
الثالثاء ١ سبتمبر ٢٠٢٠
احلياة تعود إلى الكويت02

(املرحلة الرابعة)

اســتقبل ســمو نائب األمير وولي العهد الشــيخ نواف 
األحمد في دار ميامة صباح امس رئيس مجلس األمة مرزوق 

علي الغامن.
إلى ذلك، بعث سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف 
األحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس ســورونباي جينبيكوف 
رئيس اجلمهورية القيرغيزية الصديقة عبر فيها سموه عن 
خالص تهاني صاحب الســمو األمير الشيخ صباح األحمد 
وتهاني سموه مبناسبة العيد الوطني لبالده، متمنيا سموه 
له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق املزيد من التقدم 

واالزدهار.
كما بعث ســمو رئيــس مجلس الوزراء الشــيخ صباح 

اخلالد ببرقية تهنئة مماثلة.

نائب األمير استقبل
رئيس مجلس األمة

سموه هنأ رئيس قيرغيزيا بالعيد الوطني

سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال مرزوق الغامن

مركز ريكونسنس استضاف مساعد وزير اخلارجية األميركي

عقد مركز ريكونسنس للبحوث 
والدراســات لقاء مع مســاعد وزير 
اخلارجية األميركي لشؤون الشرق 
األدنــى ديڤيد شــينكر بالتنســيق 

مع ســفارة الواليــات املتحدة حول 
العالقات األميركية- الكويتية، وذلك 
بحضــور الســفيرة األميركية لدى 
الكويت ألينا رومانوسكي والرئيس 

التنفيذي للمركز عبدالعزيز العنجري 
ومجموعة من الضيوف املدعوين.

أكــد اللقــاء على أهميــة احلوار 
الثنائي بني الكويت والواليات املتحدة 

من منظور شعبي. كما أتاح للمشاركني 
فرصة تبادل وجهات نظرهم بشفافية 
مع املسؤولني األميركيني حول سياسة 

الواليات املتحدة في املنطقة.

أتاح للمشاركني فرصة تبادل وجهات نظرهم بشفافية مع املسؤولني األميركيني

ديفيد شينكر والسفيرة األميركية ألينا رومانوسكي

املبيلش لـ «األنباء»: اللجان الطبية في «ذوي اإلعاقة»
 تستقبل ٣٠ إلى ٣٥ حالة يوميًا مبوجب حجز مسبق

بشرى شعبان

أكدت نائب املدير العام للخدمات 
االجتماعية والنفسية بالهيئة العامة 
لشؤون ذوي االعاقة هنادي املبيلش 
ان اللجنة الفنية للكراسي املتحركة لم 
تتوقف عن عملها طوال أزمة جائحة 
كورونا باستثناء فترة احلظر الشامل 
فقط. وقالــت املبيلش في لقاء مع 
«األنباء» ان اللجان الطبية املتخصصة 
تستقبل يوميا ما بني ٣٠ الى ٣٥ حالة 
مبوجب حجز مواعيد مسبقة عبر منصة 
«متى»، مشيرة الى انه ونظرا لظروف 
أزمة كورونا فــإن فترة انتظار بعض 
اللجان بني شهر او شهرين والنتيجة 
بعد أسبوع إلى عشرة ايام وتطرقت الى 
العديد من االمور وفيما يلي التفاصيل: 

في البداية هل عادت جلنة 
الكراسي املتحركة للعمل؟

٭ جلنة الكراسي املتحركة 
مســتمرة فــي عملهــا فــي 
مستشــفى الطــب الطبيعي 
مع مراعاة الشروط الصحية 
جتنبا لنشــر العــدوى بني 
املراجعــني واملختصني على 
حدا سواء، ولم تتوقف طيلة 

الثالثة. 

كيــف يتم حجــز املوعد 
املسبق عبر الهيئة؟

٭ احلجــز يكــون آليا عبر 
منصة «متى» وذلك ملراجعة 
احد فروع الهيئة وليس فقط 
املقر الرئيسي في حولي بل 
فــي اي مــن مراكــز الهيئة 
االخرى في اجلهراء، إشبيلية 

والصباحية. 

