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وزير الصحة لـ «األنباء»: ننتظر وصول اللقاح قبل نهاية ديسمبر
د. باسل الصباح أكد أنه يتم إعداد جدول التسليم على أن يتم اإلعالن عن التاريخ احملدد هذا األسبوع والتطعيمات تبدأ فور وصوله في مشرف واجلهراء واألحمدي

الكويت توّدع عميد عائلة احلميضي

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
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«مؤسسة البترول» تستثمر ١٩٨ مليون دينار في احملفظة الوطنية
على شكل أسهم محلية  بهدف مواجهة انعكاسات األزمة املالية العاملية على االقتصاد الوطني

أحمد مغربي

قالــت مصــادر نفطيــة 
مسؤولة لـ «األنباء»، إن لدى 
الكويتية  البترول  مؤسســة 
استثمارا في احملفظة الوطنية 

مببلغ ١٩٨ مليون دينار على 
شــكل أســهم محلية، والتي 
مت إنشــاؤها بنــاء على قرار 
مجلس الوزراء في عام ٢٠٠٨ 
لالســتثمار بســوق الكويت 
لألوراق املالية بهدف مواجهة 

املاليــة  انعكاســات األزمــة 
العاملية على االقتصاد الوطني 
واحلفاظ على استقراره، وذلك 
باملشاركة مع جهات حكومية 
أخرى. واجلدير بالذكر، أن لدى 
الكويتية  البترول  مؤسســة 

حصصا في شركات زميلة بكل 
من «األولى» للتسويق احمللي 
للوقود بحصة ٢٤٪، وكذلك في 
شركة السور لتسويق الوقود 

باحلصة نفسها.

مرمي بندق 

في نبأ سار ينتظره 
املواطنــني  اآلالف مــن 
واملقيمــني، أعلــن وزير 
الصحة الشــيخ د.باسل 
الصبــاح فــي تصريــح 
خاص لـ «األنباء» ان أول 
شحنة من لقاح «كورونا» 
ستصل الكويت قبل بداية 

السنة اجلديدة ٢٠٢١. 
وأوضح بقوله: ننتظر  
وصــول التطعيــم قبل 
نهاية العام احلالي حيث 
يتم إعداد جدول تسليم 

اللقاح، وهذا األسبوع ستتم معرفة التاريخ بالتحديد.
وشــدد وزيــر الصحة، علــى ان توفير لقــاح كورونا 
مت بعــد جناح التجارب الســريرية واعتماده من اجلهات 
الرسمية الدولية، حيث اعتمدت جلنة اللقاحات في سبتمبر 
املاضي اختيار ٣ شركات عاملية لتوريد اللقاح بعد ثبوت 
فاعليته واعتماده من املنظمات العاملية هي: أسترازينيكا 

«أوكسفورد» و«فايزر» و«موديرنا».
وحول أماكن التطعيم، قال الشــيخ د. باسل الصباح: 
«سيتم في صالة مت إعدادها في أرض املعارض مبشرف، 
ســتكون الكبرى على مســتوى املنطقة، كمــا أن القدرة 
علــى التطعيم قــد تصل إلــى ١٠ آالف شــخص يوميا»، 
كاشــفا عن انه جار جتهيز وإعداد صالتني في محافظتي 
اجلهراء واألحمدي مبا ميكن من إمتام عملية التطعيم بكل 

سالسة.
هذا، وتولت جلنة شكلها مجلس الوزراء برئاسة وزير 
الصحة وعضوية كل من وزارتي الداخلية والصحة واألمانة 
العامة ملجلس الوزراء والهيئة العامة للمعلومات املدنية 
واجلهــاز املركزي لتكنولوجيا املعلومــات إعداد وتنفيذ 
اآللية املناسبة للتطعيم من ڤيروس (١٩ - COVID)، حيث 
متت مراعاة القواعد واالشــتراطات الصحية واإلجراءات 

االحترازية للحفاظ على األمن الصحي في البالد.

 جلنة برئاسة الوزير وعضوية «الصحة» و«الداخلية» و«أمانة الوزراء» و«املعلومات املدنية» أعدت آلية التطعيم
الكويت أمس  ودعــت 
مشــاري أحمد احلميضي 
عميــد عائلــة احلميضي 
الكرميــة عن عمــر ناهز 
الـ ٩٢ عاما بعد رحلة حافلة 
بالعمل الوطني املخلص.

ولــد مشــاري أحمــد 
احلميضــي (رحمه اهللا) 
عام ١٩٢٨ في فريج البدر 
القبلــي، ويعتبر  باحلي 
مــن مؤسســي جمعيــة 
العديلية التعاونية، وقد 

شــغل منصب مختار منطقة القبلة ثم مختار منطقة 
العديلية. والراحل (رحمه اهللا) سليل أسرة احلميضي 
الكرميــة، ووالده كان عضوا في أول مجلس شــورى 
كويتــي، وأحد املتبرعني إلنشــاء املدرســة األحمدية 
ومديــر عام بلدية الكويت. وقــد نعاه رئيس مجلس 
األمة مرزوق الغامن عبر حسابه على «تويتر»، واصفا 
إياه بأحد رجاالت الكويت األوفياء، حيث أفنى حياته 

في خدمة الوطن.
وبهــذه املناســبة احلزينة تتقــدم «األنباء» بأحر 
التعــازي وأصدق املواســاة الى أهل الفقيد، ســائلني 
املولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله 
وذويه الصبر والسلوان. (إنا هللا وإنا إليه راجعون).

مشاري أحمد احلميضي   (رحمه اهللا) 

الشيخ د.باسل الصباح

التفاصيل ص ١٧

«التربية» تسمح بعودة ٣٣٠ من املعلمني 
العالقني ممن انتهت إقاماتهم في ٥ تخصصات

عبدالعزيز الفضلي

أكدت مصــادر تربوية مطلعة 
أن وزارة التربية كثفت جهودها 
إليجاد حــل للمعلمــني الوافدين 
العالقني وكذلك ممن انتهت إقاماتهم 
وهم خارج البالد حاليا، كاشفة عن 
أن «التربية» قامت بحصر أعداد 
هؤالء املعلمني وتخصصاتهم في 

مختلف املناطق التعليمية.
وأشارت املصادر في تصريح 
خاص لـ«األنباء» إلى أن «التربية» 
بالتنســيق مــع وزارة  ســتقوم 
الداخلية من أجل السماح بعودة 
هــؤالء العالقني إلــى البالد وفق 
خطة موضوعة سيتم االتفاق على 
موعدهــا وإجراءاتهــا، مضيفا أن 
العودة لن تكون جلميع املعلمني 

بــل ألصحــاب التخصصات التي 
تــرى الــوزارة أنها بحاجــة لها، 
وعــدد املعلمــني الذين ستســمح 
بعودتهــم حاليــا يبلــغ تقريبــا 
٣٣٠ معلما ومعلمة، مشــيرة إلى 
أن تخصصاتهــم تشــمل ٥ مواد 
وهي: رياضيــات، وكيمياء ولغة 
إجنليزيــة، وموســيقى، وتربية 

بدنية «بنات».

بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووفق خطة سيتم االتفاق عليها

املتعافيات البطالت جوري الراجحي وحنان اخلالدي 
وحصة البرجسومي العلي مع الزميل وليد جمعه (أحمد علي)

«علي الغامن وأوالده للسيارات» 
تطرح «توجيال» اجلديدة كليًا 

من «جيلي» في الكويت

بطالت هزمن «السرطان»: التحدي 
والعزمية وحب ودعم األهل كانت مصدر 
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