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القيادة السياسية هنأت عون بذكرى استقالل لبنان

األحد  07ربيع اآلخر 1442هـ
 22نوفمبر 2020م  -العدد 4143

بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس العماد ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة
الذكرى السابعة والسبعين الستقالل لبنان.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقيتي تهنئة مماثلتين.

بالده تصدر حاليًا األدوية إلى  147دولة عبر قارات

السفير البنغالي :التعاون مع الكويت في «الصيدلة»
كتبت سميرة فريمش

اكد السفير البنغالي لدى البالد اللواء ام .دي.
عشيق الزمان .عمق العالقات الكويتية البغالية
وس�ع�ي��ه ل�ل�ت�ع��اون م��ع ال�س�ل�ط��ات ال�ك��وي�ت�ي��ة في
م �ج ��ال ال �ص �ي��دل��ة ،خ �ص��وص��ا ف ��ي ظ ��ل ج��ائ�ح��ة
«كورونا».
ً
وق � � ��ال ف� ��ي ت� �ص ��ري ��ح ص� �ح ��اف ��ي وف� ��ق� ��ا ل �ش��رك��ة
،Business Communications Company Inc
وهي منظمة بحثية مقرها الواليات المتحدة،
م��ن المتوقع أن يصل ال�س��وق العالمي لألدوية
ال�ج�ن�ي�س��ة ال ��ى  533م �ل �ي��ار دوالر ب �ح �ل��ول ع��ام
 2021مقارنة ب  352مليار دوالر في عام 2016
بمعدل نمو سنوي مركب ( )CAGRيبلغ .٪8.7
ً
س�ت�ص�ب��ح ب �ن �غ��الدي��ش م ��رك ��زا ع��ال �م� ً�ي��ا رئ�ي�س��ا
ل� ��ألدوي� ��ة ال �ع��ام��ة وال �ل �ق ��اح ��ات ع��ال �ي��ة ال �ج ��ودة
منخفضة الكلفة ،كما تفخر بنغالديش بأنها
ً
تقف وحدها باعتبارها أقل البلدان نموا ()LDC
والوحيدة التي تمتلك قطاع صيدالني متطور
يبدو كمركز لألدوية العامة في المنطقة مع نمو
ً
سنويا .مشيرا
صحي مستدام بنسبة ٪15-10
ال ��ى ان ب� ��الده ت�ن�ت��ج األدوي� � ��ة ال�ج�ن�ي�س��ة بشكل
رئ�ي��س .التي ه��ي نسخ م��ن األدوي ��ة التي تحمل
عالمات تجارية لها الجرعة نفسها واالستخدام
المقصود واآلثار الجانبية والمخاطر والسالمة
والقوة مثل األدوية األصلية.
واضاف :تعد صناعة األدوي ��ة ف��ي بنغالديش
ث��ان��ي أك�ب��ر صناعة م��ع نمو كبير ف��ي السنوات
الخمس الماضية مع معدل نمو سنوي مركب
ب�ل��غ  ٪15.6س��اه��م ب�ن�س�ب��ة  ٪1.83ف��ي ال�ن��ات��ج
المحلي االجمالي في عامي  .2018-2017أظهر
المحللون وخبراء الصناعة ً
ً
سنويا بنسبة
نموا
 ٪15لتصل ال��ى  5.11م�ل�ي��ارات دوالر أميركي
مدفوعة باستثمارات كبيرة بحلول عام -2022
 .2023اذ يبلغ حجم السوق المحلية للمنتجات
ال �ص �ي��دالن �ي��ة ف ��ي ب �ن �غ��الدي��ش ح��ال� ً�ي��ا 205.12
ً
اعتبارا من عام ( 2018وال يعكس
مليارات تاكا،
هذا الرقم عالجات المعالجة المثلية واألوناني

 10شركات
محلية تسيطر
على % 70
من حصة السوق
االعتماد الكبير
على واردات املواد
الخام من تحديات قطاع
األدوية في بالدنا

