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الفارس لـ «األنباء»:  نعمل على تطوير خطة البعثات
لتتناسب مع احتياجات سوق العمل.. ومنحنا لكل مؤسسة في التعليم العالي اختيار نظام التعليم األمثل لها العام املقبل

أسيل املزيد لـ«األنباء»: فتح إلغاء 
إذن العمل آليًا لـ ٤ حاالت

بشرى شعبان

كشفت مديرة إدارة العالقات العامة واإلعالم والناطقة 
الرســمية للهيئة العامة للقوى العاملة أسيل املزيد في 
تصريح لـ«األنبــاء» أنه ضمن خطتها لتطوير خدماتها 
الهيئة اإللكترونية، أطلقت الهيئة عددا من اخلدمات عبر 
بوابة النماذج اإللكترونية، ومبوجبها يحق للعامل وبعد 
حصول موافقة إدارة عالقات العمل أن يتقدم عبر بوابة 
النماذج اإللكترونية على املوقع اإللكتروني للهيئة بتقدمي 

طلبات إلغاء إذن العمل للحاالت اآلتية:
- طلب إلغاء للتحويل إلى التحاق بعائل.
- طلب إلغاء للتحويل إلى عمالة منزلية.

- طلب إلغاء للتحويل إلى القطاع احلكومي.
- طلب إلغاء للمغادرة.

إمساكية رمضان
اإلفطاراإلمساك
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نوافذ رمضانية

الشمرى: يجب التركيز على أن الصوم 
ليس خاصًا باملسلمني بل مشروع على 

لسان النبيْني موسى وعيسى

فتة الروبيان
البلورية

شوربة الطماطم

١٫٨٦ مليار دينار أرباح البنك منذ ١٩٩١.. وحتويل مليار دينار إلى احلكومة

زيادة سقف االحتياطي لـ «املركزي» إلى مليار دينار
أحمد مغربي

كشف بنك الكويت املركزي 
أن صافي أرباح البنك للسنوات 
املالية من ١٩٩١ إلى ٢٠٢٠/٢٠١٩ 
بلغ ما مقداره ١٫٨٦ مليار دينار 
وبلغــت قيمة األرباح التي مت 
توريدها الى اخلزينة العامة 

للدولة نحو مليار دينار.
وذكر «املركزي» في بيانات 
ماليــة حصلت «األنباء» على 
نســخة منهــا، أنــه دأب على 

حتويل صافــي األرباح كاملة 
الــى احلكومة، وحتــى نهاية 
السنة املالية ٢٠١٤ كان رصيد 
االحتياطي العام للبنك قد بلغ 
٢٩٥ مليون دينار مع بقاء رأس 
املــال مببلغ ٥ ماليــني دينار، 
وعليه وأخذا مبنهجية تعزيز 
املوارد املالية اخلاصة بالبنك 
املركزي فقد أخذ مجلس إدارة 
البنــك قــرارا بزيادة ســقف 
صندوق االحتياطي العام إلى 
مليار دينار، وذلك عن طريق 

حتويل كامــل صافي األرباح 
السنوية.

وأشــار «املركزي» إلى ان 
قرار زيــادة ســقف صندوق 
االحتياطي العام جاء في أعقاب 
األزمة املالية العاملية في ٢٠٠٨ 
والتي شــهدت تطــورات في 
مجال العمل املصرفي واملالي 
والتشــديد على أهمية الدور 
الذي يجب أن تقوم به البنوك 
املركزية املتمثلة في احملافظة 

على االستقرار النقدي.

وذكر ان صافي أرباح البنك 
املركزي هــو محصلة الزيادة 
فــي إجمالــي اإليــرادات عــن 
املصروفــات، علما ان إيرادات 
الفوائــد  البنــك تتمثــل فــي 
والعوائد التي يجنيها البنك عن 
أصوله املختلفة ومعظمها ودائع 
أجنبيــة متثــل االحتياطيات 
األجنبية التي يحتفظ بها بنك 
الكويت املركزي كغطاء للنقد 
املتداول والتزاماته في صورة 

ودائع حتت الطلب.

