
اجلمعة ٤ سبتمبر ٢٠٢٠
03 احلياة تعود إلى الكويت

(املرحلة الرابعة)

اجلاراهللا بحث هاتفيًا مع وزير بريطاني 
العالقات الثنائية واألوضاع اإلقليمية والدولية

تلقــى نائــب وزيــر اخلارجيــة خالد 
اجلــاراهللا أمس اخلميــس اتصاال هاتفيا 
من وزير الدولة لشؤون الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا في اململكة املتحدة جيمس 

كلفرلي.
ومت خــالل االتصال اســتعراض عدد 
مــن أوجه العالقــات الثنائية وما حققته 
االجتماعات التحضيريــة للدورة املقبلة 
من اجتماعات مجموعة التوجيه املشتركة 
بني الكويت واململكة املتحدة والتي عقدت 
مؤخــرا عبــر تقنية االتصــال املرئي من 
إجنازات والتطلع لعقد الدورة املقبلة قريبا.

كما مت خالل االتصــال بحث تطورات 
نائب وزير اخلارجية خالد اجلاراهللاألوضاع على الساحتني اإلقليمية والدولية.

رئيسة مجلس الشيوخ اإلسباني: سندعم 
إعفاء الكويتيني من تأشيرة «شنغن»

مدريــد - كونا: أكدت 
رئيســة مجلس الشيوخ 
االســباني بيــالر يــوب 
استعداد البرملان االسباني 
بشــقيه مجلــس النواب 
الشــيوخ لدعم  ومجلس 
ملــف الكويــت اخلــاص 
بإعفــاء مواطنيهــا مــن 
تأشيرة دخول دول االحتاد 
االوروبــي (شــنغن) في 
أروقة البرملان األوروبي.

وقال بيان لســفارتنا 
في مدريد أمس اخلميس 
ان ذلــك جاء خــالل لقاء 
بني سفيرنا لدى إسبانيا 
عياده السعيدي مع رئيسة 
مجلس الشيوخ اإلسباني 

بيالر يوب في مكتبها بالعاصمة مدريد.
وأضــاف البيــان ان يــوب اعربت عن 
متنياتها بالشــفاء العاجــل ألمير الكويت 
وقائد مسيرتها صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد، حفظه اهللا ورعاه، وعودته 
إلى البالد ساملا معافى في اقرب وقت ممكن.

وأوضح ان الطرفني تبادال التعازي في 
ضحايا جائحة ڤيروس (كورونا املستجد 
- كوفيد ١٩) والتمنيات بالشــفاء العاجل 
للمصابني في كال البلدين وفي العالم أجمع، 
في حني أكدا على ضرورة التواصل وتبادل 
اخلبرات ملواجهة اجلائحة والتصدي لها.

السفير عياده السعيدي مع رئيسة مجلس الشيوخ اإلسباني

«اخلارجية»: اإلدارة القنصلية وّسعت 
نطاق عملها إلنهاء املعامالت املتراكمة

أكــدت وزارة اخلارجية ممثلة باإلدارة 
القنصلية أن كادرهــا العامل يبذل أقصى 
جهده إلمتام وإنهاء كل املعامالت القنصلية 
املتزايدة التي تستقبلها يوميا والتي تراكمت 
لعدة أشهر نتيجة توقف اخلدمات القنصلية 
جراء تفشي وباء كورونا املستجد (كوفيد 
ـ ١٩) الــذي أصاب معظم خدمــات الدولة 

بالشلل كما طال كل دول العالم.
وأوضحت الــوزارة، في بيان صحافي 
أمس، أن اإلدارة القنصلية بادرت بتوسيع 
نطاق عملها عبر فتح مراكز استقبال أخرى 
في كل من الشويخ ـ برج التحرير ـ مركز 

صبحان وذلك ملواجهة تلك املعضلة وتسهيال 
على املواطنني وتلبية مصاحلهم بأسرع ما 

ميكن من أجل استكمال معامالتهم.
وأضافت أن اإلدارة القنصلية قامت كذلك 
مبد ســاعات العمل إلى حــدوده القصوى 
وذلك ضمن الضوابط واالشتراطات التي 
حددتها السلطات الصحية في البالد حفاظا 

على صحة املراجعني واملوظفني.
وأهابت بضرورة تعاون اجلميع من أجل 
تقدمي أفضل اخلدمات وأسرعها مع عزمها 
وحرصها على مواصلة وضع كل اإلجراءات 

والتسهيالت في هذا الشأن.

