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املطيري لـ «األنباء»: إخراج ذوي االحتياجات اخلاصة 
طويلي املكوث باملستشفيات بعد انتهاء عالجهم

عبدالكرمي العبداهللا

رئيــس  نائــب  أعلــن 
جلنــة «طويلي املكــوث» في 
مستشــفيات وزارة الصحــة 
د.علي املطيري عن التنسيق مع 
فريق أصدقاء املعاقني برئاسة 
الشيخة سهيلة الصباح لوضع 
آلية خلروج ذوي االحتياجات 
اخلاصة مــن طويلي املكوث 
بعد انتهاء عالجهم للعودة إلى 

املكلفني برعايتهم.
فــي  د.املطيــري  وذكــر 
تصريح لـ «األنباء» أن الهدف 
من هــذا التنســيق هو جعل 
ذوي االحتياجــات اخلاصــة 
يعيشون في حالة اجتماعية 
أسرية ضمن إطار اجلو األسري 
ودمجهــم في املجتمع، والذي 

يعد احد سبل العالج.
وبني أن العديد من املكلفني 
برعايــة ذوي االحتياجــات 
اخلاصة مــن طويلي املكوث 

األمر يعتبر جزءا من احلياة 
الكرمية بأن يتمتع بجو أسري 

اجتماعي مع أسرته.
وأفاد املطيري بأن التنسيق 
مــع فريــق أصدقــاء املعاقني 

ســيكون بالتواصل مع أهالي 
املعاقــني من طويلــي املكوث 
فــي املستشــفيات إلقناعهــم 
بإخراجهم والعيش مع أسرهم 

حياة كرمية .

عبر التعاون بني جلنة طويلي املكوث وفريق أصدقاء املعاقني

مدة العزل ٥ أيام من تاريخ اإلصابة.. ثم ارتداء الكمام ٥ أيام تالية

د.علي املطيري والشيخة سهيلة الصباح وعدد من فريق أصدقاء املعاقني

فــي املستشــفيات يرفضون 
خروجهــم مــن املستشــفى 
بحجة أنه ال يوجد من يرعاهم، 
متناســني بذلك أهمية وجود 
املعاق بــني أهله وذويه وهذا 

«إصدار اإلقامة للعمالة املنزلية أول مرة» عبر «سهل»

«الصحة»: متابعة حاالت «كورونا» اإليجابية عبر «مناعة»
عبدالكرمي العبداهللا

أعلنــت وزارة الصحــة أن متابعة 
حاالت كوفيد-١٩ اإليجابية ستكون عبر 
تطبيق «مناعة» خالل مدة العزل بدال 

من تطبيق «شلونك»، مبينة أن تطبيق 
مناعة سيظهر «اللون األحمر» مباشرة 
بعــد ثبوت إيجابيــة نتيجة الفحص، 
وهــو ما يعني وضع الشــخص حتت 

العزل الصحي.

ولفتــت إلى أن مدة العــزل لألفراد 
املصابني محددة مبدة ٥ أيام من تاريخ 
اإلصابة، مع االلتزام بارتداء الكمام ملدة 
٥ أيام تالية، متمنــني للجميع موفور 

الصحة والعافية.

أعلن املتحدث الرسمي باسم التطبيق 
احلكومي املوحد للخدمات االلكترونية 
(ســهل) يوســف كاظم عن قيام وزارة 
الداخلية بإطالق خدمــة (اصدار إقامة 
عمالة منزلية أول مرة) بشكل حصري 
عبر تطبيق (سهل) للخدمات االلكترونية 
احلكومية، حيث بات بإمكان الكفيل اجناز 
املعاملة إلكترونيا بعد امتام االجراءات 

اخلاصة بالفحــص الطبي والبصمات، 
دون احلاجة ملراجعة وزارة اخلارجية 
لتصديق الصحيفــة اجلنائية وقطاع 

شؤون اإلقامة بوزارة الداخلية.
وأشــار كاظم إلى أنه بفضل جهود 
الداخليــة وتعــاون اجلهــات  وزارة 
احلكومية بات اآلن مــن املمكن اصدار 
إقامات أول مرة للعمالة املنزلية املعروفة 

بـ (مادة ٢٠) بشكل حصري عبر التطبيق 
احلكومي املوحد للخدمات االلكترونية 
(سهل) مما يعني توفير الوقت واجلهد 
علــى املواطنني عــالوة علــى تخفيف 
الضغــط على مراكز خدمة املواطن في 
وزارة الداخليــة وكذلــك مواقع وزارة 
اخلارجية لتنفيذ التصديقات املتعلقة 

بهذه املعامالت. 