واأليورفيدا :نوع مختلف من األدوية عن العالج
ال��وب��اث��ي) وه ��و م�ح�م��ي ل�ل�غ��اي��ة م��ن ال�م�ن��اف�س��ة
ال �خ��ارج �ي��ة ف �ي �م��ا ي �ت �ع �ل��ق ب��اس �ت �ي��راد األدوي � ��ة
ً
محليا.
المصنعة

الحصة السوقية
وع ��ن ال �ح �ص��ة ال �س��وق �ي��ة ق � ��ال :م ��ع وج � ��ود 257
شركة لتصنيع األدوي��ة المرخصة ،فانها تلبي
 ٪ 98من الطلب المحلي (من سكان بنغالديش
ً
ال�  160مليونا) ،أما النسبة المتبقية  ٪ 2فهي
فئات خاصة من األدوي��ة التي يجب استيرادها
حيث ال يمكن استيراد هذه الجزيئات الخاصة،
الف� �ت ��ا ال � ��ى ان أك� �ب ��ر  10ش ��رك ��ات ه ��ي ش��رك��ات
محلية تسيطر على  ٪70من حصة السوق مع
 4ش��رك��ات م�ت�ع��ددة ال�ج�ن�س�ي��ات ( )MNCضمن
أف �ض��ل  20ش��رك��ة (س��ان��وف��ي ،ن��وف��و ن��وردي�س��ك،
ن��وف��ارت �ي��س ،ج��الك�س��و س�م�ي��ث ك��الي��ن) .وتنتج
ال�ش��رك��ات األن�س��ول�ي��ن وال�ه��رم��ون��ات واللقاحات
ال� �ف� �ي ��روس� �ي ��ة وأدوي� � � � ��ة ال � �س� ��رط� ��ان وم �ج �م��وع��ة
متنوعة من األدوي��ة األخ��رى .هناك ما يقرب من
 16471دواء تم انتاجها لعالجات الوباتشيك،
وال�م�ع��ال�ج��ة المثلية ،واألون ��ان ��ي ،واألي��ورف �ي��دا.
 ٪80م ��ن األدوي � � ��ة ال �م �ن �ت �ج��ة ه ��ي أدوي� � ��ة ع��ام��ة
والباقي حاصل على براءة اختراع.
وتابع ك��الم��ه ي��وج��د  7ش��رك��ات ح��اص�ل��ة على
موافقة م��ن الهيئات التنظيمية العليا النتاج
م� �ج� �م ��وع ��ة م� �ت� �ن ��وع ��ة م � ��ن م� �ن� �ت� �ج ��ات ال� � � ��والدة
ال� �م� �ت� �خ� �ص� �ص ��ة (م � �ث � ��ل أج � � �ه � ��زة االس� �ت� �ن� �ش ��اق
وت��رك �ي �ب��ات االط� ��الق ال�م�س�ت�م��ر وم ��ا ال ��ى ذل ��ك)،
وعلى سبيل المثال ،شركة ،Beximco Pharma
ال � ُ�م� �ص � ِّ�در ال��رئ �ي��س ل�ل�م�ن�ت�ج��ات ال �ص �ي��دالن �ي��ة،
ل�ه��ا بصمة عالمية ف��ي أك�ث��ر م��ن  50دول ��ة وق��د
ت��م اع �ت �م��اده��ا م��ن ق �ب��ل ال �س �ل �ط��ات التنظيمية
ال �ع��ال �م �ي��ة ال� ��رائ� ��دة ب �م��ا ف ��ي ذل� ��ك ادارة ال �غ��ذاء
وال� � � ��دواء األم �ي��رك �ي��ة ( ،)FDAوه �ي �ئ��ة األدوي � ��ة
ال�م��ال�ط�ي��ة (االت �ح��اد األوروب� � ��ي) ،وادارة السلع
ال �ع��الج �ي��ة ( )TGAأس �ت��رال �ي��ا ،وزارة ال�ص�ح��ة
ال �ك �ن��دي��ة ،م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون ال�خ�ل�ي�ج��ي ()GCC
ل� ��دول ال �خ �ل �ي��ج و( TFDAت� ��اي� ��وان) ،وب��ال �م �ث��ل،
واف �ق��ت ال �ع��دي��د م��ن ال�ه�ي�ئ��ات ال�ت�ن�ظ�ي�م�ي��ة مثل
ممارسات التصنيع الجيدة لالتحاد األوروبي،
ووك ��ال ��ة ت�ن�ظ�ي��م األدوي � � ��ة وم �ن �ت �ج��ات ال��رع��اي��ة
الصحية ف��ي المملكة المتحدة ،وادارة السلع
العالجية ف��ي أستراليا ،وم�م��ارس��ات التصنيع
الجيدة في االمارات العربية المتحدة ،ومديرية
األدوي� ��ة ال�ب�ي�ط��ري��ة ف��ي المملكة ال�م�ت�ح��دة على
والي� ��ة اس �ك��اي��ف .م �ن �ش��أة ت�ص�ن�ي��ع ع �ل��ى أح ��دث
ط��راز .بينما حصلت Square Pharmaceuticals
و Inceptaع�ل��ى ش �ه��ادة وك��ال��ة ت�ن�ظ�ي��م األدوي ��ة
وم �ن �ت �ج ��ات ال ��رع ��اي ��ة ال �ص �ح �ي��ة ف� ��ي ال �م �م �ل �ك��ة
المتحدة ( )MHRAلتصدير العناصر.

