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م مديري النيابة اجلزئية النائب العام كرَّ

«اإلعاقة»: آلية لصرف الكراسي املتحركة

العــام  النائــب  م  كــرَّ
ضــــرار  المسـتـــشــــار 
العسعوســي فــي مكتبــة 
صباح األحد الماضي مدراء 
النيابــة الجزئيــة، وذلــك 
بحضور المحامين العامين.

وأثنى العسعوسي على 
جهودهــم المتميــزة التي 
بذلوها خالل عام ٢٠٢٠ التي 
ظهرت نتائجها اإلحصائية 
السنوية للنيابة العامة لهذا 
العام، إذ ورد للنيابة العامة 
٢٣٦١٣ قضيــة تــم إنجــاز 

٢٢٢٣٨ قضية منها، بنســبة إنجاز بلغت 

٩٤٪، وأعرب النائب العام 
عــن بالغ شــكره وتقديره 
وامتنانه على هذا اإلنجاز 
الظــروف  العظيــم رغــم 
الصعبة التي شهدتها البالد 
نتيجة تفشي وباء ڤيروس 
المستجد وتعطل  كورونا 

معظم مرافق الدولة.
وفي نهاية اللقاء أهدى 
النائــب العــام درعــا لكل 
منهــم تكريما لهم ودعاهم 
إلى بــذل المزيد من الجهد 
مــن أجــل رفعــة الكويت 

الباقية أبدا والدائمة خلدا.

بشرى شعبان

صــرح املتحدث الرســمي 
بالهيئة العامة لشــؤون ذوي 
اإلعاقة مبارك البداح بأن الهيئة 
وانطالقــا مــن مســؤولياتها 
وواجبها نحو أبنائنا من ذوي 
اإلعاقة تسعى دائما إلى توفير 
كافة اخلدمات وإيصال الدعم 
ملســتحقيه مــن ذوي اإلعاقة 
مبــا في ذلك صــرف األجهزة 
التعويضيــة، ســواء كانــت 
الكراسي املتحركة أو السماعات 

الطبية ملستحقيها، وأن القانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٠ 
بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والئحته 
التنظيمية الصادر بالقرار رقم ٢١٠ لسنة ٢٠١٧ 
وتعديالته قد نظم الشروط والضوابط لصرف 
الكراسي املتحركة.  وأضاف البداح أن لدى الهيئة 

جلان فنية متخصصة تتولى 
عمليــة إجــراء الفحص على 
الشخص ذي اإلعاقة واالطالع 
على التقارير الطبية اخلاصة 
بــه لتقريــر مــدى احتياجه 
للكرســي املتحــرك وحتديــد 
النوعيــة واملواصفات الفنية 
التي تتناســب مــع الظروف 
الصحية لطالب الكرسي، حيث 
إن اختيار الكرسي يختلف من 
شخص آلخر حسب نوع املرض 
احلركي وشــدته، ومن بعدها 
يتم اختيار الشــركة املؤهلة 
لتوريــد ذات النوعيــة واملواصفــات التي مت 
حتديدهــا من قبل اللجنة الفنية املختصة مع 
اختيار أقل األسعار من العروض املقدمة، وذلك 
عمال بأحكام قانون املناقصات العامة وتعاميم 

وزارة املالية.

أجنزوا ٢٢٢٣٨ قضية من بني ٢٣٦١٣ بنسبة ٩٤٪ في ٢٠٢٠

املستشار ضرار العسعوسي

مبارك البداح

معظم األطفال الذين يحتاجون إلى دخول املستشفى هم من أصحاب األمراض املزمنة

الكلية األسترالية تتفق مع كلية «سيتي أوف غالسغو» 
على تقدمي دبلوم العلوم البحرية من ٤ فصول

«الكهرباء» تصرف ١٦٢٥٢٠ دينارًا ملكافحة «كورونا»

احلقان لـ «األنباء»: ارتفاع حاالت اإلصابة
بـ «األطفال» اللتقاطهم العدوى من املخالطني

«التربية» تنسق إجراءات اختبارات الثانوية مع «الصحة» 

