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البنك الكويتي للطعام يطلق
مشروع مصرف «عموم اإلطعام»

الكويتــي  البنــك  أعلــن 
للطعــام واإلغاثــة عــن تنفيذ 
(عمــوم  مصــرف  مشــروع 
اإلطعام) بالتعاون مع األمانة 
العامــة لألوقاف. وقــال نائب 
رئيــس مجلــس إدارة البنــك 
الكويتــي للطعــام واإلغاثــة 
مشعل األنصاري في تصريح 
لـ «كونا» إن مشــروع مصرف 
يهــدف  اإلطعــام»  «عمــوم 
إلــى توفيــر الطعــام واملــواد 
الغذائية األساسية  التموينية 
لألســر املتعففــة، وذلــك عبر 
توزيــع كوبونات مشــتريات 
علــى ١٥٠٠ أســرة بواقع عدد 
٢ كوبــون لألســرة بقيمة ٥٠

دينــارا لكل كوبــون. وأضاف 
األنصاري أن املشروع يجسد 
التعــاون االســتراتيجي بــني 
األمانة العامة لألوقاف والبنك 
الكويتــي للطعام واإلغاثة من 

أجــل مد يد العون لألســر املتعففة، مبينا أن 
مشروع مصرف (عموم اإلطعام) يأتي استكماال 
للــدور اخليــري الريادي للبنك في مســاعدة 
احملتاجني واملتعففني داخل الكويت. وأوضح 
أن األمانة العامة لألوقاف ال تألو جهدا في دعم 
كل األنشطة واجلهود اخليرية والتطوعية التي 
يقوم بها البنك الكويتي للطعام واإلغاثة خلدمة 
املجتمع الكويتي، مشيدا بجهودها في تسهيل 
جميع السبل إلجناح هذه األنشطة واحلمالت 
واملشاريع اخليرية، ليعود نفعها وخيرها على 

كل شرائح املجتمع. وأكد األنصاري أن مشروع 
مصرف (عموم االطعام) يهدف إلى ترسيخ مبدأ 
التكافل االجتماعي والترابط والتالحم بني أبناء 
الوطن الواحد، موضحا أن مشــروع مصرف 
عموم اإلطعام يحمل رســالة سامية وصادقة 

تهدف إلى إعانة األسر املتعففة.
وميتلك بنــك الطعام فريقا متكامال إلدارة 
العمل اخليري واستقبال املتعففني للتعرف على 
www.kuwaitfoodbank. احتياجاتهم من خالل

org بهدف تلبية جميع متطلباتهم والعمل على 
حل مشاكلهم اليومية.

وزير اخلارجية بحث مع القائم بأعمال 
السفارة األميركية مستجدات املنطقة

اســتقبل وزيــر اخلارجية الشــيخ 
ســالم العبداهللا القائم بأعمال ســفارة 
الواليات املتحدة األميركية لدى الكويت 
جيمس هولتســنايدر، وذلك في ديوان 

عام الوزارة.

ومت خالل اللقاء بحث العالقات الثنائية 
التاريخية بني البلدين الصديقني وسبل 
تعزيزها في شــتى املجاالت ومناقشة 
آخر املستجدات والتطورات الراهنة على 

املستويني اإلقليمي والدولي.

وزير اخلارجية الشيخ سالم العبداهللا خالل استقباله جيمس هولتسنايدر

املطيري لـ «األنباء» بعد تقدمي استقالته: 
لم متاَرس علّي أي ضغوط

عبدالعزيز الفضلي

 قــدم الوكيــل املســاعد 
لقطاع املنشــآت التربوية 
والتخطيط بوزارة التربية 
بالتكليف م.سعد املطيري 
استقالته إلى وكيل وزارة 
التربيــة باإلنابــة أســامة 
السلطان. وقال املطيري في 
تصريح خاص لـ «األنباء»، 
إن قــرار االســتقالة جــاء 
برغبة منه، وانه لم متارس 
عليه أي ضغوط، مشيدا في 

الوقت نفسه بوزير التربية ووزير التعليم 

العلمي  العالــي والبحــث 
د.حمــد العدواني وجميع 
زمالئه الــوكالء واملديرين 
والعاملــني  واملســؤولني 
في الــوزارة على تعاونهم 
معه طــوال فترة عمله في 
الــوزارة. وأضاف أنه قدم 
اســتقالته للوكيل وليس 
التسلسل  للوزير حســب 
الوظيفــي، مؤكــدا أنــه ال 
رجعة فيها، كما أن ذلك يعد 
إعطاء فرصة للشباب ألخذ 
فرصتهم خلدمة املنظومة 

التربوية، متمنيا التوفيق للجميع.

