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(املرحلة الرابعة)

نائب األمير عّزى رئيس النيجر ورئيس مجلس السيادة 
االنتقالي السوداني بضحايا فيضانات األمطار

بعث سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد ببرقية 
تعزية إلى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن البرهان 
رئيس مجلس الســيادة االنتقالي بجمهورية السودان الشقيقة 
عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته له بضحايا 
فيضانات إثر ارتفاع منسوب نهر النيل في العاصمة اخلرطوم 
وما أسفر عنه من سقوط العديد من الضحايا واملصابني ونزوح 
اآلالف من مناطقهم، راجيا سموه للمصابني سرعة الشفاء والعافية 
وللنازحني ســرعة العودة ملناطقهم وبأن يتمكن املسؤولون في 

البلد الصديق من جتاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.
كما بعث ســمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح اخلالد 

ببرقية تعزية مماثلة.
كما بعث سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد 
ببرقية تعزية إلى الرئيس محمدو إيسوفو رئيس جمهورية النيجر 
الصديقة عبر فيها ســموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته 
لفخامته بضحايا فيضانات األمطــار الغزيرة التي هطلت على 

بالده وما أسفرت عنه من سقوط العديد من الضحايا واملصابني 
ونزوح اآلالف من مناطقهم، سائال سموه املولى تعالى أن يتغمد 
الضحايا بواسع رحمته وراجيا للمصابني سرعة الشفاء والعافية 
وللنازحني سرعة العودة ملناطقهم وأن يتمكن املسؤولون في البلد 

الصديق من جتاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.
كما بعث سمو الشــيخ صباح اخلالد رئيس مجلس الوزراء 

ببرقية تعزية مماثلة.
كما بعث سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد 
ببرقية تعزية إلى الرئيس رام ناث كوفند رئيس جمهورية الهند 
الصديقة عبر فيها ســموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته 
بوفاة رئيس جمهورية الهند الســابق براناب موخرجي، راجيا 

سموه ألسرته وذويه جميل الصبر.
كما بعث ســمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح اخلالد 

ببرقية تعزية مماثلة.
وبعث ســمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد 

ببرقية تهنئة إلى الرئيســة زوزانا كابوتوفا رئيســة جمهورية 
ســلوڤاكيا الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهاني صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد وتهاني سموه مبناسبة العيد 
الوطني لبالدها متمنيا سموه لها موفور الصحة والعافية وللبلد 

الصديق كل الرقي والنماء.
كما بعث ســمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح اخلالد 

ببرقية تهنئة مماثلة. 
وبعث ســمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد 
ببرقية تهنئة إلى الرئيس شوكت ميرضيايف رئيس جمهورية 
أوزبكستان الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهاني صاحب 
السمو 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 رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح اخلالد 

ببرقية تهنئة مماثلة.

سموه عّزى بوفاة رئيس الهند السابق وهنأ رئيسي أوزبكستان وسلوڤاكيا بالعيد الوطني

 سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد

«اخلارجية» تدين الهجوم على مطار أبها

«الصحة» تعتمد ضوابط للسماح ملوظفيها 
بالتمتع باإلجازات الدورية حتى نهاية أكتوبر

اجتمــع نائب وزيــر اخلارجيــة خالد 
اجلاراهللا مع رئيسة بعثة املنظمة الدولية 
للهجرة في الكويت إميان عريقات مبناسبة 
انتهاء مهام عملها ومتنى لها التوفيق في 
مهامها اجلديدة. وحضر اللقاء مساعد وزير 
اخلارجيــة لشــؤون مكتب نائــب الوزير 

السفير أيهم العمر. 
الى ذلك  اعرب مصدر مسؤول في وزارة 
اخلارجيــة عــن إدانة واســتنكار الكويت 
الشــديدين للهجوم الذي تعرض له مطار 
أبها الدولي في اململكة العربية السعودية 
الشقيقة من قبل ميليشيا احلوثي بطائرة 

مسيرة مفخخة.
 وأوضح املصدر أن استمرار هذه الهجمات 
االجرامية التي تستهدف املدنيني وحركة 

املالحــة اجلوية التجاريــة يعد امعانا في 
انتهــاك قواعد القانون الدولي اإلنســاني 
وكافــة املواثيق الدوليــة األخرى وتهديدا 
ألمن اململكة العربية الســعودية الشقيقة 
واستقرار املنطقة األمر الذي يتطلب حتركا 
ســريعا وفاعال من املجتمــع الدولي للجم 
هذه الهجمات ووقفها ودعم جهود مبعوث 
األمني العام لألمم املتحدة لليمن وصوال الى 
احلل السياســي وفقا للمرجعيات الثالث 
ومبا يضمن أمن واستقرار اليمن واملنطقة.

