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مصادر خاصة لـ «األنباء»: تفعيل 
خطة طوارئ لتوفير املواد 

األولية والضرورية بقطاع الرعاية

بشرى شعبان

علمت «األنباء» من مصادر خاصة في وزارة الشؤون 
ان الوزارة تعمل على تفعيل خطة عمل فرق الطوارئ فيها 
ملتابعة االوضاع خاصة ما يتعلق بتوفير االمن الغذائي 
واملواد االولية والضرورية في قطاع الرعاية االجتماعية.
وأشــارت املصادر الى ان الــوزارة تعمل مع اجلهات 
احلكومية ذات العالقة ملتابعة املوضوع بالتنســيق مع 
اجلهــات ذات العالقــة. وأكدت املصــادر ان جميع املواد 
اخلاصــة بقطاع الرعاية االجتماعيــة متوافرة باملخازن 
وال يوجد أي نقص او امر يدعو للقلق، مشددة على ان 
املخزون يكفي ألكثر من عام، والوزارة تتابع بكل دقة كل 

املستجدات للحفاظ على املخزون االستراتيجي.
وعلى صعيد آخر، دعت الوزارة في تعميم لها جميع 
املوظفني الــى االلتزام صباح اليوم بالــدوام وإلغاء كل 
اإلعفــاءات وعــودة العمل بالبصمة، مشــيرة الى ان أي 

تغيب غير مبرر سيحسب غيابا.
على صعيد آخر، أعلنت وزارة الشــؤون االجتماعية 
عن تقدمي طلبات التظلم على األعمال املمتازة فور نزولها 
في احلســابات، وتظلمات التقييم السنوي بداية أبريل 

املقبل عبر باركود خاص.

«النجاة اخليرية»: هدفنا توزيع
٢٫٥ مليون وجبة إفطار في ٢٣ دولة

ثمن مديــر عام جمعية 
النجــاة اخليرية بالتكليف 
البرامــج  ورئيــس قطــاع 
واملشاريع عبداهللا الشهاب 
تفاعــل وتعاون أهل اخلير 
من داخل الكويت وخارجها 
التي  مع مشاريع اجلمعية 

تنفذها في شتى الدول.
وأوضــح الشــهاب أن 
«النجــاة» بــدأت في وضع 
األليات واألسس التي ستقوم 
من خاللها بتنفيذ املشروع، 
حيث تطمــح اجلمعية هذا 

العام الى توزيع أكثر من ٢٫٥ مليون وجبة إفطار صائم خارج 
الكويت في صورة «ســالل غذائية» تبلغ تكلفة الوجبة ٥٠٠ 
فلس، وتتفاوت القيمة تبعا لطبيعة الدول التي يرغب املتبرع 
في التنفيذ بها، والذي بدوره يتم من خالل اجلمعيات الرسمية 
واملعتمدة في منظومة وزارة اخلارجية الكويتية، حيث تنفذ 
«النجاة» مشروع «إفطار الصائم» في ٢٣ دولة حول العالم.

عبداهللا الشهاب

احلشاش: ارتباط وثيق بني 
«كورونا» ونشاط جرثومة املعدة

حنان عبداملعبود

استشــارية  أكــدت 
األمـــــراض الباطنيـــــة 
واجلهاز الهضمي والكبد 
د.وفاء احلشاش أن هناك 
ارتباطا وثيقا بني اإلصابة 
بڤيروس كورونا املستجد، 
ونشــاط جرثومة املعدة 

عند املصابني بها.
وقالــت احلشــــاش 
«إن ڤيروس كوفيد- ١٩ 
يؤثر باجلسم بشكل عام 

ويرتبط باملستقبالت ACE٢ املتواجدة أغلبها في اجلهاز 
الهضمي بشكل خاص، لذلك عند اإلصابة مبرض كوفيد 
-١٩ تزداد أعراض اجلهاز الهضمي سواء كانت قيئا، أو 
إســهاال، أو حموضة، أو آالما بالبطن، أو فقدان الشهية، 

أو نزوال بالوزن».
وأضافت أن الدراسات احلديثة أوضحت ان جرثومة 
املعدة تزيد من عدد املستقبالت على جدار خاليا اجلهاز 
الهضمي وتسمى باسم ACE٢ ولذلك فان اإلصابة بڤيروس 
كوفيــد- ١٩ تــؤدي إلى نقص املناعة وتزيد من نشــاط 

