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االثنني ١٤ يونيو ٢٠٢١ محليات

عبدالكرمي العبداهللا

أكد استشاري األمراض الباطنية في 
مستشفى االميري د.فهد النجار أن سرعة 
انتشار التحور الهندي تصل الى نسبة 
٧٠٪، الفتا الى أنه يضاعف فرصة الدخول 

للمستشفى مبقدار مرتني ونصف.
لـ  ونوه د.النجار فــي تصريح 
«األنباء» الى أن التحور الهندي «دلتا» 
يدخل خاليا املصاب بكفاءة اكبر، كما 
أن األطفال معرضون لألعراض أكثر من 
السابق، مشددا على أن غير املطعمني 
بالڤيروس  اكثر عرضة لإلصابة  هم 

الهندي املتحور، مشــيرا إلى ضرورة االلتزام الدائم باالشــتراطات 
الصحية الوقائية في جميع األوقات واألماكن.

وزير «الشؤون» اعتمد الئحة املساعدات: 
اإلقامة داخل الكويت شرط املساعدة

مصدر خاص لـ «األنباء»: تدوير مرتقب 
بني مديري إدارات «ذوي اإلعاقة»

بشرى شعبان

أصــدر وزير الشــؤون 
د.مشــعان العتيبي، قرارا 
التنفيذية  الالئحة  بشــأن 
للقانــون رقــم ١٢ لســنة 
٢٠١١ في شــأن املســاعدات 
العامة، وقد تضمن القرار 
فــي مادته األولــى إصدار 
الالئحــة املرافقــة للقرار، 
وفــي مادتــه الثانية إلغاء 
القــرارات اإلدارية بشــأن 
الئحــة وضوابــط صرف 

املساعدات، كما نص القرار في مادته الثالثة 
على العمل به من تاريخ نشره في اجلريدة 

الرسمية.
الالئحــة  بالقــرار  وقــد جــاء مرفقــا 
التنفيذية للقانون رقم ١٢ لســنة ٢٠١١ في 
٥٧ مادة تضمنت تعاريف لبعض املسميات 
واملصطلحات الواردة في الالئحة والفئات 
املستفيدة من املساعدات العامة كما وردت 
في القانون رقم ١٢ لســنة ٢٠١١ واملرسوم 
رقم ٢٣ لسنة ٢٠١٣ بشأن استحقاق وتقدير 

وربــط املســاعدات العامة 
وإجراءات طلب املســاعدة 
الالزمــة لها  واملســتندات 
وقيمة املساعدة املستحقة 
شهريا وما يتم خصمه منها 
وأحــكام تقدمي املســاعدة 
االجتماعية للكويتيني في 
التكيفات اخلاصة وأحكام 
وضوابط صرف املساعدة 
الفئــات املســتحقة  لــكل 
للمســاعدة قانونا وبينت 
الالئحــة بعض الشــروط 
والضوابط العامة لصرف 
املســاعدة كشــرط اإلقامة داخــل الكويت 
الستحقاق املساعدة. وأخيرا، نظمت الالئحة 
أحكام بدل اإليجار وكيفية ومواعيد التظلم 
من قرارات جلنة املســاعدات العامة بشأن 
املســاعدة. وأكــد أنه قد روعــي في أحكام 
الالئحة التنفيذية للقانون وضع الضوابط 
والشروط واإلجراءات الالزمة لتنفيذ القانون 
رقم ١٢ لسنة ٢٠١١ في شأن املساعدات العامة 
واملرسوم رقم ٢٣ لسنة ٢٠١٣ بشأن استحقاق 

وتقدير وربط املساعدات العامة.

بشرى شعبان

كشف مصدر مطلع في 
الهيئة العامة لشؤون ذوي 
اإلعاقة، عن حركة تدوير بني 
مديري اإلدارات في جميع 
قطاعات الهيئة، متوقعا أن 
يتم اعتمادها خالل األسبوع 
اجلاري. وبــني املصدر أن 
القرارات تشمل تكليف عدد 
من املراقبني القيام بأعباء 
مديري إدارات شاغرة حلني 
تسكني الوظائف اإلشرافية.