صالحية الكمامات ٣ سنوات.. والدولة معرضة خلسائر قد تصل إلى ١١٢ مليون دينار

«احملاسبة»: «الصحة» لديها مخزون كمام يكفي لـ ١٤ سنة!
أحمد مغربي

كشف تقرير ديوان احملاسبة 
أن الدولة معرضة خلسائر مالية 
بقيمة تقارب ٤٥٫٥ مليون دينار 
نتيجة سوء تقدير وزارة الصحة 

الحتياجاتها من الكمامات الطبية، 
ودون األخذ باالعتبار صالحية 
انتهاء الكمامات التي تصل الى ٣ 
سنوات فقط من تاريخ إنتاجها. 
وقال التقرير إن استهالك الكويت 
خالل ٣ سنوات لن يتجاوز ٢٣٨ 

مليــون كمام، وعليــه فإن ٤١٢ 
مليون كمام ستنتهي صالحياتها 
دون اســتهالكها بقيمــة تقارب 
٤٥٫٥ مليون دينار. وذكر التقرير 
انه في حال انتهاء أزمة كورونا 
وعادت معدالت االســتهالك الى 

معدالتها الطبيعية البالغة ٤٠٠ 
ألف كمام شــهريا، فإن فاتورة 
اخلسائر للكويت سترتفع الى 
٥٧ مليــون دينــار، علمــا بــأن 
الســعر االفرادي قبل اجلائحة 
يقــارب ٤ فلوس للكمام الواحد 

مقارنة مبتوسط ســعر كمامة 
يبلــغ ١٠٠ فلــس حاليــا. وقال 
«ديوان احملاسبة» انه في حال 
قيام وزارة الصحة بتوريد كمية 
إضافيــة لعدد ٤٨٨ مليون كمام 
طبي (لم يوافق الديوان عليها) 

فإن الرصيد املخزني للكمامات 
ســيرتفع ليغطي ١٤ سنة، مما 
يؤدي الى ارتفــاع الكمية التي 
لن يتم استهالكها ليصبح ٩٠٠ 
مليون كمام تقريبا بقيمة تقارب 

١١٢ مليون دينار.

آالء خليفة

أوضــح وزيــر النفط 
العالــي  التعليــم  وزيــر 
أنــه  الفــارس  د.محمــد 
سيترك للمؤسســـــــات 
التعليمية املختلفة اختيار 
النظام األمثل لالستمرار 
بنــوع وطبيعــة نظــام 
الدراسة سواء كان تعليما 
تقليديا أو تعليما مدمجا، 
إمكانياتها  وذلك حســب 
وقدرتها على توفير جميع 

االشتراطات الصحية. وقال الفارس لـ «األنباء»: إن خطة 
وآلية االبتعاث اخلارجي مستمرتان ملا مت تطبيقه سابقا 
مع حتســني اخلدمــات اإللكترونية لتســهيل اإلجراءات 
ألبنائنــا الطلبة حني تقدمي طلب البعثة، وأيضا تطوير 
خطة البعثات بحيث تتناسب مع احتياجات سوق العمل 
ومنهــا تقليص بعض التخصصــات التي عليها ضعف 
في الطلب وتعزيز التخصصات اجلديدة التي يحتاجها 

سوق العمل.

د.محمد الفارس

 «الصحة» و«النفط» لتشغيل مركز تطعيم السيارات بعد العيد
واجلاراهللا: احلظر الكلي ُمستبعد.. و«اجلزئي» إلى انفراجة

عبدالكرمي العبداهللا

علمت «األنباء» من مصادر 
وزارة  أن  مطلعــة  صحيــة 
الصحة بــدأت اجتماعاتها مع 
القطــاع النفطي للوقوف على 
االحتياجات املطلوبة لتشغيل 
مركــز التطعيــم اجلديــد في 
اجلزيــرة اجلنوبيــة بجســر 
الشــيخ جابر األحمــد اجلابر 
الصباح واملخصص للتطعيم 
الســريع ضد ڤيروس كورونا 

خلدمــة الســيارات. وتوقعت 
املصادر االنتهاء وتشغيل مركز 
التطعيم اجلديد بعد عيد الفطر 
املبارك، مشــيرة إلى أن املركز 
اجلديد يســع لتطعيــم ٥٠٠٠ 
شخص يوميا. وبينت املصادر 
ان االجتماعات ستناقش األعداد 
التقديريــة لألجهزة وخطوط 
الربــط املطلوبــة  وشــبكات 