تصدير األدوية
وعن تصدير بالده لالدوية قال :بعد تلبية ٪98
م��ن ال �ط �ل��ب ال �م �ح �ل��ي ،ت �ق��وم ب �ن �غ��الدي��ش ح��ال� ً�ي��ا
بتصدير األدوية الى  147دولة عبر أربع قارات،
ب �م��ا ف ��ي ذل ��ك ع ��دد ق �ل �ي��ل م ��ن األس� � ��واق ش��دي��دة
التنظيم في االتحاد األوروبي وأستراليا ،حقق

السفير البنغالي ام .دي .عشيق الزمان
القطاع  130مليون دوالر من عائدات الصادرات
ف��ي السنة المالية  2019-2018حيث و103.46
م��الي�ي��ن دوالر ف��ي ال�س�ن��ة ال�م��ال�ي��ة ،2018-2017
ح�ي��ث ق �ف��زت ش�ح�ن��ات األدوي � ��ة ب�ن�س�ب��ة ٪ 4.49
على أساس سنوي لتصل الى  136مليون دوالر
ف��ي ال�س�ن��ة ال�م��ال�ي��ة  20-2019ب�ع��د التحسينات
ف��ي ج��ودة المنتجات ودع��م السياسات ،مؤكدا
ان ب� �ن� �غ ��الدي ��ش م �س �ت �ع ��دة ل� ��دخ� ��ول األس � � ��واق
شديدة التنظيم باالعتماد ومن خالل اتفاقيات
التصنيع التعاقدية.

