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األمير عزى رئيس إندونيسيا
بضحايا زلزال «سوالويسي»

«اخلارجية» تدين إطالق ميليشيات احلوثي 
طائرات مفخخة باجتاه األراضي السعودية

بعــث صاحب الســمو األمير الشــيخ 
نواف األحمــد ببرقية تعزية إلى الرئيس 
جوكو ويدودو رئيس جمهورية اندونيسيا 
الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه 
وصادق مواساته لفخامته وألسر ضحايا 
الزلزال الذي ضرب جزيرة (سوالويسي) 
اإلندونيسية وأسفر عن سقوط العديد من 
الضحايا واملصابني، ســائال سموه املولى 
تعالى أن يتغمد الضحايا بواســع رحمته 
ويســكنهم فســيح جناتــه وأن ميّن على 
املصابني بسرعة الشفاء والعافية آمال سموه 
أن يتمكن املسؤولون في البلد الصديق من 

جتاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.
وبعث ســمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمــد ببرقية تعزية إلى الرئيس جوكو 
ويــدودو رئيــس جمهوريــة اندونيســيا 
الصديقــة ضمنها ســموه خالص تعازيه 
وصــادق مواســاته لــه وألســر ضحايــا 
الزلزال الذي ضرب جزيرة (سوالويسي) 
االندونيسية مبتهال سموه إلى املولى تعالى 
أن يتغمد الضحايا بواســع رحمته وميّن 

على املصابني بسرعة الشفاء.
كما بعث ســمو الشــيخ صباح اخلالد 
رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزية مماثلة.

 أعربت وزارة اخلارجية عن إدانة الكويت 
واستنكارها الشديدين إلطالق ميليشيات 
احلوثي عددا من الطائرات املسيرة املفخخة 
باجتاه أراضي اململكة العربية السعودية 
الشــقيقة.  وأوضحت الوزارة في بيان أن 
استمرار مثل هذه األعمال اإلرهابية اجلبانة 
يشــكل حتديا للمجتمع الدولــي وانتهاكا 
صارخــا لقواعد القانــون الدولي وتهديدا 

ألمن واستقرار اململكة واملنطقة وتقويضا 
للجهود التي يبذلها املجتمع الدولي إلنهاء 
الصــراع في اليمن األمر الذي يســتوجب 
حتركا فوريا للمجتمع الدولي لوضع حد 
لتلك االعتــداءات. وأكدت الوزارة تضامن 
الكويت التام مع اململكة العربية السعودية 
الشــقيقة وتأييدها في كل مــا تتخذه من 
إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

«التربية»: نتائج الفصل األول األربعاء

مثقفون إيطاليون يشيدون
بدميوقراطية الكويت العريقة

عبدالعزيز الفضلي

تنتظــر األوســاط التربويــة والطلبة 
وأوليــاء األمور ما سيســفر عنه اجتماع 
اليوم األحد في اللجنة التعليمية بحضور 
املســؤولني فــي وزارة التربيــة وجمعية 
املعلمني والذي سيحســم من خالله رصد 
درجات الطلبة مبختلف املراحل التعليمية 

للفصل الدراسي االول.
وكشــفت مصــادر تربويــة مطلعة لـ 
«األنباء» ان هناك عدة مقترحات ستبحث 
في االجتماع واضعة في االعتبار مصلحة 

أبنائنا الطلبة.
وأوضحت انه من املتوقع ان تعلن وزارة 
التربية عما توصلت له في االجتماع حتى 
تبدأ اإلدارات املدرســية برصــد الدرجات 
واملقرر لها يوم االثنني ومن ثم إعالن نتيجة 
الطالب والنســبة على موقع الوزارة على 

أقصى حد يوم األربعاء املقبل.
من جانب آخــر، تواجه وزارة التربية 
مشــكلة في عملية تقييم موظفيها الذين 
لديهم إعفــاء من الدوام حســب تعليمات 

ديوان اخلدمة املدنية.
وكشــــفت مصــادر تربـــوية مطـــلعة 
لـ «األنباء» ان «التربية» في موقف ال حتسد 
عليه أمام موظفيها خاصة احلاصلني على 
درجة امتياز العام املاضي، مشيرة إلى ان 
املوظــف يعتبر في إجازة وعــذر مقبول، 