شعيب: «الشؤون» تراقب وتدعم ٧٧ تعاونية..
و١٠٪ من محالتها للمشاريع الصغيرة واملتوسطة

بشرى شعبان

أكد وكيل وزارة الشؤون 
والتنميــة  االجتماعيــة 
املجتمعية عبدالعزيز شعيب 
دعم الوزارة لدور اجلمعيات 
التعاونيــة فــي حتصيــل 
جزء من األرباح الســنوية 
لصالــح األعمال واخلدمات 
االجتماعيــة واســتغاللها 
في اقامة مشــاريع حيوية 
تخدم املجتمع مثل مستشفى 
التعاونيــات للقلب - فرع 
بنك الدم في مستشفى العدان 
- فرع بنك الدم في مستشفى 

اجلهراء.
وقال شعيب في تصريح 
اليوم  صحافــي مبناســبة 
الدولي للتعاون إن الوزارة 
تشرف وتراقب وتدعم ٧٧ 
جمعيــة تعاونيــة واحتادا 
كل  لهــا  وتقــدم  مشــهرا 

وأضاف: حترص الوزارة 
حاليــا علــى إمتــام عقــد 
االنتخابــات فــي مجالــس 
إدارات اجلمعيات التعاونية 
وجمعياتها العمومية حيث 
جرى خالل شهر يونيو عقد 
١٠ انتخابات إلى جانب بعض 
العموميــات التــي انتهــت 
بتشــكيل مجالس اإلدارات 
املالية  التقاريــر  واعتمــاد 
واإلدارية. وذكر أن احلركة 
التعاونية في البالد حريصة 
على دعم اخلطط التنموية 
في البالد حيث متكنت كل من 
جمعيتي الزهراء، والعديلية 
التعاونيتني من االستفادة 
من الطاقة الشمسية حيث 
قامتا بتركيب الواح الطاقة 
الشمسية واستخدامها في 
توصيل الكهرباء للجمعية 
ومواقــف الســيارات حيث 
ان هــذه اخلطــوة داعمــة 

الســامية  للتوجيهــات 
بتوفيــر ١٥٪ مــن الطاقــة 
عبر االســتخدامات البديلة 

للكهرباء.
وأشــار إلــى أن الوزارة 
داعمة كذلك للعمل التعاوني 
في محاربة البطالة حيث مت 
االنطالق بعدة خطوات لدعم 
الشــباب ومحاربة البطالة 
وزيادة مشاركة املشروعات 
الصغيرة واملتوســطة في 
االقتصاد احمللي واملساعدة 
في خلق بيئة مالئمة لهذه 

األعمال.
وزاد شعيب: مت تخصيص 
احملــالت  عــدد  مــن   ٪١٠
والقواطــع فــي اجلمعيات 
التعاونية ألصحاب املشاريع 
الصغيرة واملتوســطة ومت 
طرح وتخصيص العديد من 
املواقــع لها فــي العديد من 

اجلمعيات التعاونية.

أكد دعم الوزارة لدور اجلمعيات بتوجيه جزء من أرباحها للمشاريع واخلدمات االجتماعية

عبد العزيز شعيب

التســهيالت املطلوبة لدعم 
احلركة التعاونية التي تتميز 
بها البالد ودورها املهم في 
املاضي واحلاضر واملستقبل 
لدعم منظومة األمن الغذائي 
واملخزون االستراتيجي من 
املواد االستهالكية والزراعية 
في الدولة وفي جميع أوقات 

الرخاء والشدة.