رئيس الوزراء تلقى اتصاًال من نظيره 
الفلسطيني لالطمئنان على صحة األمير

تلقــى ســمو رئيــس مجلس الــوزراء 
الشــيخ صباح اخلالد اتصاال هاتفيا أمس 
من رئيس وزراء دولة فلســطني الشقيقة 
محمد اشتية اطمأن خالله على صحة صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد حفظه 

اهللا ورعاه متمنيا لسموه موفور الصحة 
والعافية. وجرى خالل االتصال استعراض 
العالقات الثنائية بني البلدين الشــقيقني 
وسبل تعزيزها إضافة إلى آخر املستجدات 

على الساحتني اإلقليمية والدولية.

محمد اشتية سمو الشيخ صباح اخلالد

العقيل: «متكني» خطوة لتعديل التركيبة السكانية 

تدريب ١٥٠٠ معلم ومحفظ عن ُبعد بـ «املقرأة اإللكترونية»

بشرى شعبان

الشــؤون  أكــدت وزيرة 
الدولة  االجتماعية ووزيرة 
للشــؤون االقتصادية مرمي 
العقيــل أن مبادرة «متكني» 
تعديــل  خطــوات  إحــدى 
التركيبة السكانية في البالد 
باعتبارها جزءا هاما ظهرت 
آثارها خالل جائحة كورونا 

املستجد (كوفيد ـ ١٩).
جاء ذلك في كلمة ألقتها 
الوزيرة العقيل أمس مبناسبة 
توقيــع مشــروع مبــادرة 
«متكني» بــني األمانة العامة 
للمجلس األعلى للتخطيط 
العامة  والتنميــة والهيئــة 
للقــوى العاملــة مع منظمة 
الهجرة الدولية ومنظمة األمم 
املتحدة لالمناء في الكويت.

وقالت العقيل ان املبادرة 
تسهم في تعزيز ركيزة املكانة 
العاملية للكويت ضمن إطار 
الوطنية  التنمويــة  خطتها 
الكويتية (٢٠٣٥) عبر تعزيز 
الوطنيــة للحوكمة  اآلليات 
الرشــيدة للهجــرة والتنقل 
وتسهيل حركة تنقل العمالة 
مــن أجــل جتربــة مطــورة 

ومحسنة للتوظيف.
وذكرت أن تلك املرحلة هي 
األولى حتت مسمى «متكني» 
يقصد بها التوظيف النزيه 
للعمالــة ومتكــني الوكاالت 

اسامة ابو السعود

عقد وزير العدل ووزير 
األوقاف والشؤون اإلسالمية 
املستشــار د.فهد العفاســي 
مســؤولي  مــع  اجتماعــا 
قطاع شؤون القرآن الكرمي 
والدراسات اإلسالمية لالطالع 
على خطة العودة للعمل في 
مراكز قطاع شــؤون القرآن 
الكرمي والدراسات اإلسالمية 
لبدء العام الدراسي اجلديد 
واســتئناف   ٢٠٢٠-٢٠٢١
الثانــي  الدراســي  الفصــل 
مــن العام الدراســي ٢٠١٩-

٢٠٢٠ بالنســبة للخريجني، 
وقد حضــر االجتماع وكيل 
األوقــاف م. فريــد  وزارة 

بااللتزامات الوطنية والدولية 
مــن خالل تعديل املســارات 
اآلمنة للعمال الذين يعملون 
داخل الكويت وتأتي بالنفع 
لهم وألصحــاب االعمال من 
خالل االمتثال للمعايير التي 

سيتم اعتمادها.
وأثنت العقيل على جهود 
الشــراكة بني االمانة العامة 
للتخطيط والتنمية وهيئة 
القوى العاملــة مع املنظمة 
الدولية للهجرة وبرنامج األمم 
املتحدة لالمناء في الكويت.