وليس من حق الوزارة خفض تقييمه.
وأضافت انه أيضــا ال ميكن رصد له 
تقييم امتياز وهو غير مداوم ومساواته 
مع املوظفني امللتزمني في أعمالهم، داعية 
ديوان اخلدمة املدنية الى إصدار تعليمات 
جديــدة في هــذا اجلانب ليأخــذ كل ذي 

حق حقه.
وعلى صعيد آخر، قامت وزارة التربية 
بإصــدار قــرار بترقية عدد مــن املواطنني 
اخلليجيني للدرجة الثالثة بعدما سقطت 
أســماؤهم ســهوا من كشــوفات األســماء 
املســتحقة للترقية، حيث أكــدت الوزارة 
ضــرورة ان تعــدل البــدالت والعــالوات 
اإلضافيــة وفقا للترقيــة اجلديدة، وعلى 
جميــع جهات االختصــاص العلم والعمل 

مبوجبه كل فيما يخصه.

أشــادت نخبــة مــن 
اإليطاليــني  املثقفــني 
يتقدمهم ماركــو راباكي 
غوتســي  واوجانــو 
الكويــت  بدميوقراطيــة 
بالعريقــة  ووصفوهــا 
الشــرق  والفريــدة فــي 

األوسط.
خــالل  ونوهــوا 
لقائهم مع ســفيرنا لدى 
اجلمهوريــة اإليطاليــة 
الشــيخ عــزام  الســفير 
إلــى حــرص  الصبــاح 
الكويتيني على ممارســة 
السياســية  حقوقهــم 

بتقاليدهــا العريقة،  مشــيرين الى أوجه 
التشــابه بني الشعبني اإليطالي والكويتي 
من احليوية واالنفتاح، وأكدوا أن النموذج 
الدميوقراطي الكويتي الراســخ واملتأصل 

يحظى بتقدير واهتمام إيطاليا والعالم.

مــن جهته، قال الســفير الشــيخ عزام 
الصباح ان القيادة السياسية في الكويت 
تؤمن بأن املشــاركة الشــعبية في احلياة 
الدميوقراطيــة رافد أساســي لالســتقرار 

والتنمية.

الوزارة حتسم نسبة الدرجات مع «التعليمية» واملعلمني اليوم

السفير الشيخ عزام الصباح خالل استقباله عددا من املثقفني اإليطاليني

«الصيدلية» و«الصداقة العراقية - الكويتية»
تستكمالن «الطبيب والصيدلي اإلنسان»

ناقش رئيــس جلنة 
الصـــداقـــة الشــــعبية 
الكويتيــة  العراقيــة - 
العبدلي  الشــريف بالل 
املبـــادرة  تفـــاصـــــيل 
التطوعيــة التي ســتتم 
بالشــراكة مــع كل مــن 
اجلمـــــعية الصـــيدلية 
الكويتـــــية واجلمعيــة 
الطبية الكويتية وجمعية 
أطباء األسنان الكويتية 
وجمعية بلد اخلير وجلنة 
العراقيــة -  الصداقــة 

الكويتية الشعبية.
وقال انه مت االجتمــاع مبقر اجلمعية 
الصيدليــة الكويتية للتباحث باخلطوط 
العريضــة للمبــادرة التطوعيــة والتــي 
ســتنطلق قريبــا بالتنســيق مــع وزارة 
الشؤون االجتماعية، حيث مت التأكيد على 
خدمة نزالء مجمع دور الرعاية االجتماعية 
من األيتام واملسنني املسجلني داخل وخارج 
الدور عن طريق زيارات ميدانية تطوعية 
تقوم بهــا نخبة من األطبــاء والصيادلة 
املتطوعني ملتابعة احلالة الصحية والنفسية 

لتلك الشريحة الكرمية.

وأكــد الشــريف علــى دور الفعاليات 
الشعبية في متتني أواصر احملبة واالخوة 
التــي تنشــدها جلنة الصداقة الشــعبية 
وحتويل املشــاعر الى مشــاريع جتســد 
احلاضر لتستشــرف املستقبل فضال عن 
التأكيد على أهمية املسؤولية املجتمعية 
وتفعيل اجلانب املشرق لها مبا يليق باسم 
الكويت كمركــز عاملي إنســاني، واألمير 
الراحل الشيخ صباح األحمد، رحمه اهللا، 
كقائد للعمل اإلنساني، حتت قيادة صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف األحمد وسمو 

ولي العهد الشيخ مشعل األحمد.