التي  كم عــدد احلــاالت 
تستقبلها اللجان يوميا؟

كورونا؟ 
٭ مرافق واحد فقط الن هناك 
حــاالت الميكــن ان حتضر 

منفردة

هل هناك إجراءات وقائية 
إضافية معتمدة اثناء املقابلة؟

٭ اإلجــراءات املعتمــدة في 
دليــل االرشــادات الصحية 
من لبس الكمام للمراجعني 
وجميع العاملني في اللجان 
الطبية والقيام بالتعقيم بعد 
كل حالــة وفحــص احلرارة 
قبل دخول البوابة وتطبيق 

التباعد االجتماعي.

انتظار  ماذا عــن فتــرة 
املراجعني وايضا تسلّم نتائج 

العرض على اللجان؟
٭ نظرا لتقليل أعداد احلاالت 
واللجان في االسبوع الواحد 
خالل الفترة احلالية بسبب 
االزمة فان ان فترة االنتظار 
مــن شــهر الى شــهرين في 
بعــض اللجان، وبالنســبة 
لظهور النتيجة من أسبوع 

الى عشرة ايام.

٭ تستقبل اللجان يوميا ما 
بني ٣٠ الى ٣٥ حالة فقط في 

الوقت احلالي.

ما الشــروط واملستندات 
املطلوبة من املراجع؟

٭ املطلوب تقرير طبي حديث 
من مستشفى حكومي مدته 
ستة شــهور وبطاقة مدنية 
املراجع  ســارية يحضرهما 

اثناء املراجعة.

هل حضــور مرافقني مع 
املراجع مسموح في ظل جائحة 

أكدت أن فترة انتظار بعض اللجان تتراوح بني شهر وشهرين والنتائج من أسبوع إلى ١٠ أيام

مبنى الهيئة العامة لشؤون ذوي االعاقةهنادي املبيلش

أزمة كورونا باستثناء فترة 
احلجــر الكلــي، حيــث يتم 
حضــور املراجعني مبوجب 
موعد محدد مســبقا لتقييم 
الكراســي وفــق  وجتربــة 
املقاسات ويتم التسليم اوال 

بأول.

اللجان  آلية عمل  ماذا عن 
األخرى؟

٭ اللجــان تعمــل من األحد 
الى اخلميــس ويتم توزيع 
األرقام الساعة ٢ وتبدأ اللجان 
باستقبال املراجعني الساعة 

وزير اخلارجية استقبل رئيسة بعثة املنظمة 
الدولية للهجرة مبناسبة انتهاء عملها

استقبل وزير اخلارجية ووزير الدفاع 
باإلنابة الشــيخ د.أحمد ناصر احملمد في 
ديوان عام وزارة اخلارجية رئيسة بعثة 
املنظمة الدولية للهجرة لدى الكويت إميان 
عريقات مبناســبة انتهاء فترة عملها في 

البالد.
وأشــاد الشــيخ د.أحمد الناصر خالل 
اللقاء بدورها طوال الفترة التي قضتها في 
خدمة العالقات وتعزيز التنسيق القائم 
بني الكويــت واملنظمة الدوليــة للهجرة 
وحتقيق التطلعات املنشــودة للجانبني، 
متمنيا لها التوفيق والســداد في محطة 

عملها القادمة.
مــن ناحيتها، أكــدت إميــان عريقات 
سعادتها وارتياحها ملا حظيت به والبعثة 
من اهتمام ورعاية من الكويت إلجناح مهام 
عملها، معربة عن بالغ الشــكر والتقدير 

لدعم الكويت ومســاندتها جهود املنظمة 
ومشاريعها اإلنسانية حول العالم.

