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االثنني ١٩ ديسمبر ٢٠٢٢ محليات

عبدالكرمي العبداهللا

تأكيدا ملا نشــرته «األنباء»، 
أصــدرت وزارة الصحــة امس 
قرارا وزاريا بتحصيل رســوم 
لصرف األدوية من املرضى غير 
الكويتيني واملسجلني في نظام 

الضمان الصحي.
وقالــت الــوزارة فــي بيان 
صحافــي ان القــرار يهدف الى 
االرتقاء بخدمات الرعاية الصحية 
ووقــف هــدر األدويــة وضبط 

صرفهــا. وأضافــت ان القــرار 
حدد هذه الرســوم لتكون حال 
صرف األدوية من صيدلية أحد 
مراكز الرعاية الصحية األولية 
(املستوصفات) بقيمة ٥ دنانير 
وفي حــال صرفها من صيدلية 
حوادث املستشــفيات بقيمة ٥

دنانير، وبـ ١٠ دنانير عند صرف 
األدوية مــن صيدلية العيادات 

اخلارجية.
وأوضحت ان رسوم األدوية 
ســتكون باإلضافة إلى رســوم 

االستشــارة الصحية واحملددة 
بقيمــة دينارين عنــد مراجعة 
عيادة مراكــز الرعاية الصحية 
األوليــة (املســتوصفات) و١٠

دنانيــر عند مراجعــة حوادث 
العيــادات  أو  املستشــفيات 

اخلارجية.
وذكــرت ان القــرار يتضمن 
العمــل بالقــرارات  اســتمرار 
الوزارية اخلاصة باإلعفاء لبعض 
الفئــات مــن رســوم اخلدمات 
الصحية على أن يعمل بالقرار 

اعتبارا من تاريخ األحد املوافق 
١٨ ديسمبر لسنة ٢٠٢٢. 

من جانب آخر، حتقق وزارة 
الصحة حول ما أثير في بعض 
التواصل بشأن سكن  وســائل 
بعــض العمالة فــي أحد مرافق 
الوزارة التابعة إلحدى املناطق 
الصحية، كما تؤكد عدم تهاونها 
مع كل من يثبت تقاعسه عن أداء 
مهامه، واتخاذ اإلجراءات الالزمة 
وفق األطر القانونية، حفاظا على 

املمتلكات العامة للدولة. صورة القرارد. أحمد العوضي

ديناران رسوم االستشارة الصحية في مراكز الرعاية الصحية األولية و١٠ دنانير حلوادث املستشفيات والعيادات اخلارجية

«األحمدي» تنظم يوم الوفاء ٤ لذوي اإلعاقة ٢٤ اجلاري
برعاية وحضور محافظ 
األحمدي الشيخ فواز اخلالد، 
الســبت ٢٤ تنطلــق يــوم 

اجلاري فعاليات يوم الوفاء 
الرابع لــذوي اإلعاقة حتت 
شعار «إبداعات وهمم» الذي 
تنظمــه محافظــة األحمدي 
بالشــراكة والتعــاون مــع 
الهيئة العامة لذوي اإلعاقة 
ومجمع كويــت ماجيك في 
منطقة أبو حليفة، وشركة 
البترول الوطنية، وبدعم من 

بنك برقان.
وتشارك في اليوم املفتوح 
٢٠ جهــة رســمية وأهليــة 
وتطوعيــة، حيث تســتمر 
الفعاليات من الثالثة عصرا 
الى العاشرة مساء في أجواء 

تنسيقيا للجهات املشاركة في 
مجمع كويت ماجيك للوقوف 
علــى آخــر االســتعدادات، 
حيث أكد مدير املكتب الفني 
باحملافظــة ورئيس اللجنة 

املنظمــة ابراهيم الفودري، 
حرص احملافظة والشركاء 
على اســتمرار تنظيم يوم 
الوفاء لذوي اإلعاقة سنويا 
ملــا لــه مــن آثــار إيجابية 
فــي نفــوس ذوي اإلعاقــة 
وأســرهم، وأيضا ملا له من 
نتائج إيجابية عديدة، أهمها 
املســاهمة الفاعلة في دمج 
أبنائنــا وبناتنــا مــن ذوي 
اإلعاقة في املجتمع، متوجها 
بالشكر الى كل من ساهم في 
تنظيم هذا اليوم انطالقا من 
اإلميان الكامل باملســؤولية 
املجتمعية والوفاء ألبنائنا 
من ذوي اإلعاقة، داعيا املولى 
ســبحانه أن يوفق اجلميع 

خلدمة كويتنا احلبيبة.

