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«اإلعاقة» حتدد شروط صرف الكراسي املتحركة

العراق يجدد الدعوة ملواطنيه لإلبالغ 
عن معلومات حول رفات املفقودين الكويتيني

«الشباب» توفر فرصًا وظيفية خلريجي 
احملاسبة والتمويل بالشراكة مع بنك املشرق

بشرى شعبان

كشــف مصدر خاص لـ «األنباء» بالهيئة 
العامة لشــؤون ذوي اإلعاقــة عن ان الهيئة 

حددت شروط صرف الكراسي املتحركة.
وقــال املصدر ان الشــروط هي أن يكون 
املستحق كويتي اجلنسية أو يعامل معاملة 
الفرد الكويتي مبوجب قرار صادر من وزارة 
الداخلية الى جانب حصوله على شهادة اثبات 
اعاقة مــن الهيئة تفيد بوجود اعاقة حركية 
متوســطة او شــديدة أو اعاقات تستوجب 
حصوله واســتعماله للكرسي املتحرك، كما 
يشترط أن تكون اإلعاقة تستوجب احلصول 
على دعم الكرسي املتحرك بناء على تقرير من 
اللجنة يحق للمستفيد احلصول على الكرسي 
املتحرك مرة واحدة كل ثالث سنوات ملن هم 
دون ســن ١٦ عاما وكل ســنتني ملن تتجاوز 
سنهم ١٦ عاما على أال يتعارض مع أي جهة 
حكومية أخــرى توفر نفس الدعم، مشــيرا 
الــى انه وفــق القانون ال تصرف الكراســي 

املتحركــة الكهربائية ملن لديه إعاقة ذهنية، 
ولألطفال دون سن اخلامسة عشرة ما لم تر 
اللجنة الفنية املتخصصة خالف ذلك ويجب 
ان يلتزم ذو اإلعاقة أو من ينوب عنه قانونيا 
باإلجراءات املعتمدة بالنظم واللوائح لصرف 
األجهزة التعويضية ويلتزم بإجراءات القياس 
والتجربة والتسليم مبا في ذلك االعتماد الفني 
للكرسي من قبل اللجنة املختصة ونظام أقل 
األســعار للكراسي املطابقة فنيا تعتمد فقط 
القياسات واملواصفات الطبية املعمولة لدى 
اللجنة املختصة التابعة للهيئة العامة لشؤون 
ذوي اإلعاقة. وعن املستندات املطلوبة، أوضح 
املصدر أنها نسخة من البطاقة املدنية ملقدم 
الطلب وتفويض رسمي عن املعاق أو من ولي 
األمر في حال التقدمي عن طريق مندوب وتقرير 
طبي حديث لتشــخيص احلالة يفيد بسبب 
اإلعاقــة واحلالة الصحية للمعاق. مالحظة: 
يحق للمستفيد احلصول على الكرسي املتحرك 
مرة واحدة كل ثالث سنوات ملن هم دون ١٦ 

سنة وكل سنتني ملن هم فوق ١٦ سنة.

بغــداد - كونــا: دعــت وزارتــا الدفاع 
واخلارجية العراقيتان املواطنني مجددا إلى 
اإلبالغ عن أي معلومات تتعلق باملفقودين 
الكويتيني داخل األراضي العراقية أو الكويتية 

وعن املمتلكات الكويتية.
وذكرت وزارة الدفاع العراقية في بيان 
ان الوزارتني تدعــوان كل من تتوافر لديه 
معلومات عن مواقع دفن مفترضة ملفقودين 
كويتيني وعراقيني داخل األراضي العراقية او 
الكويتية جراء الغزو العراقي للكويت وكذلك 
عن املمتلكات الكويتية املتمثلة باألرشيف 
األميري الكويتي لإلدالء بها لوزارة الدفاع 
او الــى اللجنــة الدولية للصليــب االحمر 
او املمثليــات الديبلوماســية الكويتية في 
العراق او البعثات الديبلوماسية العراقية 
في اخلارج. وعرضت الوزارة ارقام هواتف 
وبريدا الكترونيا لتلقي املعلومات والتواصل 

وهي:

مديرية حقوق االنسان في وزارة الدفاع 
٠٠٩٦٤٧٩٠١٩٤٥٤٧٦

بغــداد  فــي  الكويتيــة  الســفارة 
٠٠٩٦٤٧٨٠٢٦٠٤١٢٤

اربيــل  فــي  الكويتيــة  القنصليــة 
٠٠٩٦٤٧٥١١٧٤٥٥٥٥

الكويتيــة فــي البصــرة  القنصليــة 
٠٠٩٦٤٧٨٢٨٠٠٠٠٦٦

البعثة الدولية للصليب االحمر في العراق 
٠٠٩٦٤٧٩٠١٩٣٠٧٨٤

والبريــد اإللكترونــي ملديريــة حقوق 
االنسان في وزارة الدفاع:

Hmr.dirucidn.iraq-mod.org
وحرصت وزارة الدفاع العراقية على دعوة 
املواطنني بني احلني واآلخر لإلبالغ عن رفات 
املفقودين الكويتيني، اذ يتولى قسم حقوق 
اإلنسان فيها ملف البحث عن املفقودين منذ 

تأسيس وزارة حقوق اإلنسان العراقية.

أعلنت املتحدثة الرسمية 
في الهيئة العامة للشــباب 
أسرار االنصاري عن توفير 
فــرص وظيفيــة للشــباب 
الكويتي في بنك املشرق من 
خريجي احملاسبة والتمويل 
حديثي التخرج ضمن مشروع 
«صناع العمل» الذي يعد أحد 
برامــج السياســة الوطنية 
للشباب واملدرج في اخلطة 
اإلمنائية للدولة وبرنامج عمل 
احلكومة. وقالت االنصاري 
البرنامــج يبحــث عــن  إن 

حديثي التخرج من مختلف اجلامعات احمللية 
وجامعات الواليات املتحدة وجامعات اململكة 
املتحدة متخصصني في التمويل واحملاسبة 
أو إدارة األعمال من الكويتيني احلاصلني على 
معدل عال ال يقل عن ٣٫٢ نقاط، الفتة الى ان 
املشاركني في مشروع «صناع العمل»سيدخلون 
 «ACE» برنامــج شــهادة االمتيــاز املتقدمــة
وســيحصلون على مسار وظيفي متميز في 
مجال متويل الشركات وبنوك االستثمار بعد 
اجتياز البرنامج التدريبي الذي يسعى املشروع 
من خالله إلــى التركيز على تنمية وتطوير 
مواهب وكفاءات الشباب الكويتي في القطاع 
املصرفي ملواكبة ديناميكية الصناعة املصرفية 
واالقتصاد الكويتي. ودعت الشباب الكويتيني 

حديثي التخرج من اجلنسني 
إلى التسجيل بالبرنامج عبر 
املوقــع اإللكترونــي لهيئة 
www.youth.gov. الشــباب
التدريــب  kw، وذكــرت أن 
والتأهيل والتمكني من صلب 
اختصاصات وأهداف «صناع 
العمل» وقــد طرحت الهيئة 
عددا من املشــاريع حتقيقا 
لرؤيتها بالشراكة مع القطاع 
احلكومي واخلاص واألهلي، 
الفتة الى ان «صناع العمل» 
قــدم ٧٧٠ فرصــة تدريبية 
منتهية بالتوظيف ضمن ثماني مجاالت وهي:

٭ إدارة املرافق واالمن والسالمة والبيئة.
٭ تأهيل الكويتيني في القطاع الصناعي.

٭ إعداد وتأهيل مهندسات الكويت.
٭ إعداد وتأهيل الشــباب في مهنة مســاعد 

احملامي القانوني.
٭ إعــداد وتأهيــل الكويتيني في الســحابة 
االلكترونيــة بالتعــاون مع شــركة امازون 

العاملية.
٭ تأهيل الشباب املهندسني في محطة الصرف 

الصحي في مدينة أم الهيمان.
٭ تأهيــل برنامــج البرمجــة وتطبيقات 

الهاتف.
٭ إعداد قادة املستقبل في االندية الصحية.