جرثومة املعدة، أي أنهما يسهالن األمر لبعضهما.
وأشارت احلشاش إلى أن جرثومة املعدة تنتشر بشكل 
كبير في العالم وتشــكل نســبة ٥٠٪ من ســكان العالم 
نحو ٤٫٤ مليارات شخص حول العالم مصابني بها. كما 
ان نسبة الشفاء منها أكثر من ٨٠٪ إال انها تعود لنفس 
الشــخص املصاب مرة أخرى حتى بعــد القضاء عليها، 
مبينة أن نسبة انتشارها بالكويت نفس النسب العاملية 
أي أن نحــو أكثر من ٢مليون شــخص بالكويت مصاب 
بجرثومة املعدة مواطنني ووافدين، أما الكويتيون فقط 

فاإلصابة بينهم بأكثر من ٦٠٠ ألف مواطن.

د.وفاء احلشاش

وزير الكهرباء وعد بإقرار بدل التلوث واخلطر 
للمستحقني وتثبيت بدل السهر في شهادة الراتب

السلمان: تأسيس شركات مهنية ومكاتب هندسية 
ودور استشارية أجنبية للعمل في الكويت

اجتمع نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير النفط ووزير 
الكهربــاء واملــاء والطاقــة 
املتجــددة د. محمــد الفارس 
مبمثلي جتمع العاملني بوزارة 
الكهربــاء واملــاء حيث متت 
مناقشة جميع مطالب العاملني 
العالقة وطرح احللول لتذليل 
املعوقات التي تواجههم وفي 
بداية اللقاء مت مناقشة تثبيت 
بدل السهر في شهادة الراتب 
اســوة ببقية جهــات الدولة 
كونها اجلهــة الوحيدة التي 

ال يصرف لها بشكل ثابت.
وفيما يتعلق ببدل التلوث 
واخلطر بــني ممثلي التجمع 
للوزير مدى األخطار وامللوثات 
الكبيرة التي يواجهها العاملون 
في مختلف منشــآت الوزارة 
حيث أبــدى الوزيــر تفاعله 
مع ما مت طرحه من معلومات 
وأكد ســعيه احلثيث إلقرار 
بدل التلوث واخلطر جلميع 
العاملني في املواقع املستحقة 

لهذه البدالت.
أهميــة  التجمــع  وأكــد 

املكاتــب  احتــاد  اتفــق 
الهندسية والدور االستشارية 
الكويتيــة مع هيئة تشــجيع 
االستثمار kdipa على التعاون 
إلعــداد مذكرة تفاهــم بينهما 
تنظم عملية تأسيس شركات 
مهنيــة ومكاتــب هندســية 
ومكاتــب تخصصيــة ودور 
استشارية أجنبية للعمل في 
مهنة االستشــارات الهندسية 
وتشجيع االستثمار األجنبي 

في الكويت.
جاء ذلك في ختام اجتماع 
تنسيقي عقده رئيس االحتاد 
م.بدر الســلمان مع مدير عام 
الهيئة الشيخ د.مشعل اجلابر 

مبقر الهيئة.
وقال الســلمان إن االحتاد 
مستعد للتعاون مع الهيئة لدعم 
جذب االســتثمار إلى الكويت 
وتنظيــم عملية االســتعانة 
مبكاتــب وشــركات مهنيــة ـ 
هندســية أجنبية مع مراعاة 
احلرص لعدم منافسة الشركات 
املتقدمــة  املهنيــة االجنبيــة 
عن طريــق الهيئــة للمكاتب 
الهندسية والتخصصية والدور 
االستشارية والشركات املهنية 

احمللية.
واضاف أن مدير عام الهيئة 

يتعلق بإعادة مكافأة الوظائف 
ذات الطابــع الهندســي (بدل 
العيــار) والتمايز الذي وقع 
على املوظفني اجلدد. وابدى 
الوزير اهتمامه بهذا املوضوع 

لتعديل الوضع القائم.
وطالــب جتمــع العاملني 
الوزيــر د. محمــد الفــارس 
بضــرورة انصــاف العاملني 
خالل فترة جائحة كورونا عبر 
مطالبة الديــوان بتصنيفهم 

للمهنة فــي الكويت، وأنه قد 
مت االتفاق علــى إعداد مذكرة 
للتفاهم بــني الهيئة واالحتاد 
وتوقعيها بعد استكمال اآلراء 
ومــن ثم التنســيق مع جلنة 
املزاولة ببلدية الكويت ووزارة 
التعديالت  التجــارة الجــراء 
التــي يتفق عليها، مضيفا أن 
املذكــرة تهدف أيضا الى فتح 
فرص جديدة للعمالة الوطنية 
املهندسني  وتشغيل وتدريب 
حديثــي التخــرج واألجهــزه 