الفودري: ٢٠ جهة تشارك في يوم حافل بالفعاليات واملسابقات واجلوائز

جانب من االجتماع التنسيقي للجهات املشاركة

تكرمي د.عمار احلسيني

عائليــة حافلة باملســابقات 
واجلوائز وااللعاب الذهنية 

والرياضية والتفاعلية.
وفي هــذا اإلطار، عقدت 
محافظــة األحمدي اجتماعا 

احلسيني: ١٠ تريليونات دوالر خسائر 
الهجمات اإللكترونية عامليًا بحلول ٢٠٢٥

حنان عبداملعبود 

كشــف مدير عــام اجلهاز 
املركزي لتكنولوجيا املعلومات 
بالتكليف د.عمار احلسيني عن 
ان ١٠ الى ١٢٪ فقط ممن يقعون 
ضحية للجرائم االلكترونية 
يســجلون تلــك احلــوادث 
او يصرحــون بها، بحســب 
التاميز،  إحصائيــات مجلــة 
مبينــا أن تكاليــف أضــرار 
اجلرائم اإللكترونية العاملية 
لعام ٢٠٢١ قدرت بأكثر من ٦
تريليونات دوالر، متوقعا أن 
تزيد ألكثر من ١٠ تريليونات 
دوالر بحلول عام ٢٠٢٥ مما يدل 
على أن التهديدات والهجمات 
اإللكترونيــة أصبحــت أكثر 
خطورة وحتدث بوتيرة أكبر. 
جــاء ذلك في كلمته خالل 
تدشني مؤمتر الكويت الرابع 
ملكافحة اجلرائم االلكترونية 
والذي يعقد في الفترة من ١٨

الى ١٩ ديسمبر بالتعاون بني 
املركزي لتكنولوجيا  اجلهاز 
املعلومــات ووزارة الداخلية 
أفضــل  وعــرض  ملناقشــة 
التــي  احللــول والتقنيــات 
تســاهم فــي دعــم وحمايــة 
أنظمــة وبيانات مؤسســات 
القطاع احلكومي واخلاص من 
املخاطر السيبرانية واجلرائم 

اإللكترونية.
وقــال احلســيني: أصبح 
لزاما على مؤسسات القطاعني 
احلكومي واخلاص والشركات 
املتخصصة التعاون وتوحيد 
اجلهــود لتعزيــــز األمــــن 
السيبراني وتطويـــر تقنيات 
أمــن املعلومــات مــن أجــل 
التصدي للجرائم اإللكترونية 
ورفع مؤشــرات األمان، الفتا 
الى انتشــار بعــض اجلرائم 
اإللكترونية املتعلقة بالهندسة 
االجتماعية وسوء استخدام 
وسائل التواصل والتي وقع 
ضحيتها أبرياء إما بسبب جهل 
أو قلة وعي مبخاطر اجلرائم 

اإللكترونية.
وأضــاف: باتــت اجلرائم 
اإللكترونيــة تشــكل خطــرا 
يهدد أمــن واســتقرار الدول 
واملؤسسات واألفراد وتهدف 
هــذه اجلرائــم والتــي منهــا 
التصيد االحتيالي والبرمجيات 

خط احلمايــة والدفاع األول 
في األمن السيبراني الوطني 

واملؤسسي.
املركــز  انشــاء  ان  وبــني 
الســيبراني  الوطنــي لألمن 
ســيكون لــه دور كبيــر جدا 
فــي تنســيق اجلهــود علــى 
الوطني، وهي أحد  املستوى 
األدلة الواضحة على اهتمام 
احلكومة بهذا املوضوع، الفتا 
الى أن الهجمات السيبرانية لن 
تتوقف وال بد من االستعداد 