الشريف بالل العبدلي مع اعضاء اجلمعية الصيدلية

بدء استقدام العمالة املنزلية اليوم.. والبداية بـ ٥ جنسيات
أحمد مغربي

علمــت «األنبــاء» مــن 
مصادر مسؤولة أنه سيتم 
البدء في اســتقدام العمالة 
املنزلية اجلديــدة اعتبارا 
مــن اليــوم األحــد، وذلك 
بعد سماح مجلس الوزراء 
لالســتقدام، حيــث قالــت 
املصادر إن املواطن سيقوم 
بالتقدمي عبر شركات العمالة 
املنزليــة للحصــول علــى 
تأشــيرة الدخــول للعامل 
مــن قبــل وزارة الداخلية 
ســيقوم  بعدهــا  ومــن 
بإجراءات التسجيل للحجز 
والفحوصات للعامل املنزلي 

عبر منصة «بالسالمة».
وذكرت املصادر انه بناء 
علــى توصية مــن اللجنة 
العليــا إلعــادة تشــغيل 
الرحالت التجارية من مطار 
الكويــت الدولي فإن هناك 
٥ جنســيات مســموح لها 
بالدخول ضمن فئة استقدام 
العمالــة املنزلية وهي من 
الفلبني والهند وسيريالنكا 

والنيبال وبنغالديش.
وأشارت الى ان إجراءات 
املنزلية  العمالة  اســتقدام 
تختلف مــن دولة ألخرى 
ولعــل أصعبهــا وأطولها 
اجرائيــا الفلبــني التي من 
املتوقع ان يســتغرق فيها 
العامل املنزلي من شهرين 
الــى ٣ أشــهر الســتكمال 
اإلجــــــراءات اخلــــــاصة 
احلكومية التي تشــترطها 
العامــل  لســفر  الفلبــني 
املنزلي مثــل املوافقة على 
اخلروج من الدولة واعتماد 
الفحوصات الطبية واملرور 

بالروتني احلكومي.
وقالــت ان بعض الدول 
اجراءاتهــا ســهلة خلروج 
مثــل  املنزليــة  العمالــة 
ســريالنكا والتي تأخذ في 

في تسجيل الكفيل للعامل 
املنزلي على املنصة وحجز 
الطيــران واحلجر  تذاكــر 
املؤسســي والدفــع متهيدا 
لوصول العامل الى البالد، 
مستبعدة ان يتم التسجيل 
اآلن على املنصة حلني انتهاء 
العامل من إجراءات قدومه 

الى الكويت.

وفي سؤال حول وضع 
الدول احملظور دخولها الى 
الكويــت نظــرا لتصنيفها 
ضمن الدول عالية اخلطوة 
قالت املصادر ان القائمة كما 
هي دون تغيير، السيما ان 
األوضاع الصحية العاملية 
مستقرة، متوقعة ان تستمر 
قائمة احلظر للفترة املقبلة.

وكشــفت املصــادر أن 
دور منصة «بالســــالمة» 
في عملية استقدام العمالة 
الكويــت،  إلــى  املنزليــة 
سيكون مــشابها لنــــفس 
الدور الذي تقوم به املنصة 
في شــأن عودتهم مباشرة 
إلى الكويت من البالد عالية 

اخلطورة.

صعوبة إجراءات االستقدام في بعض الدول كالفلبني تؤّخر وصول العامل إلى نحو ٣ أشهر

رابط منصة «بالسالمة» لتسجيل العمالة املنزلية العائدة من اخلارج

املتوسط شهر تقريبا.
وذكرت انه بعد حصول 
العامل علــى كل املوافقات 
الالزمة لسفره للكويت يبدأ 
دور املنصــة اإللكترونيــة 
العمالة  املخصصة لعودة 
التي  املنزلي «بالســالمة» 
تديرها شــركة ناشيونال 
خلدمات الطيــران «ناس» 

وصول أولى الرحالت
من سريالنكا ٢٨ اجلاري

PCR ال اعتراض من قبل شركات الطيران لتحّمل كلفة فحصي

أحمد مغربي

علمــت «األنباء» مــن مصادر مســؤولة انه متت 
جدولــة وصول أولى رحالت العمالة من ســريالنكا 
في ٢٨ اجلاري، مشــيرة الى انه جــار العمل لدخول 
العمالــة املنزلية من بنغالديــش ونيبال في القريب 
العاجــل وذلك بعد االتفاق على عدد من األمور خالل 

املرحلة املقبلة.

