لعمل ادارة تفتي�ش
الأدوية  ،ومتكني مفت�شي القطاع
الأهلي من الت�أكد من الو�صفات
ال��ط��ب��ي��ة ال�����ص��ادرة للمر�ضى
والتدقيق عليها ومطابقتها مع
الكميات الفعلية املوجودة.
و�أ�شار الى �أن اللجنة تهدف الى
و�ضع �آلية تنظيمية لربامج �إعانة
املر�ضى للت�أكد من ا�ستمرارية
ال�برام��ج امل��ق�ترح��ة و�إل��ت��زام
ال�رشكات بتوفري الأدوي��ة خالل
فرتة العالج ،ومناق�شة الأ�س�س
وال����شروط املطلوبة لتمكني
اجل��ه��ات امل��ع��ن��ي��ة مل�ساعدة

املر�ضى من �إدراج برامج جديدة
ب�شكل ر�سمي حتت مظلة وزارة
ال�صحة.
من جهة �أخرى� ،أعلن د.البدر عن
تطبيق العمل ب�صيدلية م�ست�شفى
الوالدة على مدار ال�ساعة ،وذلك
لتلبية اح��ت��ي��اج��ات املر�ضى
املراجعني حلوادث امل�ست�شفى
ما بعد ال��دوام الر�سمي ،مبين ًا
�أن هذا النظام �سي�شمل �صيدليات
يف م�ست�شفيات تخ�ص�صية �أخرى
قريباً ،م�شيد ًا بجهود اجلميع ال
�سيما مدير اخلدمات ال�صيدالنية
د.عايد ال�شمري ورئي�س ق�سم
ال�صيدلية مب�ست�شفى الأمرا�ض
ال�����ص��دري��ة ال�����ص��ي��دالن��ي��ة هبة
مندين ورئي�س ق�سم ال�صيدلية
مب�ست�شفى ال��والدة ال�صيدالنية
دنيا الرتكيت ل�سعيهم يف هذا
املو�ضوع.

• د.عبدالله البدر

البدر :تطبيق
العمل بصيدلية
«الوالدة» على
مدار الساعة