لها. 
مــن جانبــه، قــال رئيس 
قســم اخلدمــات املســاندة 
مكافحــة  بــإدارة  باإلنابــة 
اجلرائــم االلكترونيــة املقدم 
عمار الصراف: تعكف االدارة 
بالتعاون مع اجلهات احلكومية 
واخلاصة على توعية املواطنني 
واملقيمــني مبخاطــر اجلرائم 
االلكترونيــة والتأكيــد على 
دورها في قانون ٦٣ لعام ٢٠١٥

بشأن جرائم تقنية املعلومات 

ولألسف في ازدياد بسبب سوء 
اســتخدام مواقــع التواصــل 
ففــي نهاية ٢٠٢٢ وصلنا الى 
مــا يتراوح بني ٣٥٠٠ و٤٠٠٠

شــكوى وقضيــة، مبينــا ان 
النصب واالحتيال االلكتروني 
واالختراق والتهديد واالبتزاز 
مــن أبــرز اجلرائم الــواردة 

لإلدارة. 
وعن ابرز التحديات التي 
تواجه إدارة مكافحة اجلرائم 
االلكترونية لفت الى انها قلة 
وعــي اجلمهــور فيما يخص 
قيامه بارتكاب اجلرمية في حد 
ذاتها، والكثير من األشخاص 
ممن يتم استدعاؤهم بناء على 
أوامر النيابــة العامة يتضح 
أنه ليس لديه علم أنها تشكل 
جرمية وبعض األحيان يكون 
هناك خلط ما بني املوضوعية 
والشــخصانية واخللــط ما 
بني االنتقــاد والنقــد املباح، 
وكذلك ضعف البنية التحتية 
واألمان في بعض املؤسسات 

احلكومية. 
وفيما يخص مبا تقوم به 
اجلهات احلكوميــة ملواجهة 
تطور اجلرائــم االلكترونية 
خاصــة هجمــات الفدية قال: 
«الفديــة» ڤيــروس خبيــث 
والكويــت مســتهدفة وخالل 
العام املاضي قمنا بضبط أحد 
األشخاص الذين قاموا بنشر 
فيروســات الفدية، ومطلوب 
من اجلهات احلكومية التأكد 
من ســالمة أنظمتهــا واتباع 
أفضل السياسات واملمارسات 

اخلاصة باألمن السيبراني.

خالل انطالق أعمال مؤمتر الكويت الرابع ملكافحة اجلرائم اإللكترونية

(ريليش كومار) د.عمار احلسيني في مقدمة احلضور خالل املؤمتر  

الفديــة  اخلبيثــة وبرامــج 
والتجسس اإللكتروني وسرقة 
البرمجيات  الهوية وقرصنة 
إلى إحلــاق الضــرر وتدمير 
البنيــة التحتية اإللكترونية 
أو تعطيل األنظمــة الرقمية 

أو سرقة البيانات.
استنزاف املوارد

وأشــار الــى إن اجلرائــم 
اإللكترونيــة أصبحــت أحد 
عوامل اســتنزاف املوارد من 
خــالل تعــرض املؤسســات 
إلــى  أدى  لالختراقــات ممــا 
تعرضهــا خلســائر كبيــرة، 
الفتا الــى أن اجلهاز املركزي 
لتكنولوجيا املعلومات نظم 
بالتعــاون مــع إدارة األمــن 
الســيبراني بوزارة الداخلية 
ورش عمــل فــي أساســيات 
الســيبراني بحضور  األمــن 
٦٠٠ مشارك لتوعية وتثقيف 
موظفــي اجلهــات احلكومية 
باملخاطر، مبينا أنهم ميثلون 

«الصحة»: ٥ دنانير لصرف األدوية من مراكز الرعاية الصحية 
األولية وحوادث املستشفيات و١٠ من العيادات اخلارجية

وزير الصحة يصدر قراراً بتحصيل رسوم لصرف األدوية من غير الكويتيني

 استمرار العمل بالقرارات الوزارية اخلاصة باإلعفاء لبعض الفئات من الرسوم على أن يعمل بالقرار اعتبارًا من أمس