لّم شمل ٧ أبناء مع أمهاتهم عبر سفارات بالدهم
بشرى شعبان

أكد الوكيل املساعد لقطاع 
الرعاية االجتماعية بوزارة 
الشؤون مسلم السبيعي أن 
مبنى األحداث اجلديد الذي 
يتم جتهيزه حاليا من خالل 
وزارة األشغال متكامل ويفي 
بالغــرض الذي أنشــئ من 
أجلــه. وقال الســبيعي في 
تصريح صحافي أن املبنى 
يحتاج الى بعض التجهيزات 
اخلاصــة ومتى كان جاهزا 
ستتسلمه «الشؤون» لتقدمي 
اخلدمة بشكل أفضل للفئة 

املستهدفة.
وبخصوص مبنى املسنني 
في منطقة إشبيلية، بني أنه 
يقع ضمن اخلطة التنموية 
للدولة ويتابع عملية اإلنشاء 

للعمــل. وذكر أن احلضانة 
العائليــة في قطاع الرعاية 
متكنت مؤخرا من لّم شمل 
العديد من األبناء معروفي 
مــع  بالتعــاون  األمهــات 
سفارات بلدانهم وإعادتهم 
إلــى أحضــان أمهاتهم بعد 
أن نفــذوا أحكامــا قانونية 
او كانوا في ســجن اإلبعاد 
وقامت الــوزارة باحتضان 
األبناء، ومت بالفعل االنتهاء 
من لّم شــمل ٧ مــن األبناء 
ويجــري حاليا اســتكمال 
أوراق وبيانــات مجموعــة 
أخــرى، مثنيا علــى جهود 
اإلدارة املختصة بالتعاون 
مع السفارات إلمتام العملية 
وإعادة األبنــاء إلى بيئتهم 

الطبيعية.
وكشف أن القطاع يعمل 

حاليــا على تطوير مهارات 
العاملــني للتصــدي آلفــة 
املخدرات والتعامل مع مثل 
هذه احلاالت، وهناك اجتهاد 
متكامل وتنسيق من اجلهات 
احلكومية ذات العالقة، الفتا 
إلى أن الوزارة ستعمل مع 
الدراســي  العــام  انطــالق 
املقبل على استهداف الطلبة 
وتثقيفهم مبخاطر هذه اآلفة 
إضافــة إلى حمــالت أخرى 
تخص أولياء األمور، الفتا 
الى التوجه لتشكيل اللجنة 
العليــا ملكافحــة املخدرات، 
مؤكدا أن الوزارة تعمل من 
خــالل اللجنة إضافــة إلى 
جهود أخرى بالتواصل مع 
اجلهات ذات العالقة سواء 
القانونيــة  أو  العالجيــة 

ملكافحة املخدرات.

السبيعي: االنتهاء من وضع تصاميم مبنى خدمات كبار السن في منطقة إشبيلية

مسلم السبيعي

مدير إدارة اخلدمات العامة 
في الوزارة ونسبة اإلجناز 
فيــه جيــدة، ومت مؤخــرا 
االنتهاء من تصميمه، الفتا 
إلــى أن مبنى املســنني في 
حولي الذي مت تســلمه من 
قبل الــوزارة مؤخرا جاهز 

«القوى العاملة»: خاطبنا ٢٨٧ شركة لتوفير
فرص عمل للمقيمني بصورة غير قانونية

بشرى شعبان

أعلنت مديرة ادارة العالقات العامة املتحدث 
العاملة  العامة للقوى  الهيئة  الرسمي باسم 
أسيل املزيد عن مخاطبة الهيئة ٢٨٧ شركة 
عبر البريــد االلكتروني للبحث عن فرص 
وظيفية للمقيمني بصورة غير قانونية عبر 

منصة تيسير. 
واشارت املزيد في تصريح لـ «االنباء» 

إلى أن مــا مت إجنازه خالل الفترة من ٢٩-
٥-٢٠٢٢ حتى ٢٦-٦-٢٠٢٢ عبر املنصة إلى 
جانب التواصل مع ٢٨٧ شركة، يتمثل في 
توفير ٢١٤ فرصة عمل باالضافة الى ارشاد 

٣٠٧ باحثني عن عمل. 
وأكدت اســتمرار الهيئــة علر املنصة 
استقبال طلبات الباحثني عن عمل لفئة املقمني 
بصورة غير قانونية وارشادهم للشركات 

التي تتم مخاطبتها للوظائف املتاحة.