العفاســي أن  وأوضــح 
بدء دوام الهيئة اإلشــرافية 
واإلدارية والتعليمية جلميع 
املراكز سيكون في ٢٩ سبتمبر 
اجلاري، ودوام جميع الطلبة 
الدارسني واخلريجني يبدأ ٤ 
أكتوبر في مراكز الدراسات 
املنير  اإلسالمية والســراج 
وشــؤون القرآن وســتكون 
الدراسة عن بعد، فيما تبدأ 
اختبــارات خريجــي مراكز 
الدراســات اإلسالمية ودور 
الكــرمي واألترجــة  القــرآن 
ومعاهد الدراسات من ٨ إلى 
١٦ من الشهر نفسه، وسيتم 
اســتخراج نتائــج خريجي 
الفصل الدراســي الثاني في 

١٨ منه.

وأضاف مهدي أن مبادرة 
وثيقة «متكني» جزء رئيسي 
البرنامج واملشــروع  خالل 
الــذي وضعتــه احلكومــة 
الكويتيــة ويتكون من عدة 
مراحــل أهمها وجــود نظام 
الشــروط  يطبــق  دولــي 
الدوليــة العتماد  واملعايير 
اســتقدام العمالة الى البالد 
مبا يسمى بـ «النظام الذكي».
وأوضح أن النظام الذكي 
يعمــل على حتســني جودة 
العمالة الوافدة القادمة للبالد، 
والتأكد أن تلك العمالة التي 
تســتقدمها الكويت تنطبق 

عليها املعايير الدولية.
إلــى أن  وأشــار مهــدي 
االنطالقة األولــى للمبادرة 
تكمن عبر التعريف بوكاالت 
االستقدام وتطبيق املعايير 
الدوليــة عليهــا قبل دخول 
العمالة الى البالد باالضافة 
الى مســاهمتها فــي تعزيز 
التوظيف النزيه خالل اسواق 

العمل.
وبني أن املبادرة سيكون 
لها أثر كبير على سمعة البالد 
باعتبارها إحدى ركائز اخلطة 
اإلمنائية واملساهمة في علو 
شــأنها باحملافــل واملكانــة 
الدولية املتميزة، فضال عن 
حتسني مؤشرات رأس املال 
البشري الذي يتعلق بسوق 

العمل.

املنتشرة في جميع محافظات 
الكويت.

وذكر أنه مع بدء العودة 
التدريجية للحياة الطبيعية 
ورفــع نســبة العاملني في 
اجلهات احلكومية إلى أكثر 
من ٥٠٪، بذل قطاع شؤون 
القــرآن الكرمي والدراســات 
اإلســالمية جهــودا مضنية 
مــن أجل تنفيذ هــذه املهمة 
على أكمل وجه، مشيرا إلى 
أن وزارة األوقاف تدرك أهمية 
هذه املرحلة وتدرك األعباء 
املوكلة علــى القطاع، ولهذا 
وفرت له جميع احتياجاته، 
وأزالــت مــن أمامــه جميع 
العقبــات التــي قــد تعرقل 
املسيرة الدراسية لهذا العام.

من جهته، قال األمني العام 
للمجلس األعلى للتخطيط 
والتنميــة د.خالــد املهــدي، 
فــي تصريــح صحافي على 
هامش التوقيع، ان احلكومة 
الكويتيــة قدمت مشــروعا 
متكامــال إلى جلنــة املوارد 
البشــرية في مجلــس األمة 
لرسم خارطة الطريق نحو 
إصالح اختالالت سوق العمل 
والتي ستنعكس آثارها على 
الســكانية  التركيبة  تعديل 

في البالد.

وأفاد بــأن القطاع أجنز 
العديد من املهام التي أوكلت 
إليه منها تدريب ١٥٠٠ معلم 
ومحفــظ عن بعــد «املقرأة 
اإللكترونية» كما مت إنشــاء 
أكادميية قطاع شؤون القرآن 
الكرمي والدراسات اإلسالمية 
إلعداد وتأهيل وتطوير ٣٥٠ 
معلما ومعلمة للقرآن الكرمي.
وبــني العفاســي أهميــة 
اجلهود التــي يبذلها قطاع 
الكــرمي  القــرآن  شــؤون 
والدراســات االســالمية في 
املجتمــع الكويتــي من أجل 
توفير بيئة تعليمية تثقيفية 
شــرعية مميزة قائمة على 
نشر الفكر الوسطي من خالل 
دور القرآن ومراكز السراج 