الزيدان لـ «األنباء»: طيور اللوهة ال تضر البيئة البحرية
وقتلها حلماية مزارع األسماك يهدد وجودها

«نزاهة»: إحالة إشرافي في الكهرباء إلى النيابة العامة

دارين العلي

أكد نائب مدير عام الهيئة 
العامة للبيئة د.عبداهللا الزيدان 
ان طيور اللوهة التي شوهدت 
بــاآلالف على ســواحل جون 
الكويت والتي رصدتها عدسة 
الهيئة العامة للبيئة ليست ذات 
ضرر على البيئة البحرية كما 
يشــاع، بل ان دورها مهم جدا 

لالتزان البيئي.
وقال الزيدان، في تصريح 
لـ «األنباء»، ان هذه الطيور مت 
توثيقها بعدســة الهيئة على 
ســواحل جون الكويت وهي 
من الطيور التي تزور الكويت 
مبجاميع فتره الشــتاء حيث 
تشكل معبرا لتلك الطيور نظرا 
ملوقعهــا اجلغرافي على رأس 
اخلليج العربي. وكانت الفترة 
املاضية شهدت تعليقات على 
وســائل التواصل االجتماعي 
حــول الضــرر الذي تســببه 
هذه الطيــور للبيئة البحرية 
وهو ما نفاه الزيدان مؤكدا أن 
االزعاج الوحيد الذي قد تسببه 
هو ألصحاب مزارع االســماك 
الذين يتجهون لقتلها احيانا 
للتخلص منها وذلك بســبب 
وصولها بســهولة لألســماك 

املستزرعة للتغذي عليها.
وقال ان هذه الطيور جتد 

حنان عبداملعبود

اعلنــت الهيئــة العامــة ملكافحــة 
الفساد (نزاهة) انه استمرارا جلهودها 
الرامية ملكافحة الفساد ودرء مخاطره 
وآثاره ومالحقــة مرتكبيه، وتفعيال 
الختصاصها الوارد في املادة رقم ٢٤

مــن قانون انشــائها والذي مبوجبه 
«تقوم الهيئة فور علمها بوجود شبهة 
جرمية بجمع املعلومات بشأنها، ولها 
في سبيل ذلك االطالع على السجالت 
املتعلقــة  واملســتندات والوثائــق 
باجلرمية محل العلــم، وكذلك طلب 

موافاتها بأية معلومات وبيانات ولها 
أن تقرر احالتها إلى اجلهات القضائية 
املختصة»، فقد تقــرر بعد التحقيق 
وجمع االستدالالت إحالة إشرافي في 
وزارة الكهرباء واملاء والطاقة املتجددة 
إلى النيابــة العامة بشــبهة ارتكاب 
جرمية التزوير في محرر رسمي اعماال 
للمــواد أرقام ٢٥٧ و٢٥٩ من القانون 
رقم ١٦ لســنة ١٩٦٠ بإصــدار قانون 
اجلزاء، وجرمية تســهيل االستيالء 
علــى املال العام اعماال للمادة رقم ١٠
من القانون رقم ١ لســنة ١٩٩٣ بشأن 
حماية األموال العامة واملادة رقم ٢٢

من قانون انشاء الهيئة العامة ملكافحة 
الفساد رقم ٢ لسنة ٢٠١٦.

وتؤكــد «نزاهــة» عزمها مواصلة 
اجلهود واإلجراءات بشأن فحص وجمع 
االســتدالالت والتحريــات في جميع 
املعلومات اجلدية مكتملة الشروط التي 
ترد اليها، وتثمن دائما دور املبلغني 
في ممارسة دورهم في مساعدة الهيئة 
للوصول إلى املعلومــات والبيانات 
الالزمة عن وقائع الفساد وملتزمة في 
الوقت نفســه بتوفير اقصى درجات 
احلماية والسرية الالزمة لهم والتي 
فرضها القانون والالئحة التنفيذية.