حضر اللقاء مســاعد وزير اخلارجية 
لشــؤون مكتب وزير اخلارجية السفير 
صالح اللوغاني وعدد من كبار مسؤولي 

وزارة اخلارجية.
وأعربت وزارة اخلارجية عن ترحيب 
الكويت باتفاق الســالم  الذي مت التوقيع 
عليه باألحرف األولى بني حكومة جمهورية 
السودان واجلبهة الثورية بوساطة ناجحة 

من جمهورية جنوب السودان.
وأكدت الوزارة في بيان صحافي مساندة 
الكويت للسودان الشقيق في هذه املرحلة 
ودعم جهوده مبا يحقق األمن والسالم في 
جميع ربوعه وصاال إلى تعزيز االستقرار 
واالزدهار وحتقيق التنمية التي يتطلع 

إليها أبناء الشعب السوداني الشقيق.

أشاد بدورها في خدمة العالقات بني الكويت واملنظمة

الشيخ د. احمد ناصر احملمد مستقبال اميان عريقات

الكندري: توزيع ١٠٪ أرباحًا على مساهمي «تعاونية القادسية»
محمد راتب

أعلن رئيس مجلس إدارة 
جمعية القادســية التعاونية 
د.علي الكنــدري أن مبيعات 
اجلمعية للسنة املالية املنتهية 
فــي ٣١ ديســمبر ٢٠١٩ بلغت 
١٢٫٦٨١٫٢٢٩ مليونا بالرغم من 
حدة املنافسة الشديدة واملراكز 
التجاريــة املوازية للجمعية، 
ما يدل على اخلطط املدروسة 
والتي مت تنفيذها بكل كفاءة 
ودقة واملهارة العالية في تنفيذ 
سياســات مجلس اإلدارة من 
قبل اجلهاز التنفيذي للجمعية.
أن  الكنــدري  وأضــاف 
العديــد  نظمــت  اجلمعيــة 
مــن املهرجانات التســويقية 
الدائمة واملوســمية التي كان 

ميزانيات اجلمعيات التعاونية 
حتــى تتمكــن اجلمعيــة من 
التعامل مع املخصصات املالية 
احملددة في امليزانية العمومية 
وتقدمي خدماتها للمســاهمني 

بكل أريحية.
وأوضح أن نسبة توزيع 
عائــد املشــتريات ١٠٪ وهي 
احلــد األقصى وفق تعليمات 
وزارة الشؤون وأن صافي ربح 
اجلمعيــة ١٫٥٣٩٫٨٧٦ مليون 
للعــام ٢٠١٩، الفتا إلى املركز 
املالــي للجمعية قــوي جدا، 
أموال املســاهمني  ولضمــان 
واحلفــاظ عليهــا مت إنشــاء 
وديعة جديدة مببلغ ١٫٢ مليون 
ببنك وربة لعام ٢٠٢٠ دون أن 
يؤثر ذلك على وفاء اجلمعية 
بالتزاماتها املالية جتاه الغير 

كان أكبر حتد لها، وكانت صمام 
األمــان مهما كبرت التحديات 
واســتعدت  وتعاظمــت، 
ملواجهــة هــذه اجلائحة التي 
احتلــت صدارة املشــهد على 
الصعيديــن احمللي والدولي، 
وكانت اجلمعية تتصدى بكل 
قوة جلشع التجار ملنع التالعب 
في األسعار واســتغالل هذه 

اجلائحة في زيادة األسعار.
وذكــر أن اجلمعيــة تقوم 
بتنفيــذ كل تعاميــم احتــاد 
اجلمعيــات التعاونيــة ومــا 
يــرد من وزارة الشــؤون من 
توجيهات، واعــدا مبزيد من 
اخلدمات التي تصب في خدمة 
اجلمعيــة مــن أنشــطة وفق 
املصرح بــه طبقا للتعليمات 

واالشتراطات الصحية.