املساندة.
وقال ان االحتاد ومن خالل 
هذا التعاون يهدف الى حماية 

بالفئــة الثانية ضمن مكافأة 
الصفــوف األولى وقد أبلغنا 
مبخاطبته للجهات املسؤولة 
عــن إنشــاء جلنــة تظلمات 
للموظفــني الذيــن ظلموا في 

صرف املكافأة.
وفي ختــام اللقاء، أعرب 
الوزيــر عن دعمــه للعاملني 
ودورهــم الــذي يقومون به 
كونهم الشريان األساسي الذي 
تقوم عليه الدولة واملجتمع.

ودعم أعضائــه بالتزامن مع 
دعــم جهود الهيئــة وتنفيذه 
مهامهــا في تشــجيع وجذب 
االســتثمارات املباشــرة ذات 
القيمة املضافــة والعمل على 
حتسني بيئة االعمال وتعزيز 
تنافسية ودعم ريادة القطاع 
اخلاص في االقتصاد الوطني، 
مشيرا الى أن مقترح االحتاد 
يقضي بأن تكون كافة األعمال 
بني الهيئة واالحتاد من خالل 
الربــط االلكترونــي بينهمــا 
وذلك لسرعة التواصل وإجناز 
املعامالت واستخراج البيانات 

املطلوبة بهذا الشأن.

التقى وفداً من جتمع العاملني بالوزارة واطلع على مطالبهم ومشاكلهم

أكد التفاهم مع هيئة تشجيع االستثمار لتوقيع مذكرة للتعاون

د. محمد الفارس مع ممثلي جتمع العاملني بوزارة الكهرباء واملاء

م.بدر السلمان والشيخ مشعل اجلابر يتوسطان املشاركني في اللقاء

تصنيف بعــض األعمال في 
قطاعات الوزارة ضمن األعمال 
الشاقة أو الضارة أو اخلطرة 
كونهــم يتعاملون مع شــتى 
أنواع اخلطر والعمل الشاق 
في جميــع الظروف املناخية 
وابدى الوزير اهتمامه البالغ 
وتشكيل فريق خاص مستقل 
القطاعــات  لبحــث جميــع 
املســتحقة ورفعهــا للجهات 
املعنيــة وكذلــك مت نقاش ما 

الشــيخ د.مشعل اجلابر جدد 
حرص الهيئة على عدم منافسة 
«األجنبية» الراغبة بتأسيس 
أفــرع لها بالكويــت للمكاتب 
الهندسية والتخصصية والدور 
االستشارية والشركات املهنية 
الهندســية احمللية، والسماح 
لهــا بالعمل فقط باملشــاريع 
ذات الطبيعــة اخلاصــة غير 
املتوفرة في احمللية باإلضافة 
إلى تعاونها مع احمللية لكسب 

اخلبرة.
وزاد الســلمان أن االحتاد 
قدم دليال ملعايير واشتراطات 
التأسيس ملزاولة «األجنبية» 

تعاونية مشرف حتقق أعلى صافي أرباح 
٧٫٢ ماليني ومبيعات ٦٠ مليونًا

محمد راتب

أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية مشرف 
التعاونية علي الفهد تصدر اجلمعية بال منازع 
على مستوى العمل التعاوني بأعلى صافي 
أرباح للســنة املالية ٢٠٢١ بواقع ٧٫٢ ماليني 
دينار، وإجمالي مبيعــات بلغ ٦٠٫١ مليونا، 
مؤكدا توزيع ١٢٪ أرباحا على املساهمني بعد 
عقد اجلمعية العمومية ٣١ اجلاري، وانتهاء 
عضوية ٤ أعضاء واستمرار العمل بـ٥ حلني 
ورود قرار من الشؤون بإجراء االنتخابات.