مــن جهــة أخرى، وفــي إطــار التطور 
التكنولوجــي وميكنة األعمــال في الهيئة 
العامة لشؤون ذوى اإلعاقة، أعلنت مدير 

إدارة نظم املعلومات هنادي 
املبيلــش، أنــه بعد إطالق 
الهيئة خدمة إصدار شهادة 
اإلعاقة «أونالين» في أبريل 
املاضــي، مت االنتهــاء  من 
إطالق خدمة إصدار هوية 
األشخاص ذوي اإلعاقة عبر 
بوابة «بــادا اإللكترونية» 
والتي متكن األشخاص ذوي 
اإلعاقة مــن حتميل هوية 
اإلعاقة آليا، من دون عناء 
احلضور للهيئة وتسلمها.
وذكــرت املصــادر أن 
الهوية تشــمل بيانات اإلعاقة مفصلة مع 
تواريــخ الصالحية والبيانات األساســية 

للشخص ذي اإلعاقة.

التعديالت راعت الشروط والضوابط العامة لصرفها

إصدار هوية «اإلعاقة» عبر الـ «أونالين» دون احلضور الشخصي

د.مشعان العتيبي

هنادي املبيلش

اسيل املزيد

«السكنية»: توزيع بطاقات احتياط الدفعة
الـ ٦ جنوب مدينة صباح األحمد غدًا

عادل الشنان

أعلنت املؤسسة العامة للرعاية السكنية 
أنها ستقوم بتوزيع بطاقات االحتياط لقرعة 
القســائم احلكومية بجنوب مدينة صباح 
األحمد السكنية وذلك اليوم اإلثنني املوافق ١٤ 
اجلاري ابتداء من الساعة ١٠ صباحا حتى نفاد 
بطاقات االحتياط. ونظرا للظروف الطارئة 
وفي ضوء اإلجراءات الوقائية واالحترازية 
ستكون األولوية للمخصص لهم حتى تاريخ 

٢٠١١/١٢/٣١ وما قبل.
مــن جهــة اخــرى، وافق مجلــس ادارة 

املؤسسة العامة للرعاية السكنية في اجتماعه 
املنعقد صباح يوم ١٠ اجلاري على ترسية 
مزايدات لتطوير وادارة ثالثة افرع مصرفية 
في مدينة ســعد العبــداهللا ومدينتي جابر 
االحمد وصباح االحمد السكنيتني مع كل من 
بنــك وربة وبيت التمويل الكويتي والبنك 
الوطني على التوالي مبساحات تتراوح بني 
٣٠٠ و ٤٠٠ متــر مربــع، على ان تكون مدة 
حــق االنتفاع ٢٥ ســنة، ويأتي هذا الطرح 
لسد احتياجات سكان املدينة جتاه املرافق 
واالنشطة اخلدمية واملساهمة في توسعة 

نطاق اخلدمات املصرفية.

(N٣) للمخصص لهم حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١١ للضاحية الثالثة

«الصحة» تدرس طلب «األوقاف» تخفيف االشتراطات
 في «املساجد» بعودة الدروس الدينية واألنشطة الثقافية

عبدالكرمي العبداهللا

اســتقبل وزيــر الصحــة 
د.باســل احلمود مبكتبه أمس 
املمثــل الدائم ملنظمــة الصحة 
العامليــة في الكويت د.أســعد 
حفيظ، وذلك مبناســبه تسلم 
عمله رســميا كأول ممثل دائم 
للمنظمة بالكويت. وقد تناولت 
املباحثــات العالقــات العميقة 
اجلــذور بــني منظمــة الصحة 
العامليــة والكويــت ومحــاور 
ومجــاالت تعزيزهــا من خالل 
استراتيجية التعاون املشترك 
للفترة القادمة ودور املمثل املقيم 

للمنظمة في هذا الصدد.
وقد نقــل د.حفيظ للوزير 
حتيات املدير اإلقليمي لشــرق 
املتوســط باملنظمة د.أحمد بن 
سالم املنظري وتقديره للعالقات 
اإليجابية بني الكويت واملنظمة. 
وأعلنت «الصحة» أن االحتفال 
الرسمي بافتتاح املكتب الدائم 
ملنظمــة الصحة العاملية ضمن 
منظومة األمم املتحدة في الكويت 