واختتم املصدر تصريحه بالتأكيد على 
وقــوف الكويــت التام إلى جانــب اململكة 
العربية السعودية الشقيقة  وتأييدها في 
كل مــا تتخذه من اجــراءات للحفاظ على 

أمنها واستقرارها.

عبدالكرمي العبداهللا

حولت وزارة الصحة رواتب العاملني على 
بند «أجر مقابل عمل» عن شــهر أغسطس 
الــى البنك املركزي على أن يتم ايداعها في 
حساباتهم في البنوك بأقرب وقت. الى ذلك 
اعتمــدت وزارة الصحة ضوابط للســماح 
للعاملني بالوزارة للتمتع باإلجازات الدورية 

حتى نهاية شهر اكتوبر.
وتضمنــت الضوابــط التــي تنشــرها 

«األنباء» أال تزيد مدة االجازة عن ١٤ يوما.
وجاء في الضوابط انه في حال قضاء فترة 
اإلجازة خارج الكويت تطبق االشتراطات 
الصحية اخلاصة باحلجز املنزلي املتعلقة 

بالعاملني بالقطاع الصحي.
وأكدت الضوابط على أن املسؤول املباشر 
املختص بتنسيق االجازات يراعي أال تزيد 
نسبة العاملني املتمتعني باإلجازة عن ٢٥٪ 
مــن القوى العاملة مــع مراعاة احتياجات 

العمل وعدم تأثر اخلدمة.

اجلاراهللا استقبل رئيسة بعثة «الهجرة الدولية» في الكويت

حولت رواتب العاملني «األجر مقابل عمل» حلساباتهم

خالد اجلاراهللا اثناء اجتماعه مع رئيسة بعثة املنظمة الدولية للهجرة إميان عريقات

٧٠٢ إصابة جديدة بـ «كورونا» 
وتسجيل ٣ حاالت وفاة

حنان عبداملعبود

أعلنت وزارة الصحة تسجيل ٧٠٢ إصابة 
جديدة مبــرض كورونا املســتجد (كوفيد ـ 
١٩) خالل الـ ٢٤ ساعة املاضية ليرتفع بذلك 
إجمالي عدد احلاالت املســجلة في البالد إلى 
٨٥٨١١ حالة في حني مت تسجيل ٣ حاالت وفاة 
ليصبح مجموع حاالت الوفاة املسجلة حتى 

اليوم ٥٣٤ حالة.
وقــال املتحدث الرســمي باســم الوزارة 
د.عبداهللا السند ان من بني احلاالت السابقة 
التــي ثبتت إصابتها حاالت مخالطة حلاالت 
تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر 

العدوى وفحص املخالطني لها.
وذكر أن اإلصابات توزعت حسب املناطق 
الصحية بواقع ١٦٣ حالة في منطقة االحمدي 
الصحية و١٥٢ حالة في منطقة اجلهراء الصحية 
و١٤٢ حالة في منطقة حولي الصحية و١٢٦ 
حالة في منطقة العاصمة الصحية و١١٩ حالة 

في منطقة الفروانية الصحية.
وبني أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في 
أقسام العناية املركزة بلغ ٩٠ حالة ليصبح 
بذلــك املجموع الكلي جلميــع احلاالت التي 
ثبتت إصابتها مبرض «كوفيدـ  ١٩» وما زالت 

تتلقى الرعاية الطبية الالزمة ٧٦٢٠ حالة.
وأشار إلى أن عدد املسحات التي مت القيام 
بها خالل الـ ٢٤ ساعة املاضية بلغ ٣٩٩٧ مسحة 

ليبلغ مجموع الفحوصات ٦٢١٦١٦ فحصا.
وجدد السند الدعوة للمواطنني واملقيمني 
ملداومة األخذ بكل سبل الوقاية وجتنب مخالطة 
اآلخرين واحلرص على تطبيق استراتيجية 
التباعــد البدني، موصيا بزيارة احلســابات 
الرسمية لوزارة الصحة واجلهات الرسمية 
في الدولة لالطالع على اإلرشادات والتوصيات 
وكل ما من شأنه املساهمة في احتواء انتشار 

الڤيروس.
وكانــت وزارة الصحة أعلنــت في وقت 
سابق شــفاء ٤٣٣ إصابة خالل الـ ٢٤ ساعة 
املاضية ليبلغ مجموع عدد حاالت الشفاء من 

مرض «كوفيد - ١٩» ٧٧٦٥٧ حالة.

