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األمير هّنأ رئيس كوريا بالعيد الوطني 
ورئيسة الهند بذكرى االستقالل

ولي العهد هّنأ رئيس كوريا بالعيد الوطني 
ورئيسة الهند بذكرى االستقالل

رئيس الوزراء هّنأ 
رئيس كوريا ورئيسة الهند

بعث صاحب السمو األمير 
الشــيخ نواف األحمــد ببرقية 
تهنئة إلى الرئيس يون سيوك 
يــول رئيــس جمهورية كوريا 
الصديقة، عبر فيها سموه عن 
خالص تهانيه مبناسبة العيد 
الوطني لبالده، متمنيا سموه 
له موفــور الصحــة والعافية 
وجلمهوريــة كوريا وشــعبها 
الصديق كل التقدم واالزدهار.

وبعث صاحب السمو األمير 
الشــيخ نواف األحمــد ببرقية 
تهنئة إلى الرئيســة دروبادي 
مورمو رئيسة جمهورية الهند 
الصديقة، عبر فيها سموه عن 
خالص تهانيه مبناسبة ذكرى 
استقالل بالدها، متمنيا سموه 
لهــا موفور الصحــة والعافية 
وجلمهوريــة الهنــد وشــعبها 
الصديق كل التقدم واالزدهار.

بعث سمو ولي العهد الشيخ 
مشعل األحمد ببرقية تهنئة إلى 
الرئيس يون سيوك يول رئيس 
جمهوريــة كوريــا الصديقــة، 
ضمنها ســموه خالص تهانيه 
مبناسبة العيد الوطني لبالده، 
راجيا له وافر الصحة والعافية.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ 
مشعل األحمد ببرقية تهنئة إلى 
الرئيسة دروبادي مورمو رئيسة 
جمهورية الهند الصديقة، ضمنها 
سموه خالص تهانيه مبناسبة 
ذكرى استقالل بالدها، راجيا لها 

بعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف ببرقية وافر الصحة والعافية.
تهنئة إلى الرئيسة دروبادي مورمو رئيسة جمهورية الهند الصديقة 
مبناسبة ذكرى استقالل بالدها.  وبعث رئيس مجلس الوزراء سمو 
الشــيخ أحمد النواف ببرقية تهنئة إلى الرئيس يون سيوك يول 
رئيس جمهورية كوريا الصديقة مبناسبة العيد الوطني لبالده. سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمدصاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد

سمو الشيخ أحمد النواف

«املواصالت» تطرح ممارسة للتخليص 
واإلفراج اجلمركي للبريد

بنــاء علــى توجيهات 
وزيــرة الدولــة لشــؤون 
الدولة  البلديــة ووزيــرة 
االتصــاالت  لشــؤون 
وتكنولوجيــا املعلومــات 
د.رنا الفــارس في تطوير 

الــوزارة  اخلدمــات املقدمــة مــن قبــل 
للمستفيدين، فقد طرحت الوزارة مزايدة 
بشأن أعمال التخليص واإلفراج اجلمركي 
املسبق والنقل والفرز والتوصيل والتوزيع 
والتسليم للطرود والبريد املمتاز والرزم 
البريدية وملدة شهر واحد تنتهي في ٢٤ من 
سبتمبر املقبل، وذلك ملن يرغب في التقدم 
من تاريخ اإلعالن. وأشــارت وكيلة وزارة 
املواصالت م. خلود الشهاب إلى أن الوزارة 

تتطلع من خالل طرح تلك 
املزايدة الى تطوير اخلدمات 
القائمــة والوصول لتقدمي 
خدمــات حديثة ومتطورة 
لتحسني اخلدمات وتوفيرها 
للمســتفيدين مبــا يوافق 

تطلعاتهم لتلك اخلدمات.
وأضافت أنه سعيا من الوزارة في تنفيذ 
اخلطة قصيرة األجل لتطوير خدمات قطاع 
البريــد، قمنا بطرح املزايــدة مبا يتوافق 
واألهــداف املوضوعــة لهــا ومنهــا خدمة 
التوصيل املباشر للمستفيدين في منازلهم 
أو مقار عملهم لالرتقاء باخلدمات البريدية 
املقدمــة عند دخولها حيز التنفيذ املتوقع 

نهاية العام احلالي.