واحلشــرات.  والبرمائيــات 
ولفت الزيــدان إلى أن الصيد 
اجلائــر واللجــوء إلــى قتلها 
عنــد تواجدهــا فــي املناطق 
املخصصة الستزراع االسماك 
من اكثر املهددات التي تواجه 
هذا الطائر عموما، الفتا الى ان 
هناك حلوال اخرى البعادها عن 
مناطق االستزراع اما بتأمينها 
وتغطيتها او باالستزراع على 

اليابسة في املياه العذبة.
واوضح ان هذا الطائر، الذي 
ينشط أثناء النهار ويتواجد في 
مستعمرات، يوجد في أوروبا 
وآســيا وأســتراليا وأفريقيا 
وأميركا الشمالية في البيئات 
املفتوحــة وامليــاه  البحريــة 
الداخلية على السواحل الرملية 
أو الصخرية ومصبات األنهار.

شوهدت باآلالف على سواحل جون الكويت أثناء عبورها فوق اخلليج

عبد اهللا الزيدان

كبيــر فــي احلاضنــات وهي 
بطبيعتها تتغذى على أنواع 
عديدة من األسماك والقشريات 

احيانــا مــن مزارع االســماك 
صيدا ســهال لسرعة وصولها 
اليهــا وتوافر عددها بشــكل 

معلومات عامة عن طائر اللوهة
٭ االسم العام: الغاق الكبير او غراب البحر.

.Great Cormorant :٭ االسم االجنليزي
.Phalacrocorax carbo :٭ االسم العلمي

٭ االسم احمللي: اللوهة.
٭ حالة احلفظ IUCN: انواع غير مهددة باالنقراض.

٭ احلجم: يتراوح ما بني ٢٫٦ الى ٣٫٧ كغم.
٭ طول اجلناح: يتراوح ما بني ٨٤ الى ٩٠ سم.

٭ عرض اجلناح: ١٤٠ سم.
٭ فتره تواجدها: فتره الشتاء (طير مهاجر).

٭ اللون: اسود.

ملشاهدة الڤيديو

محافظ حولي: متحف بيت العثمان واجهة 
التراث الكويتي والهوية الوطنية

أكــد محافظ حولي ومحافظ العاصمة 
بالوكالة علي األصفر حرصه على احلفاظ 
علــى التــراث الكويتي األصيــل والهوية 

الوطنية.
جاء ذلك خالل زيارة األصفر إلى متحف 
بيت العثمان مبنطقة حولي برفقة مديره 
أنــور الرفاعي ونائب مديــر متحف بيت 

العثمان حسني القطان.
وقال محافظ حولي ومحافظ العاصمة 
بالوكالة، ان ملثل تلك املتاحف أهمية لدعم 
الســياحة الداخليــة عبر إظهــار التاريخ 
الكويتي، مضيفا أن املتحف يقع على مساحة 
١٧ ألــف متر مربع ويتكون من ١٧٠ غرفة، 
حيث بني البيت عام ١٩٤٧ على يد عبداهللا 
عبداللطيف العثمان، ويحتوي املبنى على 
١٠ متاحف، كل منها يتحدث عن مرحلة من 
مراحل تاريخ دولة الكويت، ويعتبر املتحف 
من األكبر في منطقة اخلليج، حيث يحتوي 
على الكثير من املقتنيات التاريخية، كما 
أنه يستقبل الزوار يوميا من الساعة من 
الســاعة ٩ صباحا إلى الـــ ١ ظهرا للفترة 
الصباحية، والساعة ٤ مساء إلى ٩ مساء 

الستقبال الزوار وطلبة املدارس.
وتقدم محافظ حولي بالشكر اجلزيل إلى 
الشيخة أمثال األحمد رئيسة مركز العمل 
التطوعي وأنور الرفاعي مدير متحف بيت 

العثمــان رئيس فريق املــوروث الكويتي 
لعائلة العثمان الكرمية وجلميع العاملني 
في هذا املبنى التاريخي، مؤكدا تقدمي كل 

سبل الدعم والتعاون من قبل احملافظة.

علي األصفر وأنور الرفاعي وحسني القطان خالل الزيارة


