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وزارة الصحة تعيد ترتيب مواعيد تلقي تطعيمات «كورونا»

توقف توريد لقاح «فايزر»
تفقد القوة اجلوية في قاعدتي علي السالم ونواف األحمد

وزير الدفاع :أمن السعودية جز ٌء ال يتجزأ من أمن الكويت
ت��ف��ق��د ن��ائ��ب رئ��ي��س مجلس
الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد
اجلابر القوة اجلوية الكويتية
شملت قاعدة نواف األحمد اجلوية
وق��اع��دة علي ال��س��ال��م اجل��وي��ة،
رافقه فيها رئيس األركان العامة
للجيش الفريق الركن خالد صالح
الصباح ،ونائب رئيس األرك��ان
العامة للجيش الفريق الركن فهد
عبدالرحمن الناصر وعدد من كبار
قادة اجليش.
وق���ال اجل��اب��ر :إن منتسبي
القوة اجلوية يستكملون سلسلة
إجنازاتهم املضيئة ،ويقفون جنباً
إلى جنب مع إخوانهم في قوات
التحالف لدعم الشرعية في عملية
إع���ادة األم���ل باململكة العربية
السعودية الشقيقة ،مؤكدين بذلك
مفهوم األم��ن املشترك ب�ين دول
مجلس ال��ت��ع��اون ل��دول اخلليج
العربية ،وأن أمن وسالمة اململكة
ج��ز ٌء ال يتجزأ م��ن أم��ن وسالمة
دولة الكويت ،وهذه املشاركة هي
محل فخر واعتزاز وتقدير لدى كل
مواطن كويتي .

(طالع صفحة )2

أعلنت وزارة الصحة أنها بصدد إعادة ترتيب مواعيد
تلقي تطعيم لقاح «فايزر-بيونتك» ضد فيروس كورونا
مراعا ًة للفترة الزمنية التي سيتم فيها إيقاف التوريد
إثر تأخر شركة «فايزر» املنتجة للقاح عن توريد كميات
التطعيم املتفق عليها إلى دولة الكويت وجميع دول العالم
بسبب إيقاف إنتاج املصنع للتوسع في خطوط اإلنتاج.
وقالت “الصحة” في بيان لها أمس إنه نظرا ً إلى تأخر
شركة “فايزر” املنتجة للقاح كورونا “كوفيد ”-19عن
توريد كميات التطعيم املتفق عليها إلى دول��ة الكويت
وجميع دول العالم بسبب إيقاف إنتاج املصنع للتوسع
في خطوط اإلن��ت��اج ف��إن ال���وزارة بصدد إع��ادة ترتيب
املواعيد لتلقي التطعيم مراعاة للفترة الزمنية التي سيتم
فيها إيقاف التوريد حتى تستمر عملية تقدمي الطعوم دون
توقف إلى نصل بإذن الله إلى أقصى طاقة يومية لتقدمي
الطعوم.

«ال� �ت� �ج ��ارة» و«احل� � ��رس ال��وط �ن��ي»
وق �ع �ت��ا اخل �ط ��ة ال��زم �ن �ي��ة ل�ل�م��وس��م
التدريبي    2021
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«السيادي السوداني» :ليس هناك
نزاع مع إثيوبيا بل استرداد أراضي

(طالع صفحة )3

بني السطور

اجلابر« :إعادة األمل» تؤكد األمن املشترك بني دول مجلس التعاون

«ذوي االع � � ��اق � � ��ة» حت �ي��ل
م��وظ�ف�ين ل�ل�ن�ي��اب��ة  :ص��رف��وا
مبالغ دون وجه حق
أحالت الهيئة العامة لشؤون ذوي االعاقة الكويتية
عددا من املوظفني إلى النيابة العامة وذلك للتحقيق معهم
بشأن ما نسب إليهم من صرف ملبالغ دون وجه حق.
وقال مدير ادارة الشؤون القانونية املتحدث الرسمي
باسم الهيئة مبارك البداح في تصريح صحفي أمس إن
إحالة املوظفني للنيابة تأتي للتحقيق معهم فيما نسب
إليهم بشأن صرف مبالغ دون وجه حق جلهات تأهيلية
وتعليمية مب��ا يخالف ال��ق��ان��ون وال��ل��وائ��ح التنفيذية
الصادرة من الهيئة.
وأكد البداح أن هذا االجراء جاء بعد أن تبني لدى االدارة
القانونية “أن الواقعة قد تشكل شبهة تسهيل االستيالء
على املال العام” مشيرا الى أن هذه اخلطوة تأتي تنفيذا
لقوانني الدولة في اط��ار احلفاظ على امل��ال العام ومنع
الهدر فيه.