السفيرة األميركية لـ «األنباء»: خطة الرئيس ترامب للسالم 
بني الفلسطينيني واإلسرائيليني اخليار األكثر قابلية للتطبيق

أسامة دياب 

أكدت الســفيرة األميركية لــدى البالد ألينا 
رومانوسكي أن بالدها تنظر إلى اتفاقية ابراهام 
التاريخيــة والتي ابرمت ما بني دولة اإلمارات 
العربية وإسرائيل كأساس ملزيد من التقدم نحو 
الســالم اإلقليمي في منطقة الشــرق األوسط، 
موضحة أن جوالت وزير اخلارجية مايك بومبيو 
وكبير مستشاري الرئيس جاريد كوشنر جاءت 
لدعم وتعزيز التشاور حول القضايا االقليمية.

وقالت رومانوسكي - في تصريحات خاصة لـ 
«األنباء» - إن وزير اخلارجية مايك بومبيو كان 
قد اختتم مؤخرا جولة إقليمية متعددة احملطات 
شملت اجتماعات مع كبار املسؤولني في إسرائيل 

والسودان والبحرين وعمان واإلمارات العربية 
املتحدة، الفتة إلى أنه سلط الضوء على مجموعة 
متنوعة من القضايا اإلقليمية مبا في ذلك نشاط 
إيران اخلبيث، ووحدة اخلليج، واتفاقية ابراهام 
التاريخية بني اإلمارات وإسرائيل، مشددة على 
أن قــرار الســير على خطى اإلمــارات العربية 
املتحدة يعود إلى تلك الدول و نحترم ســيادة 
كل بلد وتتوقع من دول املنطقة اتخاذ القرارات 

املالئمة بناء على مصاحلهم اخلاصة.
وردا على سؤال حول املبادرة العربية وإلى أي 
مدى تعتبر خيارا مطروحا على طاولة املفاوضات 
بني الفلسطينيني واإلسرائيليني، أوضحت أن خطة 
الرئيس ترامب للسالم (رؤية السالم) هي اخليار 
األكثر قابلية للتطبيق في املفاوضات الفلسطينية 

- اإلســرائيلية، الفتــة إلى أنها خطــة مفصلة 
وواقعية قابلة للتنفيذ وتلبي املتطلبات األساسية 
لكل من الشعبني اإلسرائيلي والفلسطيني، داعية 
اجلانبني الفلسطيني واإلسرائيلي إلى ضرورة 
التفاوض بشــكل مباشر واجللوس على طاولة 

املفاوضات.
وتابعت: هذه الرؤية هي مجرد اخلطوة األولى 
وتشكل أساسا للتقدم التاريخي نحو السالم، 
ونأمل أن تؤدي إلى املفاوضات املباشــرة بني 
إسرائيل والفلسطينيني. ومع ذلك، سيكون األمر 
عائدا لقادتهم التخاذ إجراءات شجاعة وجريئة 
إلنهاء اجلمود السياسي واستئناف املفاوضات 
على أســاس هذه الرؤية، وجعل السالم الدائم 

واالزدهار االقتصادي أمرا واقعيا.

ألينا رومانوسكي أكدت أن اتفاقية ابراهام بني اإلمارات وإسرائيل أساس ملزيد من التقدم نحو السالم اإلقليمي في منطقة الشرق األوسط

السير على خطى اإلمارات يعود لدول املنطقة ونحترم سيادة الدول ونتوقع أن يتخذوا قراراتهم وفق مصاحلهم اخلاصة

«السكنية» تتسلم ٦٧ مبنى عامًا مبشروع «غرب عبداهللا املبارك»

احلكومية، وذلك خلدمة سكان 
منطقة غرب عبداهللا املبارك 
وحرصا على توفير اخلدمات 
احلكومية الالزمة لهم. وشددت 
«السكنية» على حرصها على 
أن يتضمن املشــروع املباني 
العامة التي تغطي كل اخلدمات 
وتواكــب متطلبات الوزارات 
اخلدمية وفق أحدث التصاميم 
ومبــا يحقق توفير اخلدمات 

املتكاملة للسكان.

وتشمل ٢ روضة أطفال، و٢ 
مدرسة ابتدائية، و٦ مساجد 
محلية و ٦ سكن اإلمام واملؤذن 
التابع لهذه املســاجد، وعدد 
٣ مبــان ملجموعــة محــالت، 
إضافــة إلــى مركــز إطفــاء.  
وبينت املؤسســة ان املباني 
العامة املنجزة يتم تسليمها 
للوزارات املختصة بعد تسلمها 
مــن مقاول املشــروع متهيدا 
لتشــغيلها من قبــل اجلهات 

اخلاصة بها والتي تشمل مبنى 
واحدا لتنمية املجتمع، ومبنى 
وحــدة اجتماعيــة، ومخفــر 
شرطة قيادي، ومبنى مجمع 
جتــاري، ومجمــع حكومي، 
ومبنــى فــرع غــاز وغرفــة 

احلارس له.
وتابعت املؤسســة انه مت 
تشكيل جلان املؤسسة لتسلم 
مبان عامة في نفس املنطقة 
خالل شــهر سبتمبر اجلاري 