م. سعد املطيري

أكروف: وزير الصحة يدعم مطالبات «اجلراحني»
وأبرزها «التخصص النادر» وتوصيات عمليات السمنة

عبدالكرمي العبداهللا

اســتقبل وزيــر الصحة 
العوضــي مجلس  د.أحمــد 
اجلراحــني  جمعيــة  إدارة 
الكويتية ملناقشة أهم القضايا 
التــي تخــص  واملطالبــات 

«اجلراحني».
وأكــد رئيــس جمعيــة 
اجلراحني د.شــهاب أكروف 
أن اجلمعية متد يد التعاون 
البناء لوزير الصحة د.أحمد 
العوضي بكل الطرق املمكنة 
لالرتقــاء بالعمل الطبي في 
الكويت، مبينا أن اجلمعية 
تدعم كل املشاريع اجلراحية 
في الكويت مبا فيها التعليم 
والتدريب.ولفت د.أكروف الى 
أن اجلمعية ناقشت مع الوزير 
العوضي العديد من املطالبات، 
والتي كان أوالها تبني وإقرار 
التوصيات اجلديدة إلجراء 
الســمنة واأليض  عمليــات 
اخلارجة من اتفاق اجلمعية 
األميركية لأليض وعمليات 

وبني د.أكــروف انه متت 
مناقشة التوجه العام للدولة 
إلقــرار اجلمع بني العمل في 
القطاعني احلكومي واألهلي، 
واألخذ باخلطوة االستباقية 
إللغــاء قــرار خصــم بــدل 

وذكــر أنــه متــت أيضا 
إعــادة  مناقشــة موضــوع 
النظر في مسمى التخصص 
النادر وإضافة حوافز مادية 
اجلراحيــة  للتخصصــات 
الطــاردة لبعــض  النــادرة 
الكفاءات لعدم وجود حافز 
مادي لهم في القطاع احلكومي 
ولنــدرة التحــاق تلك الفئة  
بالعمل في القطاع اخلاص، 
فضــال عــن وضــع خطــة 
للطلبيات اجلراحية الطارئة 
لكــي ال تتعطــل العمليــات 
اجلراحية وال تؤثر على خطة 

سير العمل.
وأشــار إلــى أن الوزيــر 
أبــدى اهتمامــا  العوضــي 
كبيــرا مبطالبــات اجلمعية 
ووعــد بتبنيها ودراســتها، 
كما أبدى موافقته على وضع 
ممثــل جلمعيــة اجلراحــني 
الكويتيــة فــي االجتماعات 
اخلاصة مبناقشة وضع آليات 
العمل في أي من التخصصات 

اجلراحية.

االختصاص وبدل التخصص 
النادر في حال رغب الطبيب 
في ممارســة العمل بالقطاع 
اخلاص، وعدم خصم أي من 
البدالت في حال تقدم الطبيب 

للعمل في القطاع اخلاص.

أبرزها «التخصص النادر» وتوصيات عمليات السمنة

وزير الصحة د.أحمد العوضي مستقبالً د.شهاب أكروف ومجلس إدارة جمعية اجلراحني

السمنة (ASMBS) واملنظمة 
الســمنة  العاملية جلراحات 
ممثــل  ووضــع   ،(IFSO)
جلمعيــة اجلراحــني في أي 
جلنة يتم تشكيلها ملناقشة 

وإقرار هذا املوضوع.

