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«أسيكو للصناعات» تطلق حملة تطعيم 
اجلرعة التنشيطية ملوظفيها

قامت شركة «أسيكو للصناعات» بالتعاون 
مع وزارة الصحــة في الكويت بتنظيم حملة 
تطعيم ملوظفي وعمال املجموعة من أجل تلقي 
اجلرعــة التعزيزية من لقاح ڤيروس كورونا 
املستجد، حيث قامت الشركة بتخصيص يوم 
كامل لهذه احلملة وإعداد ثالثة مواقع تابعة لها 
لهذا الغرض، شــملت كال من مكتب املجموعة 
الرئيسي في برج احلمراء لألعمال، ومصانع 
املجموعة في منطقتي ميناء عبداهللا والصليبية 
الصناعية. وأكد الرئيس التنفيذي فواز البدر 
حرص الشركة على ضمان صحة وسالمة كل من 
موظفيها وعمالئها، وقال في تصريح صحافي: 
«تأتي هذه احلملة في املقام األول ضمن إطار 

جهود الشركة املتواصلة لدعم مساعي الدولة 
الطامحــة لتحصني أكبر عدد من الســكان في 
البالد مــن مواطنني ومقيمــني والتغلب على 
انتشار هذا الوباء، أما على الصعيد الداخلي فهي 
ستساهم في تعزيز األمان والوقاية داخل مقر 
الشركة وفي مصانعها ومواقع عملها كافة، كما 
ستضمن سالمة العاملني في الشركة وأسرهم 
وكذلك سالمة العمالء وزوار املكاتب واملواقع».

وفي حني القت احلملة إقباال واسعا من كل 
من املوظفني والفنيني والعمال وغيرهم، توجه 
البدر، ونيابة عن «أسيكو للصناعات»، بخالص 
الشكر والتقدير إلى فريق وزارة الصحة على 

تعاونه ومشاركة أعضائه في هذه احلملة.

تســجل ٣ حاالت وفاة جراء 
اإلصابة ليكون إجمالي عدد 
احلاالت املسجلة ٢٥٠٨ حاالت. 
وذكــر أن عــدد مــن يتلقى 
الرعايــة الطبية في أقســام 
العناية املركزة بلغ ٨٦ حالة 
في حني بلغ املجموع الكلي 
للحاالت التي ثبتت إصابتها 
والتزال تتلقى الرعاية الالزمة 
٥٣٩٠٩ ووصل إجمالي عدد 
احلاالت في أجنحة (كوفيد- 
١٩) إلى ٥٤٩. وأضاف ان عدد 
املســحات التي مت إجراؤها 
خــالل الفتــرة نفســها بلغ 
٣٠٠٤٦ ليصبــح مجمــوع 
الفحوصات ٧٠٨٢١٨٥، مشيرا 
إلى أن نسبة اإلصابات لعدد 
هذه املسحات بلغت ١٤٫٨٪.

أن نسبة مجموع حاالت الشفاء 
من مجمــوع اإلصابات بلغت 

.٪٩٠٫٢
وأوضــح الســند أنه مت 

«الصحــة» د.عبداهللا الســند
لـ «كونا» إنه مت تسجيل ٥١٥٠ 
حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي 
عدد املتعافني إلى ٥١٨١٧٠، مبينا 

عبدالكرمي العبداهللا

اعتمد وزير الصحة د.خالد 
الســعيد كشــوف مكافــآت 
الصفوف األمامية للمستحقني 
مــن موظفــي وزارة الصحة، 
ورفعه الى البنك املركزي، على 
ان يتم إيداعها في حســابات 
املســتحقني خــالل األســبوع 

اجلاري.
من جهــة اخــرى، أعلنت 
وزارة الصحة تسجيل ٤٤٤٥ 
إصابة جديدة بڤيروس كورونا 
املســتجد (كوفيــد-١٩) فــي 
الساعات الـ ٢٤ املاضية ليرتفع 
بذلــك إجمالــي عــدد احلاالت 
املسجلة في البالد إلى ٥٧٤٥٨٧.
باســم  املتحــدث  وقــال 

خالدة السالم لـ «األنباء»: االنتهاء من مشروع ٣٠٣ 
تقاطع صباح الناصر وكبد خالل عام ونصف العام