التابع لهذه املســاجد، عالوة 
علــى  مبنــى واحــد مركــز 
لتحفيظ القــرآن الكرمي، إلى 
جانب ٥ مبان ملجموعة محالت 
جتارية. وكشفت «السكنية» 
عن تسلمها مبنى واحدا ملركز 
صحــي ومبنى واحــدا ملركز 

إسعاف فرعي.
إلى جانب ذلك، تســلمت 
املؤسسة أعمال خدمات منطقة 
مركــز الضاحيــة واملبانــي 

عادل الشنان

أعلنــت املؤسســة العامة 
للرعاية السكنية، عن تسلمها 
عددا من املباني العامة اجلديدة 
في مشــروع غــرب عبداهللا 
املبارك اإلســكاني، وذلك من 
خالل اللجان التي شكلت في 

أغسطس املاضي.
وأوضحت املؤسسة العامة 
للرعاية الســكنية، في بيان 
صحافــي، أنهــا تســلمت ٦٧ 
مبنى عاما تنوعت بني مدارس 
ومســاجد ومراكز إســالمية 
ومبــان للمحــالت التجارية 
وأخرى تخص قطاع الرعاية 
الصحيــة فــي منطقــة غرب 

عبداهللا املبارك.
وأشارت املؤسسة العامة 
للرعاية الســكنية إلى تسلم 
و٤  أطفــال،  روضــات   ٤
مــدارس ابتدائية و٣ مدارس 
متوســطة، باإلضافــة الى  ٢ 
مدرسة ثانوية، كما تسلمت 
املؤسســة ١٠ مساجد محلية 
و١٠ مبان سكن اإلمام واملؤذن 

أحد املبانيمن مباني املدينة

الثالب:  «دعم املخترعني» خلدمة ذوي االحتياجات اخلاصة
محمد اجلالهمة

في إطار تواصل اجلمعية 
الكويتيــة لدعــم املخترعــني 
واالبتــكار مــع املؤسســات 
الصناعيــة التــي تعمل على 
أعضــاء  ابتــكارات  إنتــاج 
اجلمعيــة، بحثــت رئيســة 
الثــالب  اجلمعيــة د.فاطمــة 
مع املختــرع م.أحمد اجلعفر 
صاحب مشروع إنتاج كراسي
ذوي االحتياجــات اخلاصــة 
ووسائل مساعدة احلركة آفاق 
التعــاون املســتقبلي ووضع 
ابتكارات اجلمعية حيز التنفيذ 
أكبــر  والتصنيــع لتحقيــق 
استفادة من هذه االبتكارات.

وأشارت الثالب التي زارت 
املصنع على رأس وفد من «دعم 
املخترعني» أن أعضاء اجلمعية 
ابتكارات تســهل حياة  لديهم 
ذوي االحتياجــات اخلاصــة 

إلى أن اجلمعية لديها تواصل 
مع اجلمعيــات املعنية بذوي 
االحتياجات اخلاصة وتسعى 
لتعريفهــا مبــا يقدمه املصنع 
من كراســي ووسائل مساعدة 

ووسائل تســاعد أبناء الفئة، 
مشيدة بالوقت نفسه باالختراع 
وكل ما يقدمه أعضاء اجلمعية. 
من جانبه، رحب م.اجلعفر بوفد 
اجلمعية، مستعرضا مميزات 
الــذي يتــم إنتاجه  الكرســي 
ومميزاتــه اخلاصة ومواكبته 
للمتطلبــات التــي تلزم ذوي 
االحتياجات من مختلف األعمار 
واإلعاقات احلركية املزمنة، الفتا 
إلى أن الكرسي أول منتج من 
نوعه في العالم وحاصل على 
براءة اختراع وجرت جتربته 
بشــكل عملي وتوزيع عينات 
منه في املجمعات ويخدم جميع 
الفئــات اخلاصة مــن األطفال 
والشــباب وكبار السن. وضم 
وفد اجلمعية برئاسة د.الثالب 
كال من أمني الصندوق شيخة 
القطان وعضوي مجلس اإلدارة 
م.فريحــة العنزي وســليمان 

اخلطاف.

متكن احملتاجني لهذا الكرسي 
من ممارســة حياتهم بشــكل 
طبيعي. وأعربت د.الثالب عن 
اســتعداد اجلمعية لتقدمي كل 
اإلمكانات في سبيل إنتاج أدوات 

اطلعت مع وفد من اجلمعية على إنتاج «الكرسي املدمج»

د.فاطمة الثالب ووفد اجلمعية الكويتية لدعم املخترعني خالل الزيارة

ومتكنهــم من القيــام بالكثير 
من األعمال والتحرك بسهولة، 
مشــيرة في هــذا الصــدد إلى 
«كرسي املعاقني املدمج بحمام» 
للمخترع أحمد اجلعفر. ولفتت 