سطو مسلح على محل صرافة
في «سعد العبدالله»
شهدت منطقة سعد العبدالله ظهر أمس حادث سطو
مسلح باستخدام ساطور ،حيث متكن لص مجهول من
االستيالء على  3000دينار من داخل فرع محل صرافة
في منطقة سعد العبدالله ،ومت تسجيل قضية “جناية
وسرقة عن طريق استعمال العنف” برقم 2021/ 10
جنايات مخفر شرطة سعد العبدالله.
وأوض���ح مصدر أمني ان بالغا ورد ال��ى عمليات
وزارة الداخلية يفيد بوقوع سطو مسلح على فرع محل
صرافة في سعد العبدالله قطعة  2وعليه مت إرسال
دوري��ة مزدوجة الى موقع البالغ ،حيث التقى رجال
األمن املبلِّغ الذي أفاد بأن شخصا مجهوال دخل الى فرع
الشركة وفي يده ساطور وهدد العاملني بالقتل ثم تنقل
بني كاشيرات احملل وسرق  3000دينار وهرب إلى جهة
غير معلومة.

النار تلتهم أكبر معهد إلنتاج
اللقاحات في العالم
اندلع أمس حريق في أكبر معهد إلنتاج اللقاح في الهند
والعالم “سيروم اينستيتيوت أوف إنديا”  ،كما أظهرت
صور بثها التلفزيون احمللي ،لكن وسائل اإلعالم أوضحت
أن إنتاج اللقاحات املضادة لكوفيد -19لم يتأثر.
وظهرت في لقطات بثتها القنوات التلفزيونية الهندية
سحابة ضخمة من الدخان ال��رم��ادي ف��وق موقع املعهد
سيروم في بوني حيث يتم حاليا إنتاج ماليني اجلرعات
من لقاح “كوفيشيلد” ال��ذي طورته شركة مختبرات
“أسترازينيكا” وجامعة أوكسفورد ،ملكافحة كوفيد.-19
لكن القنوات أوضحت أن احلريق اندلع في موقع قيد
اإلنشاء بعيد عن منشآت إنتاج اللقاحات.

يبدو أن وزارة الداخلية ج��ادة في
ضبط مخالفي اإلقامة ،الذين جتاوز
عددهم مئة ألف ،وذلك بعد نهاية املهلة
املمنوحة لهم إلى آخر يناير اجلاري،
وجود هؤالء خطر كبير على مجتمعنا،
التخلص م��ن تلك القنبلة املوقوتة
يتطلب جهدا ً مشتركاً بني الداخلية
والدفاع واحلرس الوطني ،للسيطرة
على األعداد الهائلة وترحيلهم بأمان .

خميس بغداد دام ..تفجيران يخلفان عشرات القتلى واجلرحى

الكويت تدين التفجيرين االرهابيني اللذين ضربا وسط بغداد

أع��رب��ت وزارة اخلارجية ع��ن إدان��ة
واستنكار دولة الكويت بأشد العبارات
التفجيرين اإلره��اب��ي�ين اللذين ضربا
وس��ط بغداد أم��س وأس��ف��را عن سقوط
العشرات من القتلى واجلرحى األبرياء.
وك��ان وزي��ر الصحة العراقي حسن
ال��ت��م��ي��م��ي ق��د أع��ل��ن ارت���ف���اع حصيلة
التفجيرين االنتحاريني إل��ى  32قتيال
و 110جرحى.
ونقلت وك��ال��ة األن��ب��اء العراقية عن
التميمي تأكيده أن جميع القتلى سقطوا
في موقعي االنفجارين وأن��ه لم حتدث
وف��ي��ات ل��ل��ج��رح��ى داخ����ل امل��ؤس��س��ات
الصحية.
ووقع التفجيران في سوق شعبي عادة
ما يكون مزدحما باملارة واملتبضعني وال
يبعد كثيرا عن ساحة التحرير حيث قلب
العاصمة التجاري واالقتصادي وعلى
مقربة من جسر اجلمهورية
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منتخب فلسطني يستضيف الكويت
في لقاء ودي
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 792ش � �ك� ��وى ت �ل �ق �ت �ه��ا
«األشغال» خالل  8أيام
تلقت وزارة األشغال العامة عبر رقمها
الساخن  150خالل الفترة من  12إلى 20
يناير اجل��اري  792بالغا وشكوى بشأن
إصالحات الطرق في محافظات البالد الست.
وأوضحت ال��وزارة في بيان صحفي أن
إجمالي عدد الشكاوى املنجزة خالل نفس
الفترة بلغ ( )601شكوى ،في حني بلغ عدد
الشكاوى اجلاري العمل بها ( )189شكوى.
وبينت الوزارة أنه مبجرد تلقي الشكوى
أو ال��ب�لاغ ال��ت��ي تقع ضمن اختصاصات
ال������وزارة ،ي��ت��م ال��ق��ي��ام بفتح م��ل��ف��ات في
النظام اآللي اإللكتروني ملتابعة الشكاوى
والبالغات وحتويلها بشكل فوري إلى فرق
الطوارئ التي تقوم بدورها بالتعامل مع
ه��ذه الشكاوى والبالغات داخ��ل قطاعات
الوزارة املعنية في كل املناطق باحملافظات
إلى أن يتم إجنازها.