للتشغيل.
من جهته، أكد رئيس اللجنة 
االستشــارية العليــا ملواجهة 

منها ٦٥٪ رعاية للوافدين.
في السياق ذاته، قال د.خالد 
اجلــاراهللا إن متلقــي اجلرعة 
األولــى من لقاح «أكســفورد» 
ســتصلهم رســالة باجلرعــة 
الثانية كما كان مقررا، مشيرا 
إلى أن هناك شــحا فــي إمداد 
اللقاح عامليــا كما هو معلوم، 
والدولــة مجتهــدة فــي تأمني 
اللقاحات الفاعلة للجميع مبا 
فيها الفئات التي قد تشمل في 
املســتقبل ما دون الـــ ١٦ عاما 

واجلرعات التنشيطية إذا لزم 
األمر. ووجه د.اجلاراهللا رسائل 
خالل فترات التفشــي الوبائي 
احمللي واخلليجي واإلقليمي، 
مطالبــا بالتطعيــم، وااللتزام 
باالحترازات الوقائية، وجتنب 
إقامة الفعاليــات االجتماعية، 
فضال عن جتنب السفر، والعمل 
عــن ُبعد مــا أمكــن، وجتنب 
املخالطــة في األماكن املكتظة، 
والعزل عند الشعور بأعراض، 
ودعم جهود املكافحة الوبائية.

كورونــا د.خالــد اجلــاراهللا 
الكلــي مســتبعد  أن احلظــر 
و«اجلزئي» إلى انفراجة وفق 
احلالة الوبائية، الفتا إلى تقنني 
فترات جرعات اللقاحات لرفع 

وتيرة التمنيع املجتمعي.
وذكــر ان هنــاك انخفاضا 
طفيفــا في إيجابية مســحات 
الترصد الوبائي، مشــيرا إلى 
ان العدوى أعلى مبناطق السكن 
االستثماري، مشيرا إلى استقرار 
اإلشغال السريري واحلرجة، 

لتطعيم ٥٠٠٠ شخص يومياً.. وسيتم بحث األعداد التقديرية لألجهزة وخطوط وشبكات الربط املطلوبة للتشغيل

د.خالد اجلاراهللا

شّح في إمداد اللقاح عامليًا والدولة مجتهدة في تأمني اللقاحات الفاعلة للجميع واجلرعات التنشيطية إذا لزم األمر

طفرات لـ «كورونا» تتجنب االستجابة املناعية في الهند

عواصم - وكاالت: لليوم 
الثاني على التوالي سجلت 
الهنــد نحو ٤٠٢ ألف إصابة 
جديــدة بڤيــروس كورونا 
املســتجد خالل ٢٤ ســاعة، 
وأحصــت أكثر من ٧ ماليني 
حالة فــي أبريــل وحده في 
ســابقة عاملية، ودفعها ذلك 
لفتــح حملــة التطعيم أمام 
مجمل البالغني على أراضيها 

الهنديــة حــول  احلكومــة 
اكتشــاف طفرات طفيفة في 
بعض عينات ڤيروس كورونا 
«ميكنها أن تتجنب االستجابة 
املناعية» وتتطلب مزيدا من 

الدراسة.
وقــد نصــح املستشــار 
الطبي للبيت األبيض أنتوني 
فاوتشي الهند بفرض إغالق 
على مدى عدة أسابيع الحتواء 

املوجة، في وقت مت تطعيم 
نحو ١٠١ مليون شخص في 
الواليات املتحدة كليا. وهذا 
الرقم ميثل ٣١٪ من األميركيني 
ونحــو ٤٠٪ مــن البالغــني. 
ليبلغ إجمالي ما مت إعطاؤه 
٢٤٠ مليــون جرعة لقاح أي 
أكثر مــن خمــس اجلرعات
الـ ١٫١٣٤ مليار املســتخدمة 

في العالم. 