يتعلــق بأوضــاع «كورونا»، 
تدرس وزارة الصحة تخفيف 
بعض االشــتراطات الصحية 
في املســاجد من خالل عودة 
الدينية واالنشــطة  الدروس 

الثقافية في املساجد.
وذكــرت مصــادر مطلعة 

جابــر املقــررة أمــس األحــد 
إلى مركــز التطعيم في أرض 
املعــارض (مشــرف) وذلــك 
بسبب حالة الطقس والعاصفة 
الترابية التي تشهدها البالد.

وقالــت الــوزارة في بيان 
صحافــي ان ذلك يأتي حفاظا 
على سالمة املواطنني واملقيمني 
وسالمة الطواقم الطبية العاملة 

نتيجة حالة الطقس.
وكانــت الــوزارة قد دعت 
املواطنــني واملقيمــني ممــن 
لديهم مواعيد تطعيم مسبقة 
عبر مركز التطعيم في جسر 
جابر لهذا اليوم (أمس) التوجه 
مباشرة إلى مركز التطعيم في 
أرض املعارض في مشرف بدال 
من مركز جسر جابر، وذلك في 
نفس الفترة الزمنية احملددة 
في الرســالة النصيــة والتي 

أرسلت مسبقا.
الوزارة اجلميع  وناشدت 
بالتقيد مبوعد ومكان التطعيم 
متمنني للجميع دوام الصحة 

والعافية.

في وزارة االوقاف والشؤون 
االســالمية فــي تصريــح لـــ 
«األنبــاء» أن الــوزارة طلبت 
مــن وزارة الصحــة تخفيف 
الدروس  االشتراطات وعودة 
الدينيــة واالنشــطة الثقافية 
في املســاجد مع االلتزام بكل 
االشــتراطات الصحيــة مــن 
التباعــد اجلســدي وارتــداء 
الكمامات وااللتزام بالسجادة 

الشخصية.
وبينت املصــادر أن طلب 
تخفيف االشتراطات الصحية 
التــزام  مــع  تزامنــا  يأتــي 
جموع املصلــني بتطبيق كل 
االشــتراطات الصحيــة فــي 
املســاجد منــذ عــودة صالة 
اجلماعة واجلمعة دون وجود 
أي تفــش للعدوى عن طريق 

املساجد.
حتويل تطعيم جسر جابر

في ســياق متصل، أعلنت 
وزارة الصحــة عــن حتويل 
مواعيــد تطعيم مركز جســر 

ً املمثل الدائم لـ«الصحة العاملية» في الكويت يتسلم مهامه رسمياً وافتتاح مكتب املنظمة غدا

وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح خالل استقبال د.أسعد حفيظ

ســيكون غدا الثالثــاء. حضر 
املقابلة مديــرة ادارة العالقات 
الصحية الدولية بوزارة الصحة 

د.رحاب الوطيان.
الدروس الدينية

مــن جانــب آخــر، وفيما 

جانب من صالة اجلمعة في مسجد بالل بن رباح مع وجود التباعد بني املصلني

النجار لـ «األنباء»: ٧٠٪ سرعة انتشار التحور 
الهندي ..وغير املطّعمني أكثر عرضة لإلصابة

 د.فهد النجار

املزيد لـ «األنباء»: انطالق التدريب الصيفي للطلبة 
والتسجيل إلكترونيًا عبر موقع «القوى العاملة»

بشرى شعبان

كشــفت مديــرة إدارة العالقات العامــة واإلعالم، 
والناطقة الرسمية للهيئة العامة للقوى العاملة أسيل 
املزيــد في تصريح لـ «األنبــاء» أن برنامج التدريب 
الصيفي الطلبة في شــركات القطاع اخلاص بدأ منذ 

٨ اجلاري ويستمر حتى الثاني من سبتمبر املقبل.
وأوضحت املزيد أن تسجيل الراغبني في التدريب 
يتم آليًا عبر املوقع اإللكتروني للهيئة العامة للقوى 
العاملة، مشيرة إلى التشدد في االلتزام باالشتراطات 

الصحية على مدى فترة التدريب.