ثامر السليم

 نفت مصادر مطلعة فــي «الطيران املدني» لـ «األنباء» 
ما اثير عن اعتراض شــركات الطيران حتمل كلفة فحصي 
PCR ما دفع اإلدارة العامــة للطيران املدني لتأجيل تطبيق 
القرار حتى إشــعار آخر، مشيرة الى ان هناك تعاونا كبيرا 
من قبل الشــركات ومقدمي اخلدمات األرضية مع اإلدارة 

العامة للطيران املدني.
وأكــدت املصادر ان هناك قوانــني دولية يتم العمل بها 
والتزامها من قبــل اإلدارة العامة للطيران املدني ومن قبل 
الشركات املشغلة ومقدمي اخلدمات األرضية وفق ضوابط 
وذلك حماية حلقوق املسافرين وللتنظيم العمل اإلداري داخل 
املطارات، الفتة الى ان أي قرار يصدر من قبل مجلس الوزراء 

تتم مناقشته من قبل اللجنة الفنية في الطيران املدني ممثلة 
بوزارات الصحة والداخلية واخلارجية والطيران املدني في 

كيفية تطبيق هذا القرار.
ولفتت الى ان هذا القرار مت اتخاذه بعد االجتماع مباشرة 
مع احتاد شــركات الطيران ومقدمي اخلدمات األرضية في 
وجود وزارات الصحة والداخليــة واخلارجية وكان هناك 
إجماع وتوافق علــى اخلطة املوضوعة، ولكن يتطلب االمر 

بعض التنظيمات داخل املطار من اجل الترتيب والتنظيم.
وأشارت املصادر الى انه لم يتوقف الفحص الذي تقوم 
به وزارة الصحة حلني إيجاد اآللية املناسبة لتحميله لشركات 
الطيران، مؤكدة اســتعداد اإلدارة الستقبال العمالة املنزلية 
القدمية او اجلديدة وفق اخلطة احملددة من قبل اإلدارة العامة 

للطيران املدني.

العبدالرزاق لـ «األنباء»: للوصول إلى املناعة املجتمعية 
يجب أن تكون نسبة التطعيم في الكويت ٧٠٪

عبدالكرمي العبداهللا

كــشفـــــت استشــاري 
حوادث األطفال والســموم 
اإلكلينيكيــة  والصيدلــة 
مبستشفى األميري د.فطومة 
العبدالرزاق عن أن نســبة 
إصابــة األطفــال بڤيروس 
كورونــا قليلــة جــدا فــي 
الكويت مقارنة مع نســبة 

البالغني.
وذكــرت فــي تصريــح 
خاص لـ «األنباء» أن أعراض 

ڤيروس كورونا على األطفال 
هي أقل شدة الى متوسطة 
الشدة، وهي تختلف من طفل 
آلخر، الفتة الى أن أعراض 
الڤيــروس علــى األطفــال 
الرضع واملصابني باألمراض 
املزمنة تكون شديدة وأكثر 

حدة.
ولفتت د.العبدالرزاق إلى 
انه ال توجد أي دراسات تؤكد 
مأمونية اللقاح على األطفال 
األقل من ١٢ عاما، مشيرة الى 
أن نهاية العام احلالي ستتم 

املجتمعية، فيجب أن تكون 
نســبة التطعيــم في البالد 
٧٠٪. وعــن ارتــداء األطفال 
الكمامات، قالت د.العبدالرزاق: 
بالنسبة لألطفال من سنتني 
فيســتطيعون وضع الكمام 
وذلــك لقدرتهم على التحكم 
بالتنفس، أمــا األطفال األقل 
من ســنتني فال يستطيعون 
ذلك، واألفضل استخدام معهم 
األقنعة «فيس شيلد»، داعية 
إلى عدم اصطحابهم الى أماكن 

التجمعات.

جتربة اللقاحات على األطفال 
في ســن ١٢ سنة للتأكد من 
مأمونية استخدامها معهم.