املزايا التنافسية

ً
وع��ن ال�م��زاي��ا التنافسية ق ��ال« :وفقا التفاقية
ال �ج��وان��ب ال �ت �ج��اري��ة ل�ح�ق��وق ال�م�ل�ك�ي��ة ال�ف�ك��ري��ة
( )TRIPSلمنظمة ال�ت�ج��ارة العالمية (،)WTO
ُس�م��ح لبنغالديش بالهندسة العكسية للطب
الحاصل على ب��راءة اختراع النتاج نسخ عامة
من ه��ذا ال��دواء ،واالع�ف��اء من االلتزامات بتنفيذ
ب��راءات االخ�ت��راع وحماية البيانات للمنتجات
ال��دوائ �ي��ة ح�ت��ى ي�ن��اي��ر  2033م��ا أدى ال ��ى اط��ار
زم�ن��ي انتقالي ط��وي��ل ال�م��دى لتصنيع األدوي��ة
الجنيسة.
ً
واضاف :م��ن بين ال�ب�ل��دان األق��ل ن�م��وا األخ��رى،
تمتلك ب�ن�غ��الدي��ش ف�ق��ط أق��وى ق��اع��دة لتصنيع
األدوي � � ��ة ال �ص �ي��دالن �ي��ة ب �س �ب��ب االم � � ��داد ال �ك��اف��ي
للقوى العاملة الماهرة منخفضة الكلفة ( 3الى
 4مرات أقل من الصين والهند) .وال ُيسمح للهند
وال�ص�ي��ن ب�ت�ص��دي��ر ال �م��واد ال�ص�ي��دالن�ي��ة ال�خ��ام
الحاصلة على براءة اختراع بسبب القيود التي
ُ
تفرضها منظمة التجارة العالمية والتي تعفى
ً
بنغالديش باعتبارها أق��ل ال�ب�ل��دان ن�م��وا حتى
ً
عام  .2033مستطردا وقد أعفى المجلس الوطني
ل� ��الي� ��رادات ( )NBRض��ري �ب��ة ال �ق �ي �م��ة ال�م�ض��اف��ة
بنسبة  ٪15لمنتجي ال�م�ك��ون��ات الصيدالنية
ال�ن�ش�ط��ة ( )APIف��ي ال �م ��واد ال �خ��ام وال �ك��واش��ف
المستوردة حتى ديسمبر  ،2025حيث حصلت
بنغالديش على الموافقة المتوافقة مع اللوائح
التنظيمية م��ع ال�ك�ي��ان��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة األجنبية
الرئيسية (ال��والي��ات ال�م�ت�ح��دة ،FDA :االت�ح��اد
األوروب � ��ي ،GMP :ال�م�م�ل�ك��ة ال�م�ت�ح��دة،MHRA :
الشرق األوسط :دول مجلس التعاون الخليجي،
أس�ت��رال�ي��ا ،TGA :ال �ب��رازي��لAgência Nacional :