عاطف رمضان

توقعت مهندسة مشروع 
٣٠٣ تقاطــع منطقتي صباح 
الناصر وكبد في الهيئة العامة 
للطرق والنقل البري م.خالدة 
السالم في تصريح لـ «األنباء» 
االنتهاء من املشروع خالل فترة 
من ســنة الى ســنة ونصف 
تقريبا، مشيرة الى انه بالرغم 
من تأثير جائحة كورونا على 
تنفيذ املشــروع إال أن وزارة 
األشغال العامة وهيئة الطرق 
تعمالن بشكل جاد لالنتهاء من 
املشروع خالل الفترة الزمنية 
املتوقعة. وأضافت السالم أن 
هذا املشــروع توقف لفترة ١١ 
سنة تقريبا وقد ارتأت الوزارة 
والهيئة أن يعاد طرحه ويتم 
تنفيــذ العمل فيه بالســرعة 
املمكنة وذلك بعد تراكم األمطار 
في هذا املوقع عام ٢٠١٨، وانه 

يخدم مواطني صباح الناصر 
واملتجهــني الــى طريــق كبد 
والدائري السادس، وان األعمال 
فيــه بدأت منذ اقل من ســنة 
خاصة بعد جائحــة كورونا 
وتوجــه كثير مــن املواطنني 
الى اجلواخير في كبد. وزادت 
قائلــة: مــن املشــكالت التي 
واجهتنا في تنفيذ املشــروع 
أن مجــرى ســيول األمطــار 
يقع حتديدا عند هذا التقاطع 
ما يســتوجب ايجاد احللول 
حتــى يتــم تطويــر التقاطع 
بطريقــة صحيحــة، ورمبــا 
املواطنــون أن هنــاك  يــرى 
بطئا في تنفيذ األعمال لكننا 
نبذل جهدنــا لوضع احللول 
الدائمة وان يتم تنفيذ املشروع 

بطريقة احترافية.
وزادت: املشــروع توقــف 
لفتــرة ١١ ســنة تقريبا وكان 
التصميــم قدميــا مــا جعــل 

الوزارة تقوم بتطوير التصميم 
ونحــن فــي طــور احلصول 
على املوافقــات الالزمة عليه 
حتى نقوم بتطبيقه بطريقة 
صحيحــة ملصلحــة مرتادي 

الطريق.
وبينت أن املشروع يتضمن 
أعماال حتت األرض وســيتم 
تطوير هذا التقاطع لتسهيل 
حركة املرور من والى طريق 
كبد ومنطقــة صباح الناصر 

واملناطق اجلديدة.
وأشــارت الــى أن هنــاك 
تعاونــا بني وزارة األشــغال 
والهيئة العامة للطرق والنقل 
البــري واجلهــات احلكومية 
االخــرى لتطويــر املشــروع 

بأسرع وقت ممكن.
وأشادت الســالم بتعاون 
وتفهم املواطنني خاصة أهالي 
منطقة صباح الناصر مع فريق 

العمل الذي ينفذ املشروع.

مهندسة املشروع أكدت التعاون بني «األشغال» و«هيئة الطرق» لالنتهاء منه خالل الفترة الزمنية املتوقعة

م. خالدة السالم

بعــد إعــداد دراســة وضعت 
الوزارة والهيئــة حلوال لهذا 
التقاطــع وتطوير الطرق في 
هــذه املناطــق خصوصا بعد 
وجود مناطق سكنية جديدة 
مثــل غرب وجنــوب عبداهللا 
املبــارك واحلــرم اجلامعــي 

اجلديد وكلية الطب.
ولفتت الى أن هذا التقاطع 

«السكنية» تعيد افتتاح مدخل املطالع القدمي 
عادل الشنان

علمت «األنباء» من مصادر 
مطلعــة أن قطاع التنفيذ في 
املؤسســة العامــة للرعايــة 
الســكنية يعمــل حاليا على 
تنظيــم اجــراءات اعادة فتح 

مدخل مشروع املطالع من نقطة 
(كيلو ٣) كما كان بالســابق 
أمام املواطنني الراغبني بالبدء 
في بناء قســائمهم السكنية 
والبقاء على املدخل املستخدم 
حاليــا عند نقطــة (كيلو ٨) 
الســتخدام املركبات الكبيرة 

والثقيلة (الشاحنات) اخلاصة 
بالشــركات العاملة في أرض 

املشروع.
وأكــدت املصادر أن قطاع 
التنفيــذ رصــد ازدحامــات 
مرورية بسبب توافد املركبات 
الكبيرة مع مركبات املواطنني 

الصغيــرة مــا قــد يتســبب 
بحوادث، لذلك ارتأى القطاع 
اعادة فتح املدخل القدمي عند 
النقطة (كيلو ٣) وتخصيصه 
للسيارات الصغيرة لتسهيل 
وتالفــي  املــرور  حركــة 

االختناقات املرورية.