وأوضحت د.العبدالرزاق 
أن اجلرعــة األولــى مــن 
التطعيــم تعطــي ٥٠٪ من 
املناعــة، واجلرعــة الثانية 
٩٥٪، مبينــة فــي الوقــت 
ذاتــه أن الوصول للمرحلة 
اخلامسة يحتاج إلى تطبيق 
كل اإلجــراءات االحترازية 
الــى  والصحيــة، مشــيرة 
انــه للوصول الــى املناعة 

استشاري حوادث األطفال أكدت أن اجلرعة األولى من التطعيم تعطي ٥٠٪ من املناعة والثانية ٩٥٪
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جتربة اللقاح على األطفال في سن ١٢ سنة نهاية العام للتأكد من مأمونية استخدامه معهم

النجار لـ «األنباء» لقاح فايزر آمن.. ووفيات النرويج
سببها الضعف اجلسدي الشديد لكبار السن

عبدالكرمي العبداهللا

جدد استشــاري أمراض الباطنية 
واجلهاز الهضمي مبستشفى األميري 
د.فهد النجار تأكيده على أن لقاح فايزر 
«آمن» بعد تــداول أخبار بوفيات في 
النرويج بســببه. وذكر د.النجار في 
تصريح لـ «األنبــاء» أن الوفيات في 

النرويج من فئة األكبر ســنا أي فوق 
 ،Frail ٨٠ ويعانون من الضعف الشديد
وهو «الضعف اجلسدي» الذي ينتج 
عنه قلة النشــاط احلركي والضعف 
العضلي والشعور باإلرهاق، فضال عن 
البطء في أداء املهام مثل املشي وفقدان 
الوزن. وقال ان التقارير الصحية لدى 
السلطات الصحية النرويجية تشير الى 

أن اللقاح «آمن» وانهم غير متخوفني 
من تلك الوفيات، حيث يتوفى لديهم 
٤٠٠ شــخص أسبوعيا من هذه الفئة 

حتى قبل اللقاح.
ونصــح اجلميــع مــن املواطنــني 
واملقيمني باالســتمرار في التســجيل 
مبنصة التطعيم اإللكترونية، ومتابعة 

أخذ اجلرعات بدون تخوف.

٤٣٥ إصابة جديدة بـ «كورونا» وال وفيات
أعلنت وزارة الصحة تسجيل 
بڤيــروس  ٤٣٥ إصابــة جديــدة 
كورونا املســتجد (كوفيد١٩) في 
الســاعات الـ٢٤ املاضيــة ليرتفع 
بذلك إجمالي عدد احلاالت املسجلة 
فــي البالد إلى ١٥٧٣٩٩ حالة دون 
تســجيل أي حالة وفاة ليســتقر 
مجموع حاالت الوفاة املسجلة عند 

٩٤٧ حالة.
وذكر املتحدث الرســمي باسم 
الســند  الصحة د.عبداهللا  وزارة 
لـ«كونا» ان عدد من يتلقى الرعاية 
الطبية في أقسام العناية املركزة 
بلغ ٤٨ حالة ليصبح بذلك املجموع 
الكلي للحاالت التي ثبتت إصابتها 
باملرض ومازالــت تتلقى الرعاية 

الطبية الالزمة ٥٧٧٤ حالة.
وأضاف السند ان عدد املسحات 

التي مت اجراؤها في الساعات الـ٢٤ 
املاضية بلغ ٨٦٥١ مســحة ليبلغ 
الفحوصــات ١٣٨٩٢٩٤  مجمــوع 

فحصا.
وجــدد الدعوة الــى املواطنني 
واملقيمــني ملداومــة األخذ بســبل 
الوقايــة كافــة وجتنــب مخالطة 
اآلخرين واحلــرص على تطبيق 
استراتيجية التباعد البدني موصيا 
بزيارة حساباتها الرسمية واجلهات 
الرسمية في الدولة لالطالع على 
االرشادات والتوصيات وكل ما من 
شأنه االسهام في احتواء انتشار 

الڤيروس.
وكانــت وزارة الصحة أعلنت 
عن شفاء ٣٤٩ إصابة في الساعات 
الـ٢٤ املاضية ليبلغ مجموع عدد 

حاالت الشفاء ١٥٠٦٧٨ حالة.

د.فهد النجار


