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االحد ٧ فبراير ٢٠٢١ محليات

الضبيب لـ «األنباء»: اعتماد ١٥ مركزًا صحيًا للتطعيم
ضد «كورونا».. منها النسيم واملسايل سيعمالن اليوم

عبدالكرمي العبداهللا

أعلنــت مديــرة اإلدارة 
املركزيــة للرعاية الصحية 
بــوزارة الصحــة د.دينــا 
اعتمــاد  عــن  الضبيــب 
لـــ «التطعيــم»  ١٥ مركــزا 
بجميــع محافظــات البالد، 
ســيعمل منها اثنــان اليوم 
األحد، وهما مركز النســيم 
مبحافظة اجلهــراء، ومركز 
املسايل مبحافظة األحمدي، 
وذلك على فترتني صباحية 

ومسائية.
د.الضبيــب  وذكــرت 
في تصريــح لـــ «األنباء»، 
أن املراكــز الـــ ١٣ األخــرى 

الفترة املسائية.
وبينــت أن املراكــز الـــ 
لـــ  التــي مت اعتمادهــا   ١٥
«التطعيم» ضد كوفيد ١٩ هي: 
مركز حمد احلميضي وشيخة 
الســديراوي الصحــي فــي 
الشويخ - مركز مساعد حمد 
الصالح مبنطقة الشعب - 
مركز شمال غرب الصليبخات 
الصحي - مركز عبدالرحمن 
الزيد غرب مشرف - مركز 
الصديــق - مركز ســلوى 
التخصصي - مركز متعب 
الشــالحي في اشــبيلية - 
الشــمالي  العارضية  مركز 
- مركز خيطــان اجلنوبي 
- مركز املسايل الصحي - 

مركز صباح األحمد الصحي 
E - مركز شــرق األحمدي 
الصحــي - مركز النســيم 
الصحي - مركز جابر األحمد 
١ - مركز النهضة الصحي.
وأشــارت إلى أن عملية 
التطعيم هي ذاتها املعمول 
الســابق عبــر  فــي  بهــا 
التســجيل خــالل منصــة 
التطعيم ووصول رســالة 
نصية للراغبني محدد فيها 
الساعة واملكان املخصص 
لتلقي اللقاح، داعية جميع 
مــن تصــل إليهم رســائل 
نصيــة لاللتــزام بالوقــت 
واملكان احملدد لتنظيم عملية 

التطعيم.

أكدت أن املراكز الـ ١٣ األخرى ستعمل في القريب العاجل وجاٍر االنتهاء من جتهيزها

د.دينا الضبيب

ستعمل في القريب العاجل، 
جار االنتهــاء من جتهيزها 
الراغبــني فــي  الســتقبال 
التطعيم، وســتعمل خالل 

جرد جميع مواد وأجهزة «التربية» بتعليمات «املالية»
عبدالعزيز الفضلي

دعا وكيل القطــاع املالي 
بوزارة التربية يوسف النجار 
الــوزارة ومناطقها  قطاعات 
التعليمية املختلفة بضرورة 
جــرد املوجــودات من جميع 
واألجهــزة  (اآلالت  املــواد 

واألدوات واألثاث وخالفه).
جاء ذلك في نشرة عممها 
على قطاعات الوزارة وتلقت 
«األنباء» نســخة منها وقال 
فيهــا «بنــاء علــى تعليمات 
وزارة املالية بضرورة التقييد 
بجرد العهد الفرعية األخرى 
والوحــدات التنظيميــة لــذا 

مــن أصحاب العهــد، تتولى 
جــرد املوجــودات من جميع 
واألجهــزة  (اآلالت  املــواد 
واألدوات واألثــاث وخالفــه 
فــي املبانــي املخصصة لكم 
وفروعها األخرى وذلك طبقا 
للتعليمات التالية: يجب أن 
يتم الرد على اســتمارة جرد 
عهد ترســل جميعهــا إلدارة 
التوريدات واملخازن (مراقبة 
احلسابات والعهد) مبخازن 
الوزارة بصبحان وال يجوز 
الشطب أوالكشط أو التحشير 
باالســتمارات، مع كتابة رقم 
املادة املخزني السابق صرف 
املــواد مبوجبه مــن املخازن 