املقبولون سيحصلون على مسار وظيفي متميز

أسرار االنصاري

السفير السريالنكي يشيد بجهود الكويت 
على الساحة اإلنسانية الدولية

أشاد ســفير سريالنكا لدى البالد عثمان 
جوهر بجهود الكويت على الساحة اإلنسانية 
الدولية، السيما برامجها اإلنسانية ومشاريعها 

التنموية في العالم.
وقــال جوهر في تصريح لـ (كونا) عقب 
لقائه األمني العام بجمعية الهالل األحمر مها 
البرجس، إن اجلمعية تقوم بدور محوري في 
تعزيز اجلهود الدولية لتخفيف آثار األزمات 
والكوارث عبر مبادراتها اإلنسانية والتنموية.

وأشار إلى األعمال اإلنسانية التي نفذتها 
اجلمعية في سريالنكا منها مركز صباح األحمد 
للتأهيل البدني في مدينة (جفنا) عالوة على 

األعمال اإلغاثية واإلنسانية األخرى.
وأعرب عن الشــكر للهــالل األحمر على 
جهــوده الســابقة واحلالية في ســريالنكا، 

مضيفا أن «الهالل شريك أساسي في جهودنا 
اإلنسانية». وذكر أنه بحث مع البرجس توفير 
اجلمعية لألدوية واملستلزمات الطبية لعدد 
من املستشفيات في سريالنكا ومدى حاجتها 
لتلك املســاعدات الطبية عن طريق الصليب 

األحمر السريالنكي.
من جانبها، رحبت البرجس في تصريح 
مماثل بزيارة الســفير السريالنكي إلى مقر 
اجلمعيــة واالطــالع علــى جهــود اجلمعية 

اإلنسانية على املستويني احمللي والدولي.
وأكــدت تقدمي الدعــم والعون للشــعب 
الســريالنكي الصديق والتركيز على توفير 
النواقص من التجهيزات واألدوية واملستلزمات 
الطبية بشكل عاجل انعكاسا لعالقات الصداقة 

القوية بني الدولتني.

دور محوري للهالل األحمر في تعزيز اجلهود الدولية لتخفيف آثار األزمات والكوارث

السفير السريالنكي عقب لقائه األمني العام في جمعية الهالل األحمر مها البرجس

الكويت: اقتحام املسجد األقصى واالعتداء على املصلني 
استفزاز ملشاعر املسلمني وتقويض حلرية العبادة

نيويــورك - كونــا: دانت 
الكويت بشــدة اقتحام قوات 
االحتالل اإلسرائيلية للمسجد 

االقصى املبارك.
جاء املوقف الكويتي خالل 
كلمــة ألقاها القائــم باألعمال 
باإلنابة لوفــد الكويت الدائم 
لــدى األمم املتحــدة الوزيــر 
املفوض بدر املنيخ أمام جلسة 
مجلس األمن الدولي مفتوحة 
النقاش حول منطقة الشــرق 
األوســط مبا في ذلك القضية 

الفلسطينية 
وقــال املنيــخ فــي كلمته 
«تابع املجتمــع الدولي بقلق 
شديد التصعيد اخلطير الذي 
تشهده األراضي الفلسطينية 
جراء اجلرائم واالعتداءات التي 

أيام املسجد األقصى واعتدائها 
على املصلني». وأضاف «تلك 
االعتــداءات التــي تصاعــدت 
على نحو خطير خالل األيام 
املاضيــة مــن شــهر رمضان 
املبــارك أدت الى وقوع مئات 
االصابــات واالعتقــاالت فــي 
صفوف املصلني مبن في ذلك 
األطفال والنساء وإحلاق أضرار 
بالغة مبرافق احلرم القدسي 
الشريف». وأوضح ان الكويت 
«جتــدد إدانتها واســتنكارها 
الشــديدين القتحــام قــوات 
االحتالل االسرائيلي للمسجد 
االقصى واالعتداء على املصلني 

وكافة املدنيني العزل».
واعتبــر هــذه االعتداءات 
«استفزازا ملشــاعر املسلمني 

جتاههــا يهدف الــى التغيير 
من طبيعتها».