جامعة الكويت تفوز ببرونزية 
مسابقة «التحول الرقمي»

شــاركت جامعة الكويت في احلفل اخلتامي ملسابقة 
التحول الرقمي لوزارة النفط (هاكاثون ٢٠٢٢) في دورتها 
الثانية، والذي أقيم مساء يوم الثالثاء في فندق جراند 
حيــاة - مول ٣٦٠، حتــت رعاية وحضور نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير النفط د.بدر حامد املال، وبحضور 
وكيــل وزارة النفط الشــيخ د.منر فهــد املالك، ومديرة 
جامعة الكويت باإلنابة د.ســعاد الفضلي، ومســؤولي 
وزارة النفط، ومسؤولي الشركات النفطية، وأكادمييني 
من مختلف اجلامعات والكليات املشاركة. وقد حصدت 
جامعة الكويت اجلائزة البرونزية في املســابقة، حيث 
حصــل عليها ثالثة من طلبتها وهــم: عبدالعزيز دحام 
الشمري، وحمد حمدي املطيري، وناصر مرزوق الوعالن. 
وقد هنأت د.سعاد الفضلي طلبة جامعة الكويت الفائزين 
باجلائزة البرونزية ضمن الفئة األولى والتي تضم طلبة 

وطالبات من مختلف اجلامعات في الكويت.

تدشني حملة تطعيم لقاح «كوفيد - ١٩» ثنائي التكافؤ
أعلنت وزارة الصحة عن تدشني حملة تطعيم لقاح (كوفيد-١٩) 
ثنائــي التكافؤ للفئة العمرية ١٨ ســنة فما فوق وذلك عبر ١٥

مركزا من مراكز الرعاية الصحية األولية إضافة ملركز شــباب 
اجلليب  وقالت الوزارة في بيان لها أمس إن اجلرعات اجلديدة 
من لقاح (كوفيد-١٩) ثنائي التكافؤ هي جرعات تنشيطية تعزز 
املناعة ضد ســالالت ڤيروس (كوفيد-١٩) األساسية وسالالت 
متحور أوميكرون والتي متثل معظم احلاالت املوجودة حاليا.

وأوضحت انه من املمكن أخذ اجلرعة التنشيطية من تطعيم 
(كوفيــد-١٩) ثنائي التكافؤ احملدث بعد مرور شــهرين (على 
األقل) من آخر جرعة من لقاح (كوفيد-١٩) سواء كانت اجلرعة 
الثانية أو التنشــيطية أيا كانت الشركة املصنعة للقاح للفئة 

العمرية ١٨ سنة فما فوق.
وأشارت الى ان الهدف من اخذ اجلرعة التنشيطة هو توفير 
احلماية املثلى ضد سالالت الڤيروس احلالية وخاصة سالالت 
أوميكــرون باإلضافة إلى تعزيز فعالية اللقاح الســابق والتي 
تقل مع مرور الوقت للحفاظ على املستوى املناعي املطلوب.

ولفتــت وزارة الصحــة الى انه من الضــروري أخذ جرعة 
من لقاح (كوفيد-١٩) ثنائي التكافؤ للعمل على تقليل حدوث 
مضاعفات املرض ودخول العناية املركزة عند اإلصابة وخاصة 
بني الفئات األكثر خطورة، ناصحة بضرورة التطعيم للجميع 
وخاصة فئة كبار الســن وأصحــاب األمراض املزمنة ومرضى 
نقص املناعة. وقالت انه في حال عدم تلقي أي جرعة من جرعات 
لقاح كوفيد-١٩ في السابق فمن الضروري تلقي اجلرعة األولى 
ثم الثانية من لقاح كوفيد-١٩ األساسي وبعد مرور مدة ال تقل 
على الشــهرين باإلمكان أخذ اجلرعة املنشطة لقاح كوفيد-١٩

احملدث - ثنائي التكافؤ.
وأضافت الوزارة ان جرعات لقاح كوفيد-١٩ (األساســية) 
الزالــت متوافرة وميكــن تلقيها عبر مركــز عبدالرحمن الزيد 
الصحي «غرب مشرف» وذلك للفئة العمرية من ٥ سنوات فما 
فوق وكجرعة تعزيزية للفئة العمرية من ١٢ - ١٨ سنة ولكل 

من لم يتلق اللقاح من قبل.

جرعات تنشيطية تعزز املناعة ضد سالالت الڤيروس األساسية ومتحور أوميكرون في ١٥ مركزًا