مبناسبة توقيع «التخطيط» و«القوى العاملة» مشروع املبادرة مع منظمتي الهجرة الدولية واألمم املتحدة لإلمناء

العفاسي اطلع على استعدادات وجهوزية قطاع الدراسات اإلسالمية للدراسة عن بُعد

مرمي العقيل متوسطة د. خالد مهدي وأحمد موسى وإميان عريقات  (محمد هنداوي)

املستشار د.فهد العفاسي

الوطنية الســتقدام العمالة 
من حتديث السياسات القائمة 
على األدلة وبرمجة اجلهود 
الوطنية الرامية الى حتسني 
احلوكمة املؤسسية للعمالة 

الوافدة.
وأشارت الى أن التحديثات 
التــي تأتــي عبــر املبــادرة 
ســتعالج نقــاط ضعف في 
النظام احلالــي التي ظهرت 

جليا خالل ازمة كورونا.
املبــادرة  أن  وأكــدت 
الوفــاء  فــي  ستســاعد 

عمــادي والوكيل املســاعد 
لقطاع شؤون القرآن الكرمي 
والدراسات اإلسالمية د.فهد 
اجلنفاوي ومديرو ومراقبو 

القطاع.

قفزة في عدد إصابات «كورونا» بـ ٩٠٠ حالة جديدة
ومصادر لـ «األنباء»: نسبة اإلصابة من املسحات مستقرة

حنان عبداملعبود

دعا وزير الصحة الشيخ 
إلى  أمــس  د.باســل الصباح 
ضرورة التعاون على تقليل 
اإلصابات بڤيروس كورونا من 
خالل االلتزام باالشــتراطات 
الصحيــة ليســتمر االنفتاح 
دون حاجة إلى العودة للمربع 

األول.
وفيما يبدو ان دعوة الوزير 
جاءت مواكبــة لوصول عدد 
االصابات أمس الى ٩٠٠ إصابة 
جديدة مبرض كورونا خالل 
األربــع والعشــرين ســاعة 
املاضية، فإن مصادر صحية 
اكــدت لـــ «األنبــاء» انه على 
الرغم من ان العدد كبير وان 
هناك قفزة باملئات اال ان نسبة 
االصابة في البالد مســتقرة، 
موضحــة أن نســبة اإلصابة 

ثبتت إصابتها حاالت مخالطة 
حلاالت تأكدت إصابتها وأخرى 
قيد البحث عن مصدر العدوى 

وفحص املخالطني لها.
وذكر د.السند أن اإلصابات 
املناطــق  حســب  توزعــت 
الصحية بواقع ٢٢٩ حالة في 
منطقة حولي الصحية و٢٠١ 
فــي الفروانية الصحية و١٧٨ 
في العاصمــة الصحية و١٧٥ 
في األحمدي الصحية و١١٧ في 

اجلهراء الصحية.
وبــني أن عدد مــن يتلقى 
الرعايــة الطبيــة في أقســام 
العناية املركزة بلغ ٩٣ حالة.
وكانــت وزارة الصحــة 
أعلنت في وقت ســابق أمس 
شــفاء ٥٨٢ إصابة في األربع 
السابقة  والعشــرين ســاعة 
ليبلــغ مجموع عــدد حاالت 

الشفاء من كورونا ٧٨٧٩١.

بلغــت ١٦٫٥٪ نســبة مع عدد 
املســحات التي مت القيام بها 
في األربع والعشــرين ساعة 
املاضية والذي بلغ ٥٤٤١ مسحة 
الفحوصات  ليكون إجمالــي 
٦٣١٤٨٢ فحصا، بينما في وقت 
النسبة تتجاوز  مضى كانت 

.٪٢٠
يأتي هذا فيما أعلنت وزارة 
الصحة أمس عن تسجيل ٩٠٠ 
إصابة جديدة مبرض كورونا 
في األربع والعشــرين ساعة 
السابقة ليرتفع بذلك إجمالي 
عدد احلاالت املسجلة في البالد 
إلــى ٨٧٣٧٨ حالة في حني مت 
تسجيل حالة وفاة إثر اصابتها 
باملرض ليصبح مجموع حاالت 
الوفاة املسجلة حتى أمس ٥٣٦.