متكني حديثي 
التخرج من العمل 

في مشاريع الدولة

أعلــن املدير العــام للهيئة 
العامة للشباب د.مشعل الربيع 
عن موافقة بلدية الكويت على 
مقتــرح الهيئــة بإجراء بعض 
التعديالت على الئحة مزاولة 
املهنة للمكاتب الهندسية والدور 
االستشارية لتمكني املعماريني 
واملهندسني الكويتيني حديثي 
التخــرج من العمل مبشــاريع 
الدولة العمرانية.وقال الربيع، 
ان مقتــرح الهيئــة املطــروح 
علــى طاولة املجلــس البلدي 
إلعطائــه الصيغــة التنفيذية 
الهندســية  املكاتــب  ســيمكن 
والدور االستشارية والشركات 
املهنية العاملة في قطاع املباني 
توظيــف  مــن  واإلنشــاءات 
املعماريني واملهندسني الكويتيني 

حديثي التخرج.
وأضــاف أن التخصصــات 
املعمارية والهندسية هي أحد 
املســارات املهنية التي تسعى 
هيئة الشباب من خالل مشروع 
«صنــاع العمــل» إلــى تأهيل 

وتدريب حديثي التخرج.

 د.مشعل الربيع

حتويل إقامة من بلغ الـ ٦٠ آليًا شرط 
موافقة صاحب العمل ووثيقة تأمني

بشرى شعبان

كشف مصدر خاص بالهيئة العامة للقوى 
العاملة، عن أنه وفقا للقرار الصادر بشأن جتديد 
إذن العمل للوافدين ممن بلغ الـ ٦٠ عاما، سيسمح 
بتحويل اإلقامة آليا عبر موقع الهيئة اإللكترونية 

وخدمة أسهل ملن بلغ الـ ٦٠ من حملة الثانوية 
وما دون، شرط موافقة صاحب العمل وتقدمي 
وثيقة التأمني اخلاص من الشركات املدرجة في 
البورصة. وأكد املصدر أن الهيئة تقوم بالتجديد 
للفئة املشمولة بالقرار آليا من دون أي تأخير 
في حال استيفاء الشروط وتوفير وثيقة التأمني.

كشوف الصفوف األمامية تخضع للتدقيق في «الكهرباء»
دارين العلي

قالــت مصــادر مطلعة فــي وزارة الكهرباء واملاء، ان كشــوف 
املستفيدين من مكافآت الصفوف األمامية تخضع حاليا للتدقيق 
مــن قبل قطاع الشــؤون اإلدارية في الوزارة. ونفــت املصادر ما 
يقال حول عدم انتهاء اإلدارات من إعداد الكشــوف، الفتة الى انه 
مت االنتهاء من حصر اســماء املســتفيدين من قبل جميع االدارات 
في الوزارة، وأنها تخضع للتدقيق حاليا متهيدا لرفعها الى ديوان 
اخلدمة املدنية. وقالت املصادر ان الكشوف تخضع حاليا لعملية 
التدقيق بعد أن أعادها ديوان اخلدمة في وقت سابق لرصده عدة 
مالحظات على الكشوف. وقال إن الوزارة عملت خالل الفترة املاضية 
على تالفيها، كما انها تعيد تدقيقها لتجنب أي مالحظات اضافية.

انخفاض إصابات «كورونا» إلى ٤٤٤٥ حالة 
وشفاء ٥١٥٠ وتسجيل ٣ وفيات

مكافآت الصفوف األمامية في حسابات موظفي «الصحة» األسبوع اجلاري

نائب رئيس التحرير بحث مع السفير 
الفلسطيني التعاون اإلعالمي

نائب رئيس التحرير الزميل عدنان الراشد خالل استقباله السفير رامي طهبوب          (هاني الشمري) السفير الفلسطيني رامي طهبوب

اســتقبل نائب رئيس التحرير 
الزميل عدنان الراشــد سفير دولة 
فلسطني لدى الكويت رامي طهبوب 

الذي قام بزيارة لـ «األنباء».
ومت خالل الزيارة تناول العديد 
من القضايــا واألمور التــي بحثها 
الســفير طهبوب والزميل الراشد، 
السيما زيارات اإلعالميني إلى فلسطني 

وجوانب التعاون في مجاالت اإلعالم.
وأكد الراشــد أن قضية فلسطني 
كانت وستبقى على رأس أولويات 
وفي مقدمة اهتمام وســائل اإلعالم 
الكويتية عموما و«األنباء» خصوصا، 
حيث تسعى إلظهار حقوق األشقاء 
في فلســطني ومواجهة االعتداءات 
اإلسرائيلية على الشعب الفلسطيني 

واحملاوالت االستيطانية املستمرة 
وما يرافقها من مــآس وآالم، داعيا 
إلــى التكاتف دوما في مواجهة تلك 
االعتداءات. بدوره، شــكر الســفير 
طهبــوب «األنبــاء» علــى دورهــا 
اإلعالمي املشهود ودفاعها عن القضايا 
الفلسطينية ونشر كل ما فيه اخلير 

لشعب فلسطني والفلسطينيني.