 )de VigilânciaSanitária )ANVISAويسمح
بالتصدير.
وحول عيوب تحولت الى فرص تحدث السفير
البنغالي قائال ان من التحديات الرئيسة التي
يواجهها قطاع األدوي��ة في البالد هو االعتماد
الكبير ع�ل��ى واردات ال �م��واد ال �خ��ام ،األم ��ر ال��ذي
ي�ق�ض��ي ع �ل��ى ال� �ق ��درة ال�ت�ن��اف�س�ي��ة ف ��ي األس� ��واق
ال�ع��ال�م�ي��ة ،اذ ت �س �ت��ورد ب�ن�غ��الدي��ش  ٪99.5من
ال �م��واد ال �خ��ام ل�ص�ن��اع��ة األدوي � ��ة ب�ش�ك��ل رئ�ي��س
م��ن ال�ص�ي��ن وال �ه �ن��د ،وم ��ع ذل ��ك ،واف �ق��ت اللجنة
ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ل �ل �م �ج �ل��س االق � �ت � �ص� ��ادي ال��وط �ن��ي
( )ECNECف��ي ب�ن�غ��الدي��ش ع�ل��ى ت�ط��وي��ر منتزه
ال� �م� �ك ��ون ��ات ال �ص �ي��دالن �ي��ة ال �ن �ش �ط��ة  APIع�ل��ى
م �س��اح��ة  200ف� ��دان م��ن األرض ع �ل��ى  42قطعة
أرض حيث ستحصل الشركات على  10سنوات
لسداد قيمة هذه األراضي .ومن المتوقع أن يبدأ
ان �ت��اج ال �م��واد ال �خ��ام ال�ص�ي��دالن�ي��ة ف��ي المنطقة
ال �ص �ن��اع �ي��ة  APIف ��ي أوائ � ��ل ع ��ام  2023ق �ب��ل أن
تتحول بنغالديش ال��ى دول��ة متوسطة الدخل.
موضحا انه «لن يؤدي ذلك الى توفير  ٪70على
األقل من كلفة استيراد المواد الخام فحسب ،بل
ً
يمكن أي��ض��ا لبنغالديش أن تكسب م��ن السوق
ال�ع��ال�م�ي��ة ال�ب��ال�غ��ة  238م�ل�ي��ار دوالر م��ن خ��الل
تصدير المكونات الصيدالنية النشطة .»API
وبخصوص وجهة االستثمار ق��ال :يوجد في
بنغالديش مجال كبير لالستثمار في األعمال
ال�ت�ج��اري��ة ال��زراع �ي��ة وال �م��الب��س وال�م�ن�س��وج��ات
وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والجلود
والسلع الجلدية ،وقطاع الكهرباء والبالستيك
وال�ه�ن��دس��ة ال�خ�ف�ي�ف��ة وب �ن��اء ال�س�ف��ن وال�س�ي��اح��ة
واألغذية المجمدة والطاقة المتجددة والطاقة
وال� �س� �ي ��رام� �ي ��ك وال � �م � �ع� ��دات ال �ط �ب �ي��ة وال ��رع ��اي ��ة
الصحية.
واض � � ��اف :ب �ل��غ م �ت��وس��ط ن �م��و ال �ن��ات��ج ال�م�ح�ل��ي
االجمالي لدينا في االحدى عشرة سنة الماضية
( )2019-2008ح� ��وال� ��ي  .٪7ح �ت ��ى ف� ��ي ح��ال��ة
ال��وب��اء ،يسجل نمو ال�ن��ات��ج المحلي االجمالي
ف��ي بنغالديش  ،٪ 5.2وه��و أع�ل��ى م�ع��دل داخ��ل
البلدان اآلسيوية.
ك �م��ا ش� �ه ��دت ب �ن �غ��الدي��ش اس� �ت� �ث� �م � ً�ارا أج �ن �ب� ً�ي��ا
ُم ً
رضيا في السنوات الخمس الماضية .مشيرا
ال��ى تصنيف ت�ق��ري��ر االس�ت�ث�م��ار ال�ع��ال�م��ي لعام
 2017ب�ن�غ��الدي��ش ف��ي ال�م��رت�ب��ة  16م��ن ب�ي��ن 74
دول � ��ة م�ت�ل�ق�ي��ة ل��الس �ت �ث �م��ار األج �ن �ب��ي ال�م�ب��اش��ر
م ��ع رق� ��م ق �ي��اس��ي ل �ت��دف��ق االس �ت �ث �م��ار االج �ن �ب��ي
ال �م �ب��اش��ر ب �ل��غ  2.65م �ل �ي��ار دوالر أم �ي��رك��ي في
ع � ��ام  .2019م ��وض �ح ��ا «وف� � ��ي ال �س �ن ��ة ال �م��ال �ي��ة
ً
ً
 ،2020سجلت أرب��اح التحويالت رق�م��ا قياسيا
ب��واق��ع  18.21مليار دوالر أم�ي��رك��ي ،وال��ذي كان
 16.52مليار دوالر أم�ي��رك��ي ف��ي السنة المالية
السابقة .اذ تجاوزت احتياطيات النقد األجنبي
لبنغالديش ح��اج��ز ال �  40مليار دوالر أميركي
ألول م � ��رة وس � ��ط ج ��ائ� �ح ��ة ف � �ي� ��روس ك� ��ورون� ��ا.
ً
م �س �ت��درك��ا ك ��ل ه� ��ذه االح �ص��ائ �ي��ات ت �ث �ب��ت ق��وة
االقتصاد ف��ي بنغالديش .ل��ذا تقف بنغالديش
اآلن بفخر كوجهة تجارية واستثمارية ناشئة
ل�ج�م�ي��ع ال�م�س�ت�ث�م��ري��ن ال�م�ح�ت�م�ل�ي��ن ف��ي جميع
أنحاء العالم.