الرســمي  وقــال املتحدث 
باسم الوزارة د.عبداهللا السند 
ان من بني احلاالت السابقة التي 

اإلجمالي ٨٧٣٧٨ وتسجيل حالة وفاة

مهدي: «النظام الذكي» يعمل على حتسني جودة العمالة الوافدة القادمة للبالد

وقــال البيان ان الســعيدي ويوب أكدا 
أهميــة الديبلوماســية البرملانية ودورها 
في بناء جسور التعاون وتنمية العالقات 
الثنائيــة وتطويرهــا مبا يخــدم مصالح 
البلدين املشــتركة ويســاهم في ترســيخ 
السلم واالستقرار في مختلف أرجاء العالم.

واســتعرض السفير الســعيدي مجمل 
العالقات الثنائيــة وتطورها خالل الفترة 
املاضية، مؤكدا عزمه على استمرار االرتقاء 
بها في كل مجاالت التعاون الثنائي والتنسيق 
بشــأن القضايا ذات االهتمام املشترك مبا 
يرقى إلى طموحات القيادة السياسية في 

البلدين.

جهود مشكورة
أسمى عبارات الشكر والتقدير والعرفان واالمتنان 
للدكتــور خالد فائق املال استشــاري أمــراض القلب 
مبركز صباح األحمد للقلب لسعة صدره ورقي أخالقه 

د. خالد املالورعايته مرضاه مبهنية وكفاءة طبية عالية.

«ذوي اإلعاقة» تستقبل أصحاب الشهادات اجلاهزة 
لالستالم من ٢ إلى ٤ عصرًا بدءًا من األسبوع املقبل

بشرى شعبان

أعلنت الهيئة العامة لشؤون ذوي االعاقة عن فتح 
ابوابها الستقبال أصحاب شهادات اإلعاقة اجلاهزة 
لالستالم سواء املمددة أو غيرها في الفترة املسائية 

بدءا من األسبوع املقبل.
وقالت الهيئة في بيان صحافي ان من مت «متديد» 
شــهاداتهم ملدة سنة بشــكل تلقائي بسبب جائحة 
كورونا ســيتمكنون من تســلم هذه الشهادات في 
الفترة املسائية وملدة ٥ ايام من الساعة الثانية حتى 
الساعة الرابعة وذلك تسهيال على ذوي اإلعاقة من 
املراجعات الصباحية لالستالم فقط جتنبا لالزدحام.

وكانــت هيئة ذوي اإلعاقة قد أعلنت خالل فترة 
احلظر التي جرت خالل أزمة مكافحة ڤيروس كورونا 
املســتجد عن متديد جميع شهادات اإلعاقة املنتهية 
ســنة ٢٠٢٠ ملدة سنة كاملة تبدأ من تاريخ االنتهاء 
الفعلي للشهادة. كما أكدت ان ما حصل من ازدحام 
أمام مبناها الواقع في منطقة حولي كان بسبب بعض 
املراجعني الذين توافدوا على الهيئة دون موعد مسبق 
كما هو معمول به حاليا في جميع وزارات ومؤسسات 
الدولة وفي ظل توفير كل اخلدمات في افرع الهيئة.  
وأوضحت أن موظفيهــا، على الرغم من عدم متكن 
حصول بعض مراجعيها على مواعيد قريبة، يبذلون 
كل ما باستطاعتهم خلدمة كل مراجعيها خاصة كبار 

السن. واعربت عن استعدادها الدائم واملستمر خلدمة 
املراجعني في جميع الظروف وحتت أي ضغوط او 
ظروف خارجة عن إرادتها، مشددة على ضرورة أخذ 

موعد مسبق خلدمتهم على أكمل وجه.
وبينت أن الهيئة وضعت جميع خدماتها وإمكاناتها 
من خالل موقعها اإللكتروني ملنع االزدحام وللتسهيل 
علــى مراجعيها دون احلاجة إلــى مراجعتها إال في 

أضيق الظروف.
كما أشــارت الهيئة إلى أنه حرصا على ســالمة 
املراجعني وضمان التباعد االجتماعي ســيتم وقف 
االســتقبال مســاء فور اكتمال العــدد وفقا للتباعد 

والطاقة االستيعابية باليوم.