كورونا املستجد (كوفيدـ  ١٩) 
في الساعات الـ ٢٤ املاضية، 
ليرتفع بذلك إجمالي احلاالت 
املسجلة إلى ٢٢٩٥٥٠، فيما مت 
تسجيل ١٣٤٦ حالة شفاء و١٢ 
حالة وفــاة ليصبح مجموع 

حاالت الوفاة ١٢٩٨.
وقال د.السند لـ «كونا» انه 
مت تسجيل ١٣٤٦ حالة شفاء 
في الساعات الـ ٢٤ املاضية، 
ليرتفــع بذلــك إجمالي عدد 
املتعافني في البالد إلى ٢١٣٩٤٢ 
حالة، موضحا أنه تأكد متاثل 
تلك احلاالت للشفاء بعد إجراء 
الفحوصــات الطبية الالزمة 
واخلطــوات املتبعة في ذلك 
الشــأن، وأن نســبة مجموع 
حاالت الشــفاء مــن مجموع 

اإلصابات بلغت ٩٣٫٢٪.
وذكر أن عــدد من يتلقى 
الرعايــة الطبية في أقســام 
العنايــة املركــزة بلــغ ٢٤٤ 
حالة ليصبح بذلك املجموع 
الكلــي للحاالت التــي ثبتت 
إصابتهــا باملــرض ومازالت 
تتلقى الرعاية الطبية الالزمة 
١٤٣١٠ حاالت. وأفاد بأن عدد 
املسحات التي مت إجراؤها في 
الســاعات الـ ٢٤ املاضية بلغ 
٨١٠٤ مسحات، ليبلغ مجموع 
الفحوصات ٢٠٣٧٧٩٩، مشيرا 
الى أن نسبة اإلصابات لعدد 
املســحات خالل الـ ٢٤ ساعة 

املاضية بلغت ١٥٫٤٪.

في اململكــة املتحدة، حيث 
توفر التعليم والتدريب في 
املجاالت البحرية منذ أكثر 
من ٥٠ عاما، ويســعدنا أن 
تكون لنا الفرصة للشراكة 

والتعاون معهم.
اجلدير بالذكر أن الكلية 
األســترالية فــي الكويــت 
تســعى دومــا إلــى تقييم 
التخصصــات املطروحــة 
لديها ودراسة إمكانية طرح 
تخصصات جديدة لتقدمي 
تعليم عالي املستوى للطلبة 
إلعدادهم لبناء املســتقبل 
مبا يخــدم وطننا احلبيب 

الكويت.

دارين العلي

بلغت تكلفة إنفاق وزارة الكهرباء 
واملاء ملواجهة جائحة كورونا ١٦٢٥٢٠ 
دينارا، صرفت على توفير احتياجات 
الوزارة ملواجهة اجلائحة مبا يتماشى 

مع تعميم وزارة املالية رقم ٤ لسنة 
٢٠١٥ اخلاص بقواعد تنفيذ ميزانيات 
اجلهات احلكومية. وأشارت مصادر 
مطلعة في الوزارة إلى أنه مت إصدار 
أمري شراء عن طريق ممارسة وفقا 
للنظام واإلجــراءات املتبعة لتزويد 

وزارة الكهربــاء واملاء باالحتياجات 
املطلوبة من املواد املخصصة ملواجهة 
انتشار الڤيروس. ولفتت إلى أن تلك 
املواد متثلت في: أدوات تعقيم، كمامات، 
قفازات، محارم معقمة، قناع للوجه، 
علب مستلزمات طبية، موضحة أن 

السبب وراء تلك التعاقدات جاء امتثاال 
لتعليمات السلطات الصحية ملواجهة 
انتشــار ڤيروس كورونا في البالد، 
مشــددة على أنه لم يتــم إجراء أي 
مناقالت للصرف بني بنود امليزانية 

من أجل مكافحة اجلائحة.

عبدالكرمي العبداهللا

التربيــة  تنســق وزارة 
مــع وزارة الصحة لتطبيق 
االحترازيــة  االجــراءات 
والصحية خــالل اختبارات 
الثانــي للمرحلــة  الفصــل 

الثانوية.
وســتقوم وزارة الصحة 
بتوفير جميع املســتلزمات 

الطبية من كمامات ومعقمات 
واجهــزة حراريــة لتطبيق 
االشتراطات الصحية الالزمة 
واحلفاظ على سالمة الطلبة.