ناصر الهني قدم أوراق اعتماده
مندوبًا لدى مكتب األمم املتحدة في جنيڤ

جنيڤ - (كونا): قدم الســفير ناصر 
الهــني أوراق اعتماده إلــى املديرة العامة 
ملكتــب األمم املتحدة في جنيــڤ تاتيانا 
فالوفايا مندوبا دائما للكويت لدى مكتب 
األمم املتحدة واملنظمات الدولية األخرى 

في جنيڤ.
وقال السفير الهني في تصريح لـ «كونا» 
إنه نقل أثناء اللقاء حتيات صاحب السمو 
األمير الشــيخ نواف األحمد وسمو ولي 
العهد الشيخ مشعل األحمد إلى فالوفايا، 
مثمنا دور األمم املتحدة ومكتبها في جنيڤ 
والهيئــات الدولية التابعة لها في جميع 
املجاالت، الســيما العمل اإلنســاني الذي 
تتلقاه الشعوب والدول لرفع املعاناة عنها.
وأضــاف ان فالوفايا أشــادت بجهود 
الكويت في العمل اإلنساني الذي تضعه 
ضمــن أولويــات سياســاتها اخلارجية 
وعطائها املتميز وتعاونها مع مكتب األمم 

املتحدة والهيئات الدولية األخرى التابعة 
لألمم املتحدة في جنيڤ.

وكان الســفير الهني قد التحق بوزارة 
اخلارجية الكويتية عام ١٩٩٢ وعمل ضمن 
وفــد الكويــت الدائم لــدى األمم املتحدة 
فــي نيويورك وعضــوا ببعثات الكويت 
الديبلوماسية في كل من القاهرة والعاصمة 

الكورية سيئول.
كما تولى الســفير الهني منصب مدير 
إدارة املنظمات الدولية في وزارة اخلارجية 
الكويتية بدرجة وزيــر مفوض ثم عمل 
نائبا مســاعدا لوزير اخلارجية لشؤون 

املنظمات الدولية بوزارة اخلارجية.
وشــغل الســفير الهني أيضا منصب 
مساعد وزير اخلارجية لشؤون املنظمات 
الدولية ومساعد وزير اخلارجية لشؤون 
أوروبا فيما شارك وترأس وفود الكويت في 
العديد من املؤمترات الدولية واإلقليمية.

ثّمن دور األمم املتحدة ومكتبها في جنيڤ والهيئات الدولية التابعة لها في جميع املجاالت السيما العمل اإلنساني

الســفير ناصر الهني يقدم أوراق اعتماده إلى املديرة العامة ملكتب األمم املتحدة في 
جنيڤ تاتيانا فالوفايا

صندوق املشروعات: وصلنا للمراحل النهائية للبدء
في تنفيذ مشروعي «الصبية» و«املنتزه القومي في الوفرة»

عاطف رمضان

أبرمت جمعية املهندســني 
مذكــرة تفاهم مــع الصندوق 
لرعايــة وتنميــة  الوطنــي 
الصغيــرة  املشــروعات 
واملتوســطة بحضور رئيس 
العتــل  اجلمعيــة م.فيصــل 
واملدير العام للصندوق عادل 
احلســاوي، وتهــدف املذكرة 
للتعاون املشترك بني اجلانبني 
فــي عقــد الــدورات وتبــادل 

اخلبرات.
العــام  املديــر  وقــال 
للصنــدوق الوطنــي لرعاية 
وتنمية املشروعات الصغيرة 
واملتوسطة عادل احلساوي ان 
الهدف من االتفاقيات تسهيل 
الشــاملة للمبادرين  البيئــة 
واملمولــني واملســجلني لــدى 

الصندوق.
وأضاف احلساوي ان قانون 
إنشاء الصندوق يهدف لتفعيل 
دور الصنــدوق مع القطاعني 
احلكومي واخلاص مبا يعود 
لصالــح املبادريــن والدولة، 
إلــى ان الصنــدوق  مشــيرا 
لديه العديد من املشــاريع في 
الكويت،  مختلف محافظــات 
منهــا مشــاريع ترفيهية مثل 
الوفرة»  «الصبيــة ومنتــزه 
وغيرها من املشاريع األخرى 
وأن هذه االتفاقية مع جمعية 
املهندسني تعتبر داعمة لهذه 
املشاريع. وزاد قائال: بدأنا في 
الترفيهي  مشــروع الصبيــة 
ونحــن في املراحــل النهائية 
للبدء في تنفيذه، كذلك املنتزه 
القومي في الوفرة في املراحل 
النهائيــة منــه، باإلضافة إلى 

مشاريع أخرى قائمة.
وعن تأثير جائحة كورونا 
على املشاريع قال احلساوي: 
اجلائحــة لهــا أثــر إيجابــي 
وآخر سلبي فاألزمات تصنع 
النجاحــات ومــن املشــاريع 
التي جنحت خــالل اجلائحة 
وقد مولها الصندوق مشاريع 
فــي القطاع الطبــي والقطاع 
اإللكتروني وقطاع املشتريات 