وطالــب املنيــخ ســلطات 
االحتالل اإلسرائيلي بـ«احترام 
التاريخي والقانوني  الوضع 
القائــم فــي احلــرم القدســي 
الشــريف». وقال «اننا ندعو 
الدولــي وخصوصا  املجتمع 
مجلس األمــن الى االضطالع 
بــدوره فــي حتميــل قــوات 
االحتالل االسرائيلي املسؤولية 
الكاملة عن تداعيات استمرار 
مثل هذه اجلرائم واملمارسات 
القانونية واالستفزازية  غير 
في القدس واحلرم الشــريف 
واالنتهــاكات بحــق الشــعب 
الفلســطيني األعــزل وأرضه 

ومقدساته

وتقويضــا حلريــة العبــادة 
في املسجد االقصى»، مضيفا 
«وتعد تصعيدا خطيرا وانتهاكا 
صارخا لكل املواثيق والقرارات 
الدوليــة ومدعــاة لتغذيــة 
التطرف والعنــف وتقويض 

استقرار املنطقة.
وتابع قائال «ان االعتداءات 
واجلرائــم املرتكبــة من قبل 
قــوات االحتالل اإلســرائيلي 
هي من ضمن سلسة اجلرائم 
واالنتهــاكات التــي ترتكبهــا 
القائمة  إســرائيل (الســلطة 
لقــرارات مجلس  باالحتالل) 
األمــن ذات الصلة ٤٧٦ و٤٧٨ 
و٢٣٣٤ التــي تؤكد على عدم 
املســاس باملكانــة اخلاصــة 
للقــدس وإبطــال أي اجــراء 

دعوة مجلس األمن إلى االضطالع بدوره في حتميل قوات االحتالل املسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه اجلرائم

بدر املنيخ

ترتكبها إســرائيل (الســلطة 
القائمة باالحتالل) ضد الشعب 
الفلســطيني، فلقــد شــاهدنا 
جميعــا وبكل أســف اقتحام 
قوات االحتالل اإلسرائيلي قبل 

صندوق التنمية يوّقع اتفاقًا مع الصومال إلعادة
جدولة املتأخرات والرصيد املستحق للقروض

األمير هنأ رئيسة تنزانيا وملك مملكة نيذرالندز بالعيد الوطني

أسامة دياب

 (HIPS) في إطــار مبادرة البلدان الفقيــرة املثقلة بالديون
بني الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية واحلكومة 
االحتاديــة الصوماليــة، مت توقيع اتفاق بــني اجلانبني بهدف 
تخفيف أعباء الديون، وهو اتفاق يسمح بإعادة جدولة املتأخرات 
والرصيد املستحق للقروض املؤهلة املمنوحة للحكومة الفيدرالية 
للصومال من قبل الصندوق واستئناف العالقات الثنائية بني 
الطرفني التي انقطعت بسبب عدم االستقرار في الصومال لفترة 
ما يقرب من ٣٠ عاما. جدير بالذكر أنه في الســنوات اخلمس 
املاضيــة أو نحو ذلك، قامت احلكومــة الفيدرالية الصومالية 
بتنفيذ سلسلة من اإلصالحات االقتصادية واملؤسسية التي نتج 
عنهــا إعالن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن الصومال 
مؤهلــة حلزمة تخفيف أعبــاء الديون في إطار مبادرة البلدان 

الفقيرة املثقلة بالديون (HIPC) في ٢٤ مارس ٢٠٢٠.
لذلك، فإن االتفاقية احلالية بني الصومال والصندوق الكويتي 
هي جزء من اجلهود الدولية األوسع حملو جزء كبير من الديون 
الوطنية اعترافا باإلصالحات االقتصادية املهمة وتوقع التحليل 

اإليجابي للقدرة على حتمل الدين الوطني.

بعــث صاحب الســمو األمير الشــيخ نــواف األحمد 
ببرقية تهنئة إلى الرئيسة سامية صلوحي حسن رئيسة 
جمهورية تنزانيا املتحدة الصديقة عبر فيها سموه عن 
خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالدها متمنيا لها 
موفــور الصحة والســعادة وجلمهورية تنزانيا املتحدة 
وشعبها الصديق كل التقدم واالزدهار. وبعث سمو ولي 
العهد الشــيخ مشعل األحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيسة 
سامية صلوحي حسن رئيسة جمهورية تنزانيا املتحدة 
الصديقة ضمنها ســموه خالص تهانيه مبناســبة العيد 
الوطنــي لبالدها راجيا لها وافــر الصحة والعافية.  كما 
بعث ســمو الشيخ صباح اخلالد رئيس مجلس الوزراء 