وأضاف خــالل مؤمتر صحافي عقده في 
مبنى مجلس اإلدارة بحضور املدير العام عادل 
الســريع واملدير املالي محمــد طاهر واملدير 
اإلداري ناصر معرفي أن مجلس اإلدارة قام 
بالتجهيز لـ٣ مشروعات ضخمة بإجمالي ٢ 
مليون دينار، تضم املبنى اإلداري مبساحة 
١٦٠٠ م٢ بكلفة ١٫٢ مليون، والثاني هدم وإعادة 
بنــاء البقالة فــي ق٤ بكلفة ٣٠٠ ألف دينار، 
وجار العمل باملشروع، وأما الثالث فهو مبنى 
مجلس اإلدارة بكلفة ٥٥٠ ألف دينار، مت توقيع 
العقود اخلاصة به، ونحن في طور التنفيذ.
وبني الفهد أن أكبر مشروع مت تنفيذه في 
٢٠٢١ هو ممشــى واحة مشــرف، حتت إدارة 
اجلمعية، وهو مرفق حيوي غير مسبوق في 
الكويت، يحوي العديد من املالعب وممشى، 
كما تعاونا مع وزارة الصحة من خالل استبدال 
األرض اخلاصة باحلضانة وتسليمها للوزارة 

لعمل مستوصف مبساحة ١٠٠٠ م٢ ومواقف 
ســيارات مبســاحة ٢٥٠٠ م٢، ونحن بصدد 
عمــل املخططات الفنية للمشــروع مبوافقة 
البلدي، موضحا أن املشروع سيكون بكلفة 
تقديرية ٧٥٠ ألف دينار للبناء بالتعاون مع 

وزارة الشؤون.
وردا على ســؤال «األنباء» حول اجلانب 
التســويقي والعروض والســالل املتنوعة، 
أوضح الفهد أنه مت جتهيز السلة الرمضانية، 
ونحن بصدد توزيعها، باإلضافة إلى التحضير 
إلطالق مهرجان رمضان في السوق املركزي، 
ومهرجان لوازم العائلة قريبا، مشــيرا إلى 
أنــه مت االنتهاء أخيرا مــن ٤ مهرجانات في 
فبراير ومستمرون في توزيع السلة املوسمية 
وســلة السفر وســلة البر وإطالق مهرجان 

مسك اخلتام.
وفيمــا يتعلــق مبشــاريع االســتثمار 
والتطوير، قال احتضنا أكثر من ٥٠ شــركة 
خاصة باملشروعات الصغيرة من املستثمرين 
أصحاب احملالت واملوردين للبضائع داخل 
اجلمعية، كما مت تخصيص محالت استثمارية 

في غرب مشرف ومحل املصبغة.
وأخيــرا أكــد الفهــد في رده على ســؤال 
«األنبــاء» حول جاهزيــة اجلمعية لتبعات 
احلرب الروسيةـ  األوكرانية وارتفاع األسعار 
أننا في اجلمعيات نخضع لتســعيرة احتاد 
اجلمعيات التعاونية الذي لم يصدر عنه أي 

تعميم برفع األسعار حتى اآلن.

توزيع ١٢٪ أرباحاً بعد ٣١ مارس.. وافتتاح فروع استثمارية جديدة

علي الفهد متوسطا عادل السريع ومحمد طاهر وناصر معرفي خالل املؤمتر الصحافي

٢٥٩ إصابة جديدة بـ «كورونا» 
وشفاء ٤٩٦ وتسجيل حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة تسجيل ٢٥٩ إصابة جديدة بڤيروس 
كورونا املســتجد (كوفيد- ١٩) في الساعات الـ٢٤ املاضية 
ليرتفــع بذلك إجمالي عدد احلاالت املســجلة في البالد إلى 
٦٢٥٤٦١. وقــال املتحدث باســم الوزارة د. عبداهللا الســند 
لـ«كونا» إنه مت تسجيل ٤٩٦ حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي 
عدد املتعافني إلى ٦١٨٦٩٠، مبينا أن نســبة مجموع حاالت 
الشــفاء من مجموع اإلصابات بلغت ٩٨٫٩٪ وأوضح السند 
أنه مت تســجيل اي حالة وفاة جراء اإلصابة ليصل إجمالي 
عدد احلاالت املسجلة ٢٥٥٠ حالة، مبينا ان عدد من يتلقى 
الرعاية الطبية في أقســام العناية املركزة بلغ ١٦ حالة في 
حني بلغ املجموع الكلي للحاالت التي ثبتت اصابتها والتزال 
تتلقى الرعاية الالزمة ٤٢٢١ ووصل إجمالي عدد احلاالت في 
أجنحة (كوفيد- ١٩) إلى ١١٠. وذكر أن عدد املسحات التي مت 
إجراؤهــا بلغ ٦٥١٨ ليصبح مجموع الفحوصات ٧٧٧٧٤٠٢، 
مشيرا إلى أن نسبة اإلصابات لعدد هذه املسحات بلغت ٤٪.