وكشفت احصائية لوزارة 
التربيــة تنفــرد «األنبــاء» 
بنشــرها بــأن عــدد الطلبة 
املتوقع دخولهم  والطالبات 
اختبارات الفصل الدراســي 
الثاني في القســمني العلمي 

واالدبي واملعهد الديني ونظام 
املنــازل بلــغ ٥١٨٢٧ طالبــا 

وطالبة.
وذكرت االحصائية أن عدد 
اللجان في املدارس يبلغ ٣٠٠ 
جلنة، مشــيرة الــى أن عدد 
العاملني في الكنترول ألقسام 
العلمي واالدبي واملعهد الديني 
بلــغ ١٨٠٠ موظف، وأن عدد 
الفنيني واالداريني  املوجهني 

واملعلمــني املتواجدين اثناء 
االختبارات بلغ ١٠١٧٦١.

مــن جانب آخر، شــكلت 
وزارة التربية جلانا مشتركة 
مع وزارة الصحة في جميع 
املناطق التعليمية لالشراف 
علــى تطبيق االشــتراطات 
والتدابيـــــر االحترازيــــة 
الصحية للعودة التدريجية 
للمــدارس. وتختــص هــذه 

اللجان بالعمل على تطبيق 
االجــراءات واالشــتراطات 
الصحية في جميع املدارس 
باملناطــق التعليمية متهيدا 
للعودة التدريجية للمدارس 
لتحقيق بيئة مدرسية سليمة 
وصحية، وحصر احتياجات 
املدارس من االجهزة واآلليات 
تلــك  لتطبيــق  اخلاصــة 

االجراءات.

البروتوكــول  حتديثــات 
املخصــص للقــاح، مبينا ان 
الذيــن تأكــدت  األشــخاص 
إصابتهم بواسطة مسحة (بي 
سي ار) خالل فترة ما بني ٩٠ 
و١٨٠ يوما (من ٣ - ٦ أشهر) 
يتلقون جرعة واحدة فقط من 
التطعيم، وفي حال اإلصابة 
بعــد اجلرعة األولى يتم أخذ 
اجلرعة الثانيــة (فقط) بعد 

٩٠ يوما من اإلصابة.
وذكــر ان اجلرعة الثانية 
للقاح (أكسفورد) تكون بعد 
مرور ٣ أشــهر مــن اجلرعة 
األولــى ويتم حتديــد تاريخ 
ومكان التطعيم لكل شخص 
عبر رسالة نصية عبر الهاتف.
املتحــدث  وأعلــن  هــذا 
الرسمي باسم وزارة الصحة 
د.عبــداهللا الســند تســجيل 
١٢٥١ إصابة جديدة بڤيروس 

في مجاالت مختلفة ضمن 
تخصص املالحة البحرية، 
كما ســيتمكن اخلريجون 
من مواصلــة تعليمهم في 
تخصصات املجال البحري 

بشكل عام.
وميثــل توقيــع هــذه 
ملنهــج  بدايــة  االتفاقيــة 
تعليم وتدريب بحري عالي 

املستوى في الكويت.
وعّلق مدير أول في قسم 
املالحة البحرية لدى الكلية 
األســترالية فــي الكويــت 
الكابنت ليام تونر بأن كلية 
ســيتي أوف غالسغو هي 
الكليــة البحريــة الرائــدة 

الى ٣٥٫٢٪ يــوم امس بينما 
ارتفعت نســب االشــغال في 
األجنحة من ٩٪ الى ٢٦٪ عن 
نفس الفترة. وأكد ان االلتزام 
بعــدم االختــالط املجتمعي 
وباإلجراءات الوقائية من شأنه 
خفض اإلصابة، الفتا الى انه 
في حال عــدم االلتزام ميكن 
للحاالت الصعود مرة أخرى.

وأوضح د.السند أن االقبال 
علــى التطعيم مهــم في رفع 
املناعــة املجتمعيــة وخفض 
نســبة اإلصابــات الشــديدة 
التــي تســتدعي الدخول إلى 
واســتعرض  املستشــفى. 