ببرقية تهنئة مماثلة. 
 كما بعث صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد 
ببرقية تهنئة إلى صاحب اجلاللة امللك فيليم ألكســندر 
ملك مملكة نيذرالندز الصديقة عبر فيها سموه عن خالص 
تهانيه مبناســبة العيد الوطني لبالده متمنيا له موفور 
الصحة والســعادة وململكة نيذرالندز وشعبها الصديق 
كل التقــدم واالزدهار. وبعث ســمو ولي العهد الشــيخ 
مشــعل األحمد ببرقية تهنئة إلــى صاحب اجلاللة امللك 
فيليم ألكســندر ملك مملكة نيذرالندز الصديقة ضمنها 
سموه خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده راجيا 
جلاللته وافر الصحة والعافية. كما بعث ســمو الشــيخ 
صباح اخلالد رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.

من جانب آخر، استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد بقصر بيان صباح أمس سمو الشيخ ناصر احملمد.

ولي العهد استقبل ناصر احملمد

جانب من توقيع االتفاقية بني الصندوق الكويتي واحلكومة الصومالية

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمدصاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد

رئيس هيئة إدارة الكوارث التركية بحث مع املكراد 
القضايا املشتركة وتعزيز التعاون الثنائي

ثمــن رئيس هيئــة إدارة 
الكوارث والطــوارئ التركية 
يونس سيزر دور قوة اإلطفاء 
العام واستجابتها في مكافحة 
حرائق الغابات التي شهدتها 
بــالده فــي شــهر أغســطس 

املاضي.
جاء ذلك فــي بيان صادر 
عن قوة اإلطفــاء على هامش 
استقبال رئيسها الفريق خالد 
املكراد املسؤول التركي الزائر 

وشــهدت تركيا في شــهر 
أغسطس املاضي حرائق غابات 
في عدد من الواليات على طول 
الســاحل اجلنوبي حيث دمر 
أكثر من ٢٧٠ حريقا ٥٣ مقاطعة 
وحصد أرواحا بحسب مصادر 

رسمية تركية.
وشــارك فريــق مــن قوة 
اإلطفــاء الكويتيــة فــي مهام 
إطفــاء حرائق الغابــات بناء 
على توجيهات أميرية سامية.

للكوارث واحلرائق في أنطاليا 
بتبــرع مــن بيــت التمويــل 

الكويتي (بيتك).
وقال نائب رئيس مجلس 
اإلدارة فــي اجلمعيــة أنــور 
احلســاوي لوكالــة األنبــاء 
الكويتيــة (كونــا) إن املركز 
يستهدف جهود مكافحة حرائق 
الغابات التي اجتاحت العديد 
من املناطق في تركيا وما تبعته 

من خسائر مادية وبشرية.

الفريق  أعمــال  وتضمنت 
الذي ضم نحو ٤٥ رجل إطفاء 
وزود بست آليات متخصصة 
بكامل جتهيزاتها التعامل مع 
احلرائــق ومكافحتها وكذلك 
املشاركة في عمليات اإلنقاذ.

وفي وقت ســابق، أعلنت 
جمعية الهالل األحمر توقيع 
اتفاقيــة مــع إدارة الكــوارث 
والطــوارئ التركيــة (آفــاد) 
إلنشاء مركز إقليمي لالستجابة 

رئيس هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية يونس سيزر خالل زيارته قيادة قوة اإلطفاء العامرئيس قوة اإلطفاء العام الفريق خالد املكراد خالل استقباله رئيس هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية يونس سيزر

للبالد والوفــد املرافق، حيث 
أكــد عمق الروابط املتينة بني 

البلدين الصديقني.
بحــث  اللقــاء  وتنــاول 
املوضوعــات ذات االهتمــام 
املشترك وسبل دعم وتعزيز 

التعاون الثنائي.
حضر اللقاء نائب رئيس 
قــوة اإلطفــاء لقطــاع تنمية 
املوارد البشرية اللواء محمد 

إبراهيم.