اسيل املزيد

«السكنية»: رفع أولوية التخصيص
على «جنوب سعد العبداهللا» لنهاية يونيو ٢٠٠٣

عاطف رمضان

أعلنــت نائبة املدير 
الطلبات  العام لشؤون 
فــي  والتخـصـيـــص 
املؤسسة العامة للرعاية 
الســكنية فاطمة حمزة 
نقي عــن رفع األولوية 
التاريخية للتخصيص 
على قســائم مشــروع 
جنوب ســعد العبداهللا 
حتــى تاريخ ٣٠ يونيو 

٢٠٠٣ وما قبل.
وأضافــت نقــي في 
بيــان صحافي انه على 
أصحــاب  املواطنــني 
اإلســكانية  الطلبــات 
التاريــخ  هــذا  حتــى 
ومــا قبــل والراغبــني 
فــي التخصيــص على 
التقدمي عبر  املشــروع 
تطبيق «سهل» أو منصة 
املؤسســة اإللكترونية 
 www.pahw.gov.kw
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املؤسســة  وتؤكــد 
تواجــد فريــق خــاص 
«ســهل»  بتطبيــق 
فــي املبنــى الرئيســي 
لإلجابة عن استفسارات 
املواطنني وتوجيههم عن 
كيفية استخدام اخلدمات 
التي تقدمها خالل أوقات 
الدوام الرسمي من ٨:٣٠ 
صباحا حتى ١٢:٣٠ ظهرا.

التقدمي عبر «سهل» أو منصة املؤسسة اإللكترونية

فاطمة نقي

«حماية البيئة»: برامج تدريبية بيئية لـ «الكشافة»
أكــدت رئيــس اجلمعية 
الكويتيــة حلمايــة البيئــة 
د.وجدان العقاب أن اجتماعا 
تنسيقيا جمعها بوفد جمعية 
الكويتية ملناقشة  الكشــافة 
صور التعاون املستقبلي بني 
اجلمعيتــني متهيدا لصياغة 
محــاور وأطــر تنفيذية من 
خالل حزمة برامج وأنشطة 

متبادلة.
العقــاب  واســتقبلت 
البيئية  املهندســة  بحضور 
مجلــة  حتريــر  ســكرتير 
البيئة ســارة الرامزي، وفد 
الكشــافة الذي ضــم رئيس 
جلنة خدمة وتنمية املجتمع 
والبيئــة بجمعية الكشــافة 
سعد العجمي ونائب رئيس 

مذكــرة تعاون بني جمعيتي 
البيئة والكشافة كإطار شامل.

وبينت أن محاور االجتماع 
تناولت االستفادة من إمكانات 
«حمايــة البيئة» فــي إعداد 
مشــاريع برامــج تدريبيــة 

مخصصة للتقسيمات الكشفية 
ومنهــا لطــالب املرحلتــني 
واملتوســطة  االبتدائيــة 
(األشــبال والفتيــان) كفرز 
النفايــات والرســم وإعــادة 
التدويــر، إضافة إلــى إعداد 
برامج تدريبية لطالب املرحلة 
الثانوية (املتقدم) كتنظيف 
بعض املواقع البيئية مبختلف 
احملافظات ومنها الشــواطئ 
واحلدائــق وموائــل بيئيــة 
برية، فضال عن تقدمي جمعية 
البيئة دورات تدريبية ألعداد 
مدربني بيئيني من (اجلوالة 
والقــادة) مشــمولة بقضايا 
التغيــر املناخي واالحتباس 
البحرية  احلراري والبيئات 

والبرية.

د.وجدان العقاب مستقبلة وفد جمعية الكشافة الكويتية

اللجنة محمد الديهان اللذين 
قاما بتكرميها بدرع الكشافة 
كبادرة انطالق نحو فعاليات 
مقبلــة،  وكشــفية  بيئيــة 
موضحة أن االجتماع تناول 
مناقشــة الشــروع في إعداد 