وللتخصــص أيضا أهمية 
ثانية وهي توفير التدريب 
والتعليم املطلوب للدخول 

تراوحت نســبة اإلصابة إلى 
املسحات ما بني ١٥٫٣ و١٨٫٩٪ 
وذلك كحد أقصــى، وانه في 
الفتــرة ما بني ١٦ و٢٩ مارس 
تراوحت نسبة اإلصابات إلى 
املسحات ما بني ١٤٫١٠ و١٦٫٨٦٪ 

كحد أقصى.
ولفت الى أن املالحظ هو 
الثبات واالستقرار النسبي في 
نسبة اإلصابات إلى املسحات 
وكسر حدة الزيادة الطردية 
إال أن املعــدل مــازال مرتفعا 
وان احلظــر اجلزئي ال مينع 
اإلصابة بشــكل نهائي إال أنه 
من الوســائل التي تستخدم 
لكسر حدة الصعود الطردي 

احلاد لالصابات.
وقال ان متوســط نســب 
اإلشــغال في العناية املركزة 
اخلاصة بـ(كوفيد ١٩) ارتفع 
من ١٤٫٩٪ في ٦ ديسمبر ٢٠٢٠ 

البحرية بحيث يســتطيع 
اخلريجون العمل كضباط 
على منت السفن التجارية، 

عبدالكرمي العبداهللا

أكد املتحدث الرسمي باسم 
وزارة الصحــة د.عبــداهللا 
الســند، ان عــدد املســجلني 
على املنصــة للحصول على 
التطعيم ضد ڤيروس كورونا 
(كوفيد ١٩) بلغ أكثر من مليون 
و١٠٦ آالف و٢٧٦ شخصا، فيما 
بلغ مجمــوع اجلرعات التي 
مت إعطاؤها أكثر من ٦٠٤٨٦١.
وقال السند خالل مؤمتر 
وزارة الصحة الـ(١١٥) بشأن 
مســتجدات الوضع الصحي 
فــي البالد أمــس االثنني، ان 
الكويت ليست مبعزل عن دول 
العالم وال عن األقاليم الستة 
التــي تتبــع أحدها، مشــيرا 
الى تســجيل زيادات مطردة 
في عــدد اإلصابــات اليومي 
ونسبة اإلصابات إلى املسحات 
ومتوسط نسب إشغال العناية 
واألجنحة اخلاصة بـ(كوفيد 
١٩). وأفاد بأن ذروة اإلصابات 
اليوميــة كانت فــي ٤ مارس 
اجلاري وبلغــت ١٧١٦ حالة، 
الفتا الى انه ما بعد منتصف 
مارس انكسرت حدة الزيادة 
الطرديــة لإلصابــات والتي 
كانت قــد بدأت منذ منتصف 
ديسمبر ٢٠٢١ اال انها مازالت 

ضمن النطاق املرتفع.
وأوضــح انه فــي الفترة 
ما بــني ٤ و١٥ مارس اجلاري 

أعلن قسم املالحة البحرية 
لدى الكلية األســترالية في 
الكويت عن إبرامه اتفاقية 
مع كلية سيتي أوف غالسغو 
 (City of Glasgow College)
لتقدمي دبلوم في تخصص 
البحرية، لتصبح  العلــوم 
الكلية األسترالية في الكويت 
أول مؤسسة تعليم عال في 
الكويت تقدم دبلوما في هذا 

التخصص.
ويتكون برنامج دبلوم 
البحريــة مــن ٤  العلــوم 
علــى  دراســية  فصــول 
مدى ســنتني. ويقــدم هذا 
التخصص أساسيات العلوم 

عبدالكرمي العبداهللا

أكدت اختصاصي أول طب اطفال 
مبستشفى جابر األحمد د.دانة احلقان 
أن قسم االطفال باملستشفى شهد 
هذه االيام ارتفاعا في اصابات االطفال 
بڤيروس «كورونا»، الفتة في الوقت 
ذاته الى أن هذا االمر متوقع، وذلك ألن 
االطفال معرضون اللتقاط العدوى من 
االشخاص املخالطني واحمليطني بهم 

في املنزل مثل االب واالم وغيرهم.
وذكــرت د.احلقان في تصريح 
لـ«األنباء» أن حاالت االطفال املصابني 
بالڤيروس الذين يدخلون املستشفى 
العمرية من  الفئــات  هم مبختلف 
الرضــع الى عامني حتــى ١٢ عاما، 
مشيرة الى أن معظم االطفال الذين 
يحتاجون الى دخول املستشفى هم 
من أصحــاب االمراض املزمنة مثل 
مرضى «الربو ـ الســكر ـ الشلل 

الدماغي ـ الســرطان» وغيرها من 
االمراض املزمنة االخرى.