أو مــن واقع ســجالت العهد 
ويجب أن تالحظ جلان اجلرد 
أن إثبات مــا وجد فعال على 
حقيقته في استمارات اجلرد 
ســيتم األخــذ بــه كمــا هو. 
وذكــر النجــار ان إجــراءات 
اجلرد تبدأ اعتبارا من األول 
مــن مارس املقبــل وحتى ٣١ 
منه ويتم بعدها فورا موافاة 
إدارة التوريــدات واملخــازن 
(مراقبة احلسابات والعهد ـ 
قسم العهد باستمارات اجلرد 
على ان تقوم إدارة التوريدات 
واملخازن (مراقبة احلسابات 
والعهد/ قسم العهد مبراجعة 

البنود ثم اعتمادها).

يوسف النجار

يرجــى املبادرة إلى تشــكيل 
اللجان الالزمــة من موظفي 
إدارتكــم علــى أال يكونــوا 

املواطنون يلجأون للعودة املبكرة خوفًا 
من إغالق املطار.. وشركات الطيران جتدول رحالتها

أحمد مغربي 

علمت «األنباء» من مصادر 
مسؤولة في شركات الطيران 
احمللية ان العديد من املواطنني 
قامــوا بتعديــل حجــوزات 
العــودة إلــى الكويت خالل 
شهر فبراير اجلاري، بحيث 
تتم العودة خالل االســبوع 

اجلاري واملقبل.
وذكــرت ان هنــاك إقباال 
كثيفا مــن املواطنــني قاموا 
بإعادة جدولة رحالت العودة 
الســيما مع تطور االوضاع 
الصحية العاملية ومناشــدة 
وزارة اخلارجية للمواطنني 
عبر سفاراتنا في اخلارج إلى 
تســجيل بياناتهم ومتابعة 
أوضاعهم في ظل االجراءات 
االحترازية العاملية ملواجهة 

ڤيروس كورونا.
إلى ذلك، قالت املصادر إن 
الطيران استقبلت  شــركات 
مئات االتصاالت من مواطنني 
في اخلــارج جلدولة رحالت 
عودتهــم الســيما ان لديهم 

الوافدين الــى البالد، بحيث 
سيتم إلغاء بعض الرحالت 
او دمج بعضها ليتناسب مع 
الطلب، مستبعدة ان يحدث 
تغييــر كبيــر فــي جــداول 
التشغيل السيما مع الطلب 
الكبير لعــودة املواطنني في 
االيام االولى من بدء سريان 
القــرار. وأضافــت ان اغالق 
املطار بالكامل يرفع «احلرج 
السياســي» عن الكويت في 

االغــالق مــع بعــض الدول 
املجــاورة والعامليــة والتي 
ظهرت فيها سالالت الڤيروس 
اجلديــدة او ازديــاد حاالت 
االصابة لديها، وتنشط فيها 
الترانزيــت للعودة  رحالت 
الى الكويت. وقالت املصادر 
ان تلك االمور وغيرها ستتم 
مناقشتها في اجتماع مجلس 
الوزراء املقــرر انعقاده غداً 

االثنني.

تخوفا من اتخاذ قرار بإغالق 
مطــار الكويت الدولي خالل 
الفترة املقبلة مع ازدياد حاالت 
االصابة عامليا وظهور سالالت 
جديدة للڤيروس املتحور في 

القادمني الى البالد.
وذكرت املصادر ان شركات 
الطيران قامت بإعداد جداول 
تشغيل تتناسب مع الرحالت 
اعتبارا من اليوم (األحد) مع 
بدء سريان قرار حظر دخول 

«التخطيط» رفعت برامجها على السحابة احلاسوبية

احتاد «التطبيقي»: مكافأة التخصصات النادرة قريبًا

بشرى شعبان

قال األمني العام املساعد 
للدعم االستشاري التنموي 
في األمانة العامة للمجلس 
األعلى للتخطيط والتنمية 
طــالل نايــف الشــمري إن 
األمانــة العامــة املســاعدة 
للدعم االستشاري التنموي 
متمثلة بالفريق الفني التابع 
إلدارة مركز نظم املعلومات 
قامت برفــع البرامج املهمة 
واملواقع اإللكترونية التابعة 
لـــ «األمانــة العامــة» على 