وغيرها من القطاعات.
ولفــت إلــى ان املشــاريع 
املمولــة مــن الصنــدوق بلغ 
عددهــا الــى ١٤٢٢ مشــروعا 
متت املوافقة عليها منها ٩٩٢ 

تتعثر، أما فيما يخص املتقدمني 
الرســميني املتعثريــن وفقــا 
لقانون الصندوق فعددهم ٧٢ 
مشروعا متعثر ولكن يختلف 
التعثر فهنــاك تعثر قانوني 
وهنــاك تعثــر في املشــروع 
نفسه وتعثر في التمويل وهذه 
املشاريع املتعثرة في التمويل 

ندعمها وعددها غير ثابت.
ومضى قائال: أطلقنا مؤخرا 
الئحة التعثر التي تسهل على 
املبــادر اخلروج مــن مرحلة 
التعثــر الى مرحلــة التعافي 

ومن ثم إلى مرحلة النجاح.
وقال: ان الصندوق يحرص 
على تنفيذ مشــروع الصبية 
الترفيهــي فــي أســرع وقت 

٢٠٣٥ ومنها مشروع الصبية 
وغيرها من املشاريع.

وأضاف العتل ان اجلمعية 
تعمــل علــى جتهيــز اخلطة 
الرئيســية للمشــروع فــي 
حني هناك تعــاون مع جهات 
حكومية أخرى لتنفيذ املشروع 
علــى أرض الواقع في منطقة 

الصبية.
وذكر ان االتفاقية ستساهم في 
تبادل اخلبرات املهنية والفنية 
التخصصــات  فــي مختلــف 
بني الطرفني وإعــداد برنامج 
تدريبي يدعم أهداف وأنشطة 
الصنــدوق، إضافة إلى تبادل 
اخلبرات ودعم اجلهود املبذولة 
بني الطرفــني لتحقيق أهداف 

املذكرة.
وأشــار إلــى أن اجلمعية 
ستقدم استشــارات هندسية 
ومهنية للصندوق بهدف دعم 
أصحاب املشروعات الصغيرة 
واملتوسطة عالوة على تقدمي 
ورش العمل التي تساهم في 
تطويــر وتأهيــل املبادريــن 
وأصحاب املشاريع الصغيرة 
واملتوسطة إلى جانب تبادل 
املتاحة  املعلومات والبيانات 
والالزمة بني الطرفني وفقا ملا 
يسمح به القانون واللوائح.

ممكن وال ميكن حتديد موعد 
لوجود بعــض العوائق التي 
تتضح خالل تنفيذ املشروع 
فلدينا جــدول زمني وجدول 
آخــر تنفيذي ونحــاول وفق 
توجيهات سمو رئيس الوزراء 
ووزير التجارة ان ننتهي منها 
في اسرع وقت ممكن وسيتم 
محاسبة من يقصر ألننا جهة 

تنفيذية.
بدوره، أكد رئيس جمعية 
املهندسني م.فيصل العتل أن 
املذكرة ستســاهم فــي العمل 
على دعم املشــاريع التنموية 
التي يشرف عليها الصندوق 
الوطني للمشاريع الصغيرة 
واملتوسطة ضمن خطة التنمية 

جمعية املهندسني أبرمت مذكرة تفاهم مع الصندوق للتعاون املشترك

(أحمد علي) م.فيصل العتل وعادل احلساوي واحلضور خالل توقيع مذكرة التفاهم  

مشــروعا مت توقيــع عقودها 
باإلضافة إلى مشاريع أخرى 
مت دعمهــا وتغطيــة تكاليفها 
خالل اجلائحة، وذلك حلماية 
أصحابها من التعثر والتعرض 

للقضايا.
وذكر ان الصندوق يهدف 
لرعاية وتنمية املشاريع ويقدم 
ألصحابها الدعم املالي والفني 
والقانوني واإلداري حتى تنجح 

وترى النور.
وأشار إلى انه على الصعيد 
العاملي على سبيل املثال فإن 
كبرى الشــركات فــي أميركا 
وعددها ٥٠٠ شركة تقريبا بدأت 
كمشاريع صغيرة ومتوسطة.
وبــني ان املشــاريع ال يتم 
بناؤها في يوم وليلة بل حتتاج 
الى عملية متكاملة وسنوات 
فال ميكــن ان نقــارن مصنع 
مبحــل جتاري فاحملل يحتاج 
٣ شــهور حتى يتــم افتتاحه 
بخالف املصنــع الذي يحتاج 
من ٣ إلى ٥ سنوات حتى يصل 
الى الطاقة اإلنتاجية املتكاملة 

التي تصل إلى ٤٠٪ تقريبا.
وبني ان هنــاك توجيهات 
مــن مجلــس الــوزراء لدعــم 
املشروعات وهناك ١٣٢ مشروعا 
واجهــت أزمــات ولكنهــا لــم 