وأفــادت د.احلقان بأنه للحفاظ 
على االطفال فــي ظل عدم اعتماد 
لقاح لهــم حتى اآلن، علينا املبادرة 
بأخذ التطعيم حلماية انفسنا واطفالنا 
من العدوى، حيث إن املطعم باللقاح 
املضاد لـــ «كورونا» ينقل العدوى 
بنسبة قليلة على خالف الشخص 

غير املطعم.

٥١٨٢٧ طالباً وطالبة سيدخلون االمتحانات في أقسام األدبي والعلمي واملعهد الديني

حاالت دخول املستشفى شملت مختلف الفئات العمرية من الرضع حتى ١٢ عاماً

إدارة قسم املالحة البحرية في الكلية األسترالية بالكويت

د.دانة احلقان

مشعل الربيع: بحث توفير فرص وظيفية
«WTE» للشباب مع الشركة األملانية

الــوزارة  اجتمــع وكيــل 
مبكتب وزير الدولة لشــؤون 
الشــباب د.مشــعل الربيع مع 
الشركة األملانية (WTE) لبحث 
توفير فرص وظيفية للشباب 
الكويتي، ضمن مشروع صناع 
العمل املدرج في خطة الدولة 
اإلمنائيــة، والتــي تعمل على 
إعــداد برامــج متكاملة ضمن 
مشــاريع السياســة الوطنية 
للشــباب والتي أقرها مجلس 
الوزراء واملكلف بتنفيذها مكتب 
وزير الدولة لشؤون الشباب. 

وقال الربيع: ان املكتب سيطرح مشروع توظيف 
الشــباب الكويتي مبحطة الصرف الصحي في 
 (WTE) مدينة أم الهيمان والعمل بالشركة األملانية
التي تقوم بتشغيل محطة معاجلة مياه الصرف 
الصحي في مدينة أم الهيمان بالقريب العاجل 
وسيكون التقدمي عبر املوقع اإللكتروني ملكتب 

وزير الدولة لشؤون الشباب.
وأشار الربيع إلى أن املكتب يهدف لتسكني 
الشــباب الكويتي في القطــاع اخلاص وتوفير 
فرص عمل لهم برواتب مجزية كما يسعى حلل 
مشكلة البطالة التي يعاني منها الشباب لذلك 
يقــوم املكتب بخلق فرص وظيفية في ســوق 

العمــل. ومن جانبه، قال مدير العالقات العامة 
في الشــركة األملانية (WTE) ســالم البيدان ان 
الشــركة لها دور باملســاهمة بنهضــة الكوادر 
الوطنيــة وتعطي أولوية التوظيف للكويتيني 
الراغبني في العمل في الشــركة التي ستوظف 
الشباب الكويتي بالتعاون مع مكتب وزير الدولة 
لشــؤون الشــباب. وحضر توقيع الوثيقة كل 
من د.مشعل الربيع وكيل الوزارة مبكتب وزير 
الدولة لشؤون الشــباب ود.هاشم الطبطبائي 
رئيس فريــق صناع العمل ومــرزوق احلصم 
عضو فريق صناع العمل وسالم البيدان مدير 

.«WTE» العالقات العامة في الشركة األملانية

جانب من االجتماع

د.عبداهللا السند خالل املؤمتر

ملشاهدة الڤيديو

١٫١ مليون سجلوا لتلقي لقاح «كورونا» تطّعم منهم ٦٠٪
١٢٥١ إصابة جديدة وتسجيل ١٢ حالة وفاة وارتفاع نسب إشغال العناية املركزة إلى ٣٥٪