«الطيران املدني» تطور املوقع 
اإللكتروني وتطبيق الهواتف الذكية

أحمد مغربي 

علمت «األنبــاء» من مصادرها أن االدارة 
العامة للطيران املدني وضعت خطة لتطوير 
املوقع اإللكتروني وتطبيق الهواتف الذكية 
اخلاص باإلدارة وذلك من خالل إضافة بعض 

اخلدمات اجلديدة للمسافرين.

وذكرت ان اإلدارة العامة للطيران املدني 
طرحت ممارسة خاصة بالعقد أمس، وسوف 
تعقد اإلدارة اجتماعا متهيديا مع الشــركات 
املهتمــة بالدخول في املمارســة يوم االثنني 
املوافق ٢١ يونيو اجلاري في متام الساعة ١١ 
صباحا. وقالت ان آخر موعد لتقدمي العروض 

سيكون في ٣٠ يونيو اجلاري.

«الكهرباء»: الرقم ١٥٣  إلجناز املعامالت هاتفيًا
أعلن وزير الكهرباء واملاء والطاقة 
املتجددة ووزير الشؤون االجتماعية 
والتنمية املجتمعية د.مشعان العتيبي 
أمس بدء تشغيل خدمة إجناز معامالت 
قطــاع خدمة العمالء هاتفيا من خالل 
مركز اتصال خدمات العمالء على الرقم 
(١٥٣). وقال الوزير العتيبي في تصريح 
صحافي: ان الوزارة ضمن توجهاتها 

نحو التحول الرقمي من خالل ميكنة 
خدماتها الكترونيا وتنوع مصادر تقدمي 
اخلدمات االلكترونية تبنت هذا املشروع 
وطبقته تســهيال لالجراءات ملختلف 
شــرائح العمــالء واجنــاز معامالتهم 
املتعلقة بالكهرباء واملاء دون احلاجة 

الى احلضور شخصيا.
وأضــاف د.العتيبــي أن مركــز 

االتصــال يقدم خدمات االستفســار 
عن فواتير الكهربــاء واملاء وادخال 
القراءات ودفــع الفواتير فضال عن 
استخراج براءات الذمة وتلقي طلبات 
فحص العدادات وغيرها من اخلدمات 
االخرى التي يقدمها املركز من خالل 
كادر وطني مدرب على التعامل مع 
العمالء عبر خدمة االتصال الهاتفي 

دون احلاجــة ملراجعــة الــوزارة او 
املكاتب التابعة لها.

وأوضــح د.العتيبــي ان الوزارة 
مســتمرة في التوســع نحو ميكنة 
خدماتها آليا للتيسير والتسهيل على 
جميع العمالء وتقدمي اخلدمات لهم 
بأفضل صورة مع اجنازها بأســرع 

وقت.

استمرار التوسع نحو ميكنة اخلدمات آليا للتيسير والتسهيل على العمالء

أمين العماني لـ «األنباء»: حتويل إنارة الشوارع
 في املنصورية والقادسية إلى «LED» قريبًا

دارين العلي

أعلن رئيس قسم العاصمة 
فــي إدارة إنــارة الشــوارع 
فــي وزارة الكهربــاء واملاء 
والطاقــة املتجــددة م.أمين 
العماني عن اإلعداد ملشروع 
اســتبدال اإلنارة في منطقة 
املنصوريــة تليهــا منطقــة 
القادسية وحتويلها من إنارة 
«الصوديوم» إلى أجهزة إنارة 
الـــ «LED» الصديقة للبيئة 