في مواعيد استحقاقها وسداد 
مستحقات املوردين أوال بأول 
وفق املعمول به من القرارات 

الوزارية املنظمة لهذا األمر.
وتابــع: ســيتم فــي هــذا 
العام إنشــاء وديعــة أخرى 
بعــد مراجعــة املركــز املالي 
للجمعية وفي حال ســمحت 
السيولة املالية بذلك، وذلك في 
إطار بلورة قوة املركز املالي 
للجمعية ومتانته، مستطردا 
بأن إجمالــي ودائع اجلمعية 
بالبنوك اإلسالمية ٦٫٢ ماليني.
أنــه ســيتم توزيع  وبني 
ســلة وبيعها مبوجب بطاقة 
العائلــة ملســاهمي اجلمعية 
بعد احلصول على املوافقات 
الالزمــة، مشــيرا إلى أن دور 
اجلمعيــة خالل أزمة كورونا 

املبيعات ١٢٫٦ مليوناً وصافي الربح أكثر من ١٫٥ مليون.. وتوزيع سلة مبوجب بطاقة العائلة

د.علي الكندري

لها انعكاس مميز على حركة 
املبيعــات، ونحــن فــي حالة 
ترقــب وانتظــار للتعليمات 
واالشــتراطات الصحية التي 
تطلقها وزارة الشؤون النعقاد 
اجلمعيات العمومية العتماد 

جلنة الكراسي املتحركة مستمرة مبستشفى الطب الطبيعي ولم تتوقف طوال األزمة باستثناء «احلجر الكلي»

«التعليم العالي»: التسجيل بخطة
بعثات الوزارة يبدأ اليوم إلكترونيًا

أعلنــت وزارة التعليم 
العالي عن بدء التسجيل في 
خطة بعثات الوزارة للعام 
الدراسي (٢٠٢١/٢٠٢٠) عبر 
املوقع االلكتروني للوزارة 
وذلك اعتبارا من يوم غد ١ 
سبتمبر ويستمر حتى ٣٠ 

من الشهر نفسه.
وقالت الوكيلة املساعدة 
لشؤون البعثات واملعادالت 
والعالقات الثقافية املتحدثة 
الوزارة  الرســمية باســم 
فاطمة السنان في تصريح 

صحافــي إن التســجيل في خطــة بعثات 
الوزارة سيتم وفق ما أعلنت عنه الوزارة 
في يوليو املاضــي وأنه لم يتم تعديل أو 

تأجيل املوعد احملدد.
وأضافــت الســنان أن التســجيل يبدأ 
اعتبارا من اليوم الثالثاء للطلبة احلاصلني 
علــى الثانويــة فــي عامــي (٢٠١٩/٢٠١٨) 
و(٢٠٢٠/٢٠١٩) مبينــة أن خطــة البعثات 
هــذا، العــام ممتدة طوال شــهر ســبتمبر 
إلتاحة الفرصة لطلبة الثانويات احلكومية 
واخلاصــة للتنافــس على مقاعــد بعثات 

الوزارة.
وأوضحت أن خطة البعثات لهذا العام 
تضمنت التخصصات املطروحة في خطة 
بعثات العام املاضي وبذات النسب املطلوبة 
وهي موجودة على موقع الوزارة للراغبني 

باالطالع على تلك التخصصات.
وذكرت أنه بناء على توجيهات واعتماد 
وزير التربية ووزير التعليم العالي د. سعود 
احلربــي ميكن للطلبة مــن خريجي العام 
املاضي أو العام احلالي احلاصلني على قبول 
أكادميي للفصل الدراســي األول من العام 

(٢٠٢١/٢٠٢٠) التسجيل في 
خطة بعثات الوزارة.

وأفــادت بأنــه في حال 
قبولهم بذات التخصصات 
ســتقوم الوزارة بتســديد 
الدراســية لذات  الرســوم 
الفصل الذي قبلوا فيه في 

خطة البعثات.
ودعت الســنان الطلبة 
لالطالع على التخصصات 
وشــروط  املطروحــة 
التســجيل بها قبــل إنهاء 
اجراءات التسجيل لضمان 
عــدم اخلطــأ بتحديد الرغبــات مبينة أنه 
ميكن للطالب التسجيل في ثماني رغبات 

كحد أقصى.
ولفتت إلــى أن ضم الطلبة الدارســني 
على حسابهم اخلاص لبعثات الوزارة يتم 
للتخصصــات املطروحة في اخلطة فقط، 
مناشــدة الطلبة الراغبني بالتســجيل في 
خطة بعثات الوزارة التســجيل في املوقع 
املخصــص للبعثات وليس بعثات التميز 

أو بعثات االيفاد الطبي املباشر.
وأوضحت أن بعثات التميز لتقدمي الطلبة 
احلاصلني على قبول لدراسة البكالوريوس 
مــن احــدى اجلامعــات املتميــزة في دول 
االبتعاث أمــا االيفاد الطبي املباشــر فهو 
للحاصلني علــى قبول بأحد التخصصات 
الطبية من إحدى جامعات ودول االبتعاث.