أعلى إصابات في العالم لليوم الثاني .. و١٠٠ مليون أميركي أمتوا التطعيم

اقرباء وعوائل ضحايا كورونا هنود يقومون بحرق جثثهم في غازيبور  (ا.ف.پ)

وعددهم حوالي ٦٠٠ مليون 
شــخص رغــم النقــص في 
مخــزون اجلرعــات وفــي 
خضم الطفرة الوبائية، وسط 
حتذيرات من ان يؤدي ذلك 
إلى فوضى وخالفات إدارية 

ومشاكل تقنية.
الطــني بلة،  ومــا يزيــد 
مــا قاله مســؤول في جلنة 
مستشارين علميني شكلتها 

«األشغال»: طرح  ٩٢ عقدًا خالل 
العام املالي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

عاطف رمضان

ذكرت مصادر لـ«األنباء» ان اخلطة السنوية لعقود التوريد 
واملقاوالت واخلدمات التي سيتم طرحها من قبل وزارة األشغال 
العامــة خالل العــام املالي ٢٠٢١-٢٠٢٢ والتــي تفوق قيمتها 
٧٥ الف دينار تبلغ ٦١ عقدا، وان العقود التي تقل ٧٥ الف دينار 
مجموعهــا ٣١ عقدا. وأضافت املصــادر ان العقود التي تفوق 
٧٥ الــف دينار موزعة على القطاعات التالية: قطاع هندســة 
الصيانة ٣٣ عقدا، وقطاع هندسة املشاريع االنشائية ٣ عقود، 
وقطاع هندســة املشــاريع الكبرى «ميناء مبــارك الكبير» ٩ 
عقود، وقطاع هندسة املشاريع الكبرى «مشاريع مطار الكويت 
الدولي» عقد واحد، وقطاع املركز احلكومي للفحوصات وضبط 
اجلودة واألبحاث ٥ عقود، وقطاع الشــؤون االدارية واملالية 
والقانونية ٥ عقود، وقطاع التخطيط والتنمية «ادارة مركز 

نظم املعلومات» ٥ عقود.
اما عن عقود التوريد واملقاوالت واخلدمات التي ال تفوق 
قيمتهــا ٧٥ الــف دينار فهــي التالية: قطــاع املركز احلكومي 
للفحوصات وضبط اجلودة واألبحاث ٥ عقود، وقطاع الشؤون 
اإلدارية واملالية والقانونية ٢٠ عقدا، وقطاع التخطيط والتنمية 

«ادارة مركز نظم املعلومات» ٦ عقود.

تربويون يتساءلون: هل تعيد «التربية» النظر في االختبارات الورقية؟!

التفاصيل ص ٢٢

هديان: كتاب إلزالة أشجار النخيل 
مبشروع جنوب سعد العبداهللا

 أعلن عضو املجلس البلدي أحمد هديان عن تقدمي كتاب 
الى وزارة املالية إلزالة موقع اشجار النخيل مبشروع سعد 
العبداهللا االسكاني.  وقال هديان في تغريدة على حسابه 
« كما وعدناكم أننا ثابتون على موقفنا بخصوص مشروع 
جنوب سعد العبداهللا واليوم بإذن اهللا سوف يتم تقدمي 
كتاب رســمي لوزارة املالية إلزالة موقع أشــجار النخيل 
وباقي املعوقات الستيعاب أكبر عدد من طلبات اإلسكان».

وقف أقساط املساعدات ٦ أشهر
بشرى شعبان

وجه وزير الشؤون االجتماعية د.مشعان العتيبي بتأجيل 
أقســاط املديونيات املالية املســتحقة واخلاصة باملساعدات 
العامة ملدة ســتة أشــهر. وقال العتيبي، في كتاب وجهه إلى 
وكيل الوزارة عبدالعزيز شعيب، إن ذلك يأتي في إطار الدور 
املجتمعي لوزارة الشؤون االجتماعية وما يتطلبه من إجراءات 
وتدابيــر ضرورية في الظروف احلالية. وأضاف أن التأجيل 
يأتي مراعاة لوضع األسر الكويتية من متلقي املساعدات العامة 
ومتاشيا مع سياسة الدولة في التخفيف عن كاهل املواطنني 
وااللتزامات املترتبة عليهم، وعليه فقد تقرر تأجيل أقســاط 
املديونيات املالية املستحقة واخلاصة باملساعدات العامة وذلك 
ملدة ستة أشــهر تقديرا للظروف املالية التي تواجههم جراء 
تداعيات جائحة كورونا، وفي حال عدم رغبة متلقي املساعدة 

بالتأجيل يقوم بإبالغ اإلدارة املعنية بذلك.
لذا، يرجى اإليعاز لإلدارة املختصة للقيام مبا يتعني نحو 

تنفيذ تعليماتنا بهذا الشأن اعتبارا من راتب الشهر املقبل.

التفاصيل ص٦