قــال رئيس االحتــاد العام 
لطلبة ومتدربي الهيئة العامة 
للتعليــم التطبيقي والتدريب 
صالح عادل اجلاركي إن االحتاد 
تلقى كثيرا من االستفســارات 
بشــأن مشــكلة يعانون منها 
منذ سنوات وهي مشكلة تأخر 
صرف مكافأة التفوق ومكافأة 
التخصصات النادرة، مؤكدا أن 
هذا التأخير مرفوض من االحتاد 
حيث كان يتوجب الصرف منذ 
عام تقريبا، وأن االحتاد لن يقبل 
بأي تأخير ملستحقات الطلبة 

السحابة احلاسوبية التابعة 
ميكروســوفت،  لشــركة 
مشيرا إلى أن ذلك سيسهم 
بشكل كبير في رفع الكفاءة 
وحتســني األداء للخدمــات 

اإللكترونية.
الشــمري في  وأضــاف 
تصريــح صحافــي أن رفع 
املواقــع اإللكترونيــة على 
السحابة احلاسوبية التابعة 
لـ «ميكروسوفت» يكون من 
خالل العقد اجلماعي املوقع 
مــع الكويت والتــي ميثلها 
اجلهاز املركزي لتكنولوجيا 

سواء اإلعانة أو مكافأتي التفوق 
والنادر أو أي مستحقات أخرى.
وقــال اجلاركــي إن هــذه 
املستحقات حق أصيل للطلبة 
ويجب صرفها فــي مواعيدها 
املقــررة دون تأخير، مشــيرا 
إلــى أن االحتــاد قــام بــدوره 
جتاه هذا التأخير، فمنذ تولى 
املسؤولية منذ أقل من شهرين 
بادر بالتواصل مع عمادة شؤون 
الطلبة وكذلك مع اإلدارة املالية 
أكثر من مرة ســواء مبكاتبات 
رســمية أو تفاهمات شــفهية 

املعلومــات. وعــن األهداف 
الرئيسية خلدمات السحابة 
احلاســوبية، أفاد الشمري 
بأنها تتمثل في توفير خدمة 
اســتضافة البنية التحتية 
ألنظمة ومواقع األمانة العامة 
واخلدمــات والتطبيقــات 
على السحابة احلاسوبية، 
وضمان االســتخدام األمثل 
للموارد والبنية األساسية 
لالتصــال (االنترنت) ومبا 
الفنيــة  املتطلبــات  يلبــي 
التكنولوجيــة  التقنيــــة 

للحوسبة السحابية.

سعيا من االحتاد حلل املشكلة، 
الفتا إلى أن االحتاد تقدم بكتاب 
لعمادة شؤون الطلبة لسرعة 
الصرف، وكتاب ثان لالستفسار 
عن أسباب التأخير، وكتاب ثالث 
لفتح حتقيق ومحاسبة املسؤول 
عن تأخر الصرف. وأوضح أنه 
وفي آخر تواصل له مع اإلدارة 
املالية تلقى وعــدا بأن عملية 
التخصصات  صــرف مكافــأة 
النادرة ستكون في غضون أيام، 
متمنيــا الوفاء بالوعد والعمل 
على عدم تكرار هذا التأخير. 

طالل الشمري

صالح اجلاركي

«الداخلية»: احلبس مدة ال جتاوز ٦ أشهر وغرامة ال تزيد
على ١٠ آالف دينار أو إحداهما عقوبة إهمال االشتراطات الصحية

أهابت وزارة الداخلية باملواطنني واملقيمني لاللتزام بأحكام 
القانون رقم ٨ لسنة ١٩٦٩ بشأن االشتراطات الصحية للوقاية 
من األمراض الســارية، وتطبيق جميع قرارات وتعليمات 
السلطات الصحية، مشيرة إلى أن من يخالف ذلك سيتعرض 
للمساءلة القانونية، وأنها لن تتوانى في اتخاذ كافة اإلجراءات 
القانونيــة بحق كل من يرتكب فعال يخالف أحكام القانون 
رقم ١٩٦٩/ وقرارات وتعليمات السلطات الصحية. وذكرت 
أن عقوبــة عدم االلتزام بالتدابير التي تتخذها الســلطات 