وبينت اســتعداد الوزارة الستقبال اي 
استفسارات خاصة بالبعثات على امييالت 
الوزارة املعلن عنها في وســائل التواصل 
االجتماعي للوزارة متمنية التوفيق لالبناء 
الطلبــة في التقدمي لبعثات الوزارة للعام 

الدراسي (٢٠٢١/٢٠٢٠).

فاطمة السنان

اليمن: افتتاح ١٠ آبار مياه تعمل
بالطاقة الشمسية بتمويل كويتي

عدنـ  كونا: افتتح وكيل محافظة احلديدة 
اليمنية وليد القدميــي ١٠ آبار مياه تعمل 
مبنظومات طاقة شمسية لصالح عدد من 
قرى احملافظة الساحلية املطلة على البحر 
األحمــر غربي البالد بتمويــل من جمعية 

الرحمة العاملية بالكويت.
وذكــرت مؤسســة التواصــل للتنمية 
اإلنســانية املنفذة للمشــروع في بيان أن 
هذه اآلبار ستوفر مياها صاحلة للشرب تفي 
باحتياج نحو ١٥ ألف أسرة مينية تتوزع 
في ١٠ قرى ريفية مبديريات الساحل الغربي 

وتعاني شحا كبيرا في إمدادات املياه.
وأعرب القدميي فــي تصريح صحافي 
خالل تدشــني املشــروع عن بالغ شــكره 
وتقديره باسم احلكومة اليمنية والسلطة 
احمللية وأبناء احلديدة والشــعب اليمني 
عمومــا للكويــت أميرا وحكومة وشــعبا 
على دعمهم الكرمي وإسهاماتهم اإلنسانية 
والتنموية التي تالمس احتياجات املواطنني 
اليمنيني وتساعدهم على حتقيق قدر كبير 

من االستقرار.
وأشــار إلى أن هذه اآلبار «تأتي ضمن 
مجموعة مشاريع إنسانية قيد التنفيذ مقدمة 
من األشــقاء في الكويت وتشمل مشاريع 
سكنية وصحية وإغاثية تسهم في تخفيف 

األعباء عن املواطنني والنازحني».
مــن جانبه، قال املدير العام ملؤسســة 
املياه والصرف الصحي في احلديدة م.محمد 
بهيــدر إن الدعــم الكويتي الســخي املقدم 
ألبنــاء احملافظة يخفف مــن معاناتهم في 
ظل الظروف التي تعيشها البالد وفي ظل 

السعي لتوفير مياه الشرب النقية.
وأضاف أن املؤسسة متكنت من تغطية 
٦٠٪ من احتياجات قرى الســاحل الغربي 
للمحافظة من املياه بفضل الدعم املقدم من 
املانحني والداعمني وفي مقدمتهم األشــقاء 

في الكويت.
بــدوره، ثمــن مديــر مكتب مؤسســة 
التواصل في احلديدة صادق السعيدي هذا 
«الدعم االنساني الكرمي» املقدم من جمعية 
الرحمة العاملية بالكويت والذي ســيمكن 
آالف األســر من احلصول على مياه شرب 
نقيــة ويوفر عليها عناء البحث عن املياه 

ملسافات بعيدة في شدة احلر.
وأوضح أن أهمية هذه اآلبار تكمن في 
كونها تعمــل بالطاقة املتجددة االمر الذي 
يساعد في خفض نفقات التشغيل إلى أدنى 
مستوى دون حتميل أعباء على املستفيدين 
وغالبيتهم من الفقراء والنازحني ومحدودي 

الدخل.

املؤسسة متكنت من تغطية ٦٠٪ من احتياجات قرى الساحل الغربي للمحافظة