الخالد استقبل السفير العراقي

ً
ً
محافظ األحمدي مهديا سفير العراق درعا تذكارية
اس �ت �ق �ب��ل م �ح��اف��ظ األح� �م ��دي ال �ش �ي��خ ف� ��واز ال �خ��ال��د في
مكتبه بديوان عام المحافظة ،سفير جمهورية العراق
ال�ج��دي��د ل��دى ال�ك��وي��ت ال�م�ن�ه��ل حسين ال �ص��اف��ي ،حيث
جرى التعارف وتبادل األحاديث الودية حول العالقات
الثنائية التي تربط البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها،

«الوطني لحقوق اإلنسان»
أطلق حملة توعوية للطفل
أط�ل�ق��ت ل�ج�ن��ة ح �ق��وق الطفل
في ال��دي��وان الوطني لحقوق
االن� � � �س � � ��ان ح� �م� �ل ��ة ت ��وع ��وي ��ة
ب �م �ن��اس �ب��ة ال � �ي� ��وم ال �ع��ال �م��ي
لحقوق الطفل ( 20نوفمبر)
ت � �ح� ��ت وس � � � ��م ( ه� ��اش � �ت� ��اق)
#ال �ي��وم_ال �ع��ال �م��ي_ل �ح �م��اي��ة_
الطفل.
د .سهام الفريح
وق��ال��ت نائب رئيس ال��دي��وان
د .سهام الفريح في تصريح
ص �ح��اف��ي ان ال�ح�م�ل��ة ت �ه��دف إل ��ى ت�س�ل�ي��ط ال �ض��وء على
ح�ق��وق الطفل والس�ي�م��ا ح��ق ال�ح�ف��اظ على ح�ي��اة الطفل
وع��دم التمييز ومناهضة التعذيب وحق اتاحة المجال
للطفل للتعبير وج�م�ي��ع ال�ح�ق��وق ال�ت��ي اق��رت�ه��ا اتفاقية
حقوق الطفل.
وأوض� �ح ��ت ان ت �ل��ك االت �ف��اق �ي��ة ه ��ي ات �ف��اق �ي��ة دول �ي ��ة تقر
ب �ح �ق��وق االن� �س ��ان ل�ل�ط�ف��ل وه� ��ي أك �ث��ر ات �ف��اق �ي��ة حظيت
بالتصديق عليها من الدول في التاريخ .وأشارت الى ان
الحملة تسعى الى رفع مستوى الوعي المجتمعي بشأن
حقوق الطفل لتجنب اآلث��ار النفسية واالجتماعية التي
تقع على االطفال ج��راء هضم حقوقهم خاصة حقوقهم
االساسية من مسكن وأم��ن وأم��ان وذل��ك عن طريق نشر
عدة منشورات بأشكال وألوان تناسب الطفل والوالدين.
وق��ال��ت ال�ف��ري��ح ان حملة لجنة ح�ق��وق ال�ط�ف��ل بمناسبة
#ال�ي��وم_ال�ع��ال�م��ي_ل�ح�م��اي��ة_ال�ط�ف��ل ه��ي دع ��وة للمجتمع
للمشاركة والتفاعل بوعي أكبر عبر منصات التواصل
االجتماعي.

«الهيئة» احتفلت بـاليوم العاملي للطفل

جو�د �أحمد بوخم�سني و�أوالده
يتقدمون بخالص العزاء واملواساة من

عائلة �لطامي �لكر�م
لوفـاة املغفـور له بإذن اهلل تعـالى

نا�سـر فـالح �لطـامي
سائلني اهلل العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته
وأن يدخله فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان

ُ
َّ
«القصر» :أجهزة إلكترونية ملساعدة
ُ
بعض األسر على التعليم عن بعد
يحتفل العالم في كل ع��ام باليوم العالمي للطفل للتوعية بين
األط�ف��ال وذل��ك عبر التركيز على ج��وان��ب الطفل الحياتية ،فهو
ي�ت�ي��ح ال�م�ج��ال ل�ك��ل واح � ٍ�د م�ن��ا ن�ق�ط��ة دخ ��ول ملهمة ل�ل��دف��اع عن
حقوق الطفل وتعزيزها واالهتمام بها ،ومن هذا المنطلق سعت
ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل �ش��ؤون ال�ق�ص��ر ج��اه��دة ف��ي تحسين ال�ج��وان��ب
االج�ت�م��اع�ي��ة والتعليمية والنفسية للطفل وتحقيق ك��ل سبل
الرعاية المنشودة لتوفير األمان له وتحقيق بيئة مالئمة لنموه
ً
ً
الفكري والتعليمي ليصبح شخصا صالحا لمجتمعه وأسرته.
وأك ��دت م��دي��رة إدارة ال��رع��اي��ة االج�ت�م��اع�ي��ة وال �ت��رب��وي��ة ورئ�ي��س
لجنة الفعاليات واألن�ش�ط��ة واالح �ت �ف��االت تماضر عبداللطيف
العمر أن الهيئة كعادتها تحرص على مشاركة أبنائها القصر
المشمولين بالرعاية لالحتفال بيوم الطفل العالمي الموافق 20
نوفمبر  2020ونظرا للظروف الراهنة وتطبيقا لتعليمات وزارة
ال�ص�ح��ة ف��ي االل �ت��زام ب��ال�ق��واع��د الصحية ق��ام��ت الهيئة بتوزيع
هدايا عبارة عن حقيبة وقائية تحتوي على جميع المستلزمات
الوقائية الضرورية من وباء «كوفيد »19 -وتم تسليمها لألسر
ً
تعزيزا منها على زيادة الوعي الصحي لدى أبنائها القصر.
وع �ب��رت ال�ع�م��ر ع��ن ح��رص ال�ه�ي�ئ��ة ع�ل��ى االط ��الع ال��دائ��م للقصر
المشمولين برعاية الهيئة وذلك عبر عمل الدراسات االجتماعية
ل�ل��وض��ع ال�م�ع�ي�ش��ي ل�ه��م وت��وف�ي��ر ج�م�ي��ع متطلباتهم ال��دراس�ي��ة
كصرف المساعدات ال��الزم��ة للعام ال��دراس��ي كما وف��رت لبعض
األس� � ��ر ال� �ت ��ي ت �ن �ط �ب��ق ع �ل �ي �ه��ا ال � �ش� ��روط وال � �ض ��واب ��ط األج� �ه ��زة
االل�ك�ت��رون�ي��ة لمساعدتهم ف��ي التعليم ع��ن بعد ف��ي ظ��ل جائحة
ك��ورون��ا واالط ��الع ال��دائ��م على وضعهم ال��دراس��ي وض�م��ان بيئة
صحية لهم لدعم طموحهم التعليمي وتحقيق النجاح الدائم.

جانب من توزيع األجهزة اإللكترونية

«اإلطفاء» تدشن خدمتني جديدتني على بوابتها اإللكترونية
أع �ل��ن م��دي��ر ادارة م��رك��ز ن �ظ��م ال �م �ع �ل��وم��ات ف ��ي ق��وة
اإلطفاء العام العميد محمد القحطاني في بيان نشرته
ادارة العاقات العامة واإلع��ام عن تدشين خدمتين
جديدتين عبر موقع البوابة االلكترونية التابع لقوة

اإلطفاء العام لكي يستفيد منها المراجعون ابتداء من
اليوم األحد الموافق  ٢٢نوفمبر  ٢٠٢٠وتشمل التالي:
 تصاريح تعبئة ال�خ��زان��ات الثابتة - .تصاريح نقلالمواد الخطرة .وأوض��ح العميد محمد القحطاني انه

ب��إم�ك��ان م��راج�ع��ي ق��وة اإلط �ف��اء ال �ع��ام االس �ت �ف��ادة من
ال �خ��دم��ات االل �ك �ت��رون �ي��ة ال �ج��دي��دة ب�ع��د ال�ت�س�ج�ي��ل في
الموقع التالي:
www.kff.gov.kw