واملوفرة للطاقة.
ولفــت م.العمانــي فــي 
تصريح خــاص لـ «األنباء» 
إلى انه حاليا يتم العمل على 
تنفيذ مشروعني في العاصمة 
لتغيير البنية التحتية إلنارة 
الشــوارع األول فــي منطقة 
العديليــة عبــر تغيير كلي 
إنارة الشوارع من  لشــبكة 
مناهيــل وبايبــات وأعمدة 
وأجهــزة إنارة، مشــيرا الى 
انه مت االنتهــاء من القطعة 
١ بالكامــل وجار العمل على 
االنتهــاء من قطعــة ٢ تليها 
القطعتــان ٣ و٤ وذلك وفق 
الزمنــي ألعمــال  اجلــدول 

الصيانات واالستبدال.
شاليهات الدوحة 

أمــا املشــروع اآلخــر، 
فقــال م.العمانــي انه يتم 

اإلنــارة، وكذلــك الصيانة 
املناطق والشــوارع  داخل 
الرئيســية والعمــل علــى 

إدارة الفتــوى والتشــريع 
وذلــك بعــد انقضــاء عام 
ونصــف العام علــى عمل 
العقــد احلالــي ومدتــه ٣ 
أعوام، الفتا إلى انه مت طرح 
املناقصة مبكرا لتفادي أي 
فراغ فــي عقــود الصيانة 
وجتنبــا لتأخر إجــراءات 
الترسية. واكد ان مهندسي 
ومهندسات قسم العاصمة 
يقومون مبتابعة املشاريع 
مع األشــغال وذلك بوضع 
دوريات مســح يومية في 
مختلف مشاريع العاصمة 
ملطابقة أعمــال التنفيذ مع 
الوزارة، مشددا  مواصفات 
على أهمية سرعة االستجابة 
ألي طارئ يحدث في شبكة 
اإلنارة كاحلوادث املرورية أو 
سقوط األعمدة بسبب الرياح 
وغيرهــا، حيــث يتوجــه 
املتواجدين  القسم  موظفو 
على رأس عملهم بشكل دائم 
الى املواقــع ملتابعة العمل 
وإصالح اخللل ورفع األعمدة 

وإعادة اإلنارة.
واكد م.العماني ان هدف 
اإلدارة العمل الذي تقوم به 
هو تأمــني إنارة الشــوارع 
واحلفــاظ عليها كون األمر 
يشــكل عامل أمن بالنسبة 
للمواطــن واملقيم للخروج 

إلى الشوارع بأمان.

إصالح األعطال.
وشــدد م.العمانــي على 
حرص القســم على إصالح 
العطــل بالســرعة املمكنــة 
الشكاوى  واالســتجابة مع 
بالسرعة الالزمة وعدم ترك 
العطل لليوم التالي وإضاءة 
املكان في اليوم نفسه، وكذلك 
التعامل مع طلبات ترحيل 
األعمدة وفق حاجة املواطنني 

بعد موافقة الوزارة.
عقود الصيانــة وأعلن 
طــرح  عــن  م.العمانــي 
مناقصــة جديــدة لصيانة 
إنارة الشوارع في محافظة 
العاصمة، وهــي حاليا في 

رئيس قسم العاصمة إلنارة الشوارع أكد سرعة االستجابة للشكاوى وتصليح األعطال في اليوم نفسه

تبديل البنية التحتيتة النارة الشوارع جانب من أعمال اإلنارة في منطقة العديلية

حاليا العمــل على تركيب 
بنية حتتية لشبكة اإلنارة 
بالكامل في منطقة شاليهات 
الدوحة الشرقية، حيث يبلغ 
حجــم الشــبكة أكثر من ٦ 
كيلومترات، مشيرا إلى ان 
املنطقة كانــت مظلمة ومت 
التفاعل مع شكاوى األهالي 
اإلنــارة  بتركيــب شــبكة 
لتوفير احلماية واألمان لهم.
وأضاف ان القسم يقوم 
حاليا باإلشراف على أعمال 
الصيانة في احملافظة وهي 
الدورية لألعمدة  الصيانة 
علــى اخلطوط الســريعة 
جــودة  علــى  للحفــاظ 

أفرع مصرفية في مدن سعد العبداهللا وجابر األحمد وصباح األحمد

متاشياً مع خطة التطوير املستقبلية ومن خالل إضافة خدمات جديدة

م.أمين العماني