م.فيصل العتل وعادل احلساوي خالل توقيع املذكرة

احلسـاوي: مشـاريع ناجحة مولها الصندوق خالل كورونا فـي قطاعات طبية وإلكترونية واملشـتريات
١٤٢٢ مشـروعًا مولها الصندوق متـت املوافقة عليها منهـا ٩٩٢ مشـروعًا مت توقيع عقودها
فتح باب التسجيل في املركز املهني لذوي اإلعاقةالعتل: اجلمعية سـتقدم استشـارات هندسـية ومهنية للصندوق لدعم أصحاب املشـروعات

من ٢١ اجلاري إلى األول من سبتمبر

أعلنت الهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة 
ان قطاع اخلدمــات التعليمية والتأهيلية 
بدأ فتح باب التســجيل الستقبال طلبات 
االلتحاق بالتأهيــل املهني للمعاقني خالل 

الفترة من ٢١ اجلاري الى اول سبتمبر.
ودعــت فــي بيــان صحافــي الراغبني 
في التســجيل الى مراجعــة إدارة التأهيل 
املهني للمعاقنيـ  السامليةـ  شارع البحرين 
ـ مقابل جمعية السامليةـ  ثانوية هند سابقا 

والتواصل عبر األرقام اآلتية:
٢٥٧٢٣٣٩٠ - ٢٥٧٥٥٦١٣ مــن الســاعة 

٩٫٠٠ صباحا الى ١١٫٠٠ ظهرا.
 وقالت ان املستندات املطلوبة لاللتحاق 
هي صورة (شــهادة إثبات إعاقة ـ شهادة 
امليالد ـ بطاقة املدنية ـ الشهادة الدراسية 
ـ عدد ٣ صور شخصية ـ التقارير الطبية 
أو النفسية إن وجدت ـ جنسية املعاق في 
حال اكتمال الســن القانونية ـ شهادة من 
الطب النفسي خاليا من األمراض السارية 
أو املعديةـ  شهادة من الطب النفسي خاليا 
من األمراض النفسيةـ  شهادة املكلف برعاية 

إن وجدت.

مبنى الهيئة العامة لشؤون ذوى االعاقة

ملشاهدة الڤيديو

فيصل احلمود للشباب: أوصيكم ببر الوالدين
أكد املستشار في الديوان األميري الشيخ فيصل 
احلمود ان تكرمي الشباب املتميز وحثهم على مواصلة 
التقدم والنجاح وتشــجيعهم علــى العمل والعطاء 
يأتي ترجمة لتوصيات القيادة الســامية ممثلة في 
صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد وسمو ولي 
العهد الشــيخ مشعل األحمد، حفظهم اهللا ورعاهم، 

باالهتمام بفئة الشباب.
ومتنى احلمود كل التوفيق لشبابنا في حياتهم، 
مؤكدا ان بابه مفتوح دائما للشباب املتميز والناجح، 
داعيــا إياهم إلى احملافظة على قيــم ديننا احلنيف 
وبر الوالدين ألنهما سبيل الفالح والنجاح في الدنيا 

واآلخرة.

دعاهم إلى مواصلة العمل لتحقيق التقدم والنجاح

الشيخ فيصل احلمود

«اخلارجية» اإليرانية: نشهد تطورًا جديدًا
في مسار توثيق العالقات مع الكويت

طهــران - كونا: قال املتحدث باســم 
وزارة اخلارجية اإليرانية ناصر كنعاني 
إن العالقات اإليرانية- الكويتية تشهد 
«تطورا جديدا» بعد وصول السفير اجلديد 
عبــداهللا املنيخ الــى العاصمة االيرانية 

(طهران).
وقال كنعاني في مؤمتر صحافي إن ثمة 
«تطورا جديدا في مسار توثيق التعاون 
والعالقات االيرانيــة- الكويتية، حيث 
وصلت العالقات الديبلوماسية الثنائية 
الى مستوى السفراء»، مبينا ان العالقات 

بني البلدين «كانــت دائما ودية ومبنية 
على االحترام املتبادل».

وأعــرب عن اعتقاده ان هذه اخلطوة 
«ممكن أن متهد األرضية لالرتقاء مبستوى 
التعــاون املشــترك بــني إيــران والدول 

املجاورة لها في املنطقة».
وكان الســفير الكويتــي اجلديد لدى 
طهــران عبــداهللا املنيخ قد قــدم أوراق 
اعتمــاده الى وزير اخلارجيــة اإليراني 
حســني أميــر عبداللهيان يوم الســبت 

املاضي.

بعد وصول السفير عبداهللا املنيخ إلى العاصمة طهران