الصحية ستكون احلبس مدة ال جتاوز ٦ أشهر وبغرامة ال 
تزيد على ١٠ آالف دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني. ودعت 
الــوزارة إلى االلتزام بقرار منع جميع أنواع التجمعات مبا 
فيها جتمعات االحتفاالت باألعياد الوطنية وإقامة احلفالت 
مبا فيها حفالت األعراس وغيرها سواء أقيمت في مكان عام 
أو خاص مبا فيها السكن اخلاص والديوانيات اخلاصة، ومنع 
إقامة الوالئم وحفالت االستقبال وغيرها، ومنع االستقباالت 

أو التجمعات في الديوانيات العامة أو اخلاصة.

تسجيل ٨٤٦ إصابة جديدة 
بـ «كورونا» وشفاء ٥٣٩ حالة

أعلنت وزارة الصحة أمس السبت تسجيل ٨٤٦ إصابة جديدة بڤيروس كورونا 
املستجد (كوفيد-١٩) في الساعات الـ٢٤ املاضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد احلاالت 
املسجلة في البالد إلى ١٧٠٠٣٦ حالة، فيما لم يتم تسجيل حاالت وفاة جديدة ليصبح 
مجموع حاالت الوفاة ٩٦٤ حالة. وكانت الوزارة أعلنت في وقت ســابق أمس شفاء 
٥٣٩ إصابة في الساعات الـ٢٤ املاضية ليبلغ مجموع عدد حاالت الشفاء ١٦١٠٩٣ حالة.

«نزاهة» حتيل قياديًا وإشرافيًا وآخرين إلى النيابة
صرحت الهيئة العامة ملكافحة الفساد 
(نزاهة)، بأنه استمرارا جلهودها الرامية 
حملاربة الفســاد ودرء مخاطــره وآثاره 
ومالحقــة مرتكبيه، والتــي من ضمنها 
تلقي البالغات اجلدية عن وقائع فســاد 
والتحقق منها، فقد أحالت قياديا وإشرافيا 
في الديوان األميري وآخرين إلى النيابة 

العامة بتهمة «جرمية تسهيل االستيالء 
على املــال العام واملؤثمة بنص املادة ١٠ 
من القانون رقم ١ لسنة ١٩٩٣ بشأن حماية 

األموال العامة».
وتؤكد «نزاهة» عزمها على مواصلة 
اجلهود واإلجراءات بشأن فحص وجمع 
االستدالالت والتحريات في جميع البالغات 

اجلدية التي ترد إليها، وتثمن دائما دور 
املبلغني في ممارسة دورهم في مساعدة 
الهيئة للوصول إلى املعلومات الالزمة عن 
وقائع الفســاد، وأنها ملتزمة في الوقت 
نفســه بتوفير أقصى درجــات احلماية 
والسرية الالزمة لهم والتي فرضها القانون 

والالئحة التنفيذية.

«الصحة»: ١٠ وحدات متنقلة لتطعيم طريحي الفراش
عبدالكرمي العبداهللا

مواصلــة جلهــود الوحــدات الطبية 
املتنقلة لتقدمي تطعيم «كورونا»، أعلنت 
وزارة الصحة عن تدشني خدمة الوحدة 
املتنقلــة لتطعيم طريحــي الفراش بدءا 
مــن يوم غد االثنني، وذلك بعد فتح باب 
استقبال طلبات الراغبني في التطعيم لهذه 

الشريحة في األسبوع املاضي.
وفــي هذا الصدد، وإذ اعلنت الوزارة 
عــن تخصيــص وحدتــني متنقلتني في 
كل منطقــة صحية، بإجمالي ١٠ وحدات 
متنقلة، تؤكد استمرارها في تلقي طلبات 
التطعيم، داعية فئة «طريحي الفراش» 
وذويهم للمبادرة في التسجيل عبر منصة 
أطقم الوحدات املتنقلة مستعدون لتقدمي التطعيم لطريحي الفراشالتطعيم حرصا على صحتهم وسالمتهم.


