
أمير البالد هنأ 
»ترامب« بذكرى 

استقالل الواليات 
املتحدة األميركية

بعث صاحب السمو أمير الللبللاد الشيخ 
صباح األحمد ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس 
دونالد جي ترامب رئيس الللواليللات املتحدة 
األمريكية الصديقة، عّبر فيها سموه عن خالص 
تهانيه مبناسبة الللذكللرى املائتني والرابعة 
واألربعني إلعللان استقال الواليات املتحدة 
األمريكية الصديقة، مشيدا سموه بالعاقات 
التاريخية والوطيدة التي تربط دولة الكويت 
واللللواليلللات املللتللحللدة األمللريللكلليللة الصديقة 
وبحرص البلدين الصديقني وسعيهما الدائم 
لللارتللقللاء بأطر الللتللعللاون القائم بينهما في 
مختلف املجاالت إلى آفللاق أرحللب ومبا يخدم 
مصلحتهما املشتركة، متمنيا سموه لفخامته 
موفور الصحة والعافية وللواليات املتحدة 
وشعبها الللصللديللق دوام الللرقللي واالزدهللللار 
وللعاقات االستراتيجية واملتميزة بني البلدين 

الصديقني املزيد من التطور والنماء.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
ببرقية تهنئة إلى الرئيس دونالد جي ترامب 

رئيس الواليات املتحدة األمريكية الصديقة 
ضمنها سموه خالص تهانيه مبناسبة الذكرى 
املائتني والرابعة واألربعني إلعان استقال 
الواليات املتحدة األمريكية الصديقة متمنيا 

سموه لفخامته موفور الصحة والعافية.
كما بعث سمو الشيخ صباح اخلالد رئيس 

مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.

أكللللدت وزيلللللرة الللشللؤون 
االجتماعية ووزيللرة الدولة 
للللللللشلللؤون االقلللتلللصلللاديلللة 
الكويتية ملللرمي العقيل أن 
احلركة التعاونية في الكويت 
مللن أبلللرز الللتللجللارب الللرائللدة 
خليجيا وعللربلليللا، نللظللرا ملا 
حققته من إجنازات وتقدميها 
أفضل اخلدمات االستهاكية 
واالجللتللمللاعلليللة للمساهمني 

وغيرهم.
وأضللللافللللت الللعللقلليللل في 
تصريح صحفي أمس السبت 
مبللنللاسللبللة الللليلللوم اللللدوللللي 
للتعاونيات الللذي يصادف 
الرابع من يوليو من كل عام 

أن احلركة التعاونية الكويتية ولدت من رحم 
املجتمع الكويتي وهي نتاج طبيعي ملا جبل عليه 

اآلباء واألجداد من نزعة تعاونية خاقة.
وذكلللرت أن تللاريللخ الللتللعللاون االستهاكي 
في الباد بدأ بصدور القانون )رقللم 20 لسنة 
1962( الذي ينص على كيفية إنشاء اجلمعيات 
التعاونية والعضوية فيها وكيفية إدارتللهللا 

والرقابة عليها وحلها وتصفيتها.
وأكللدت حللرص الكويت على رعاية احلركة 
التعاونية بغية إيجاد مشاركة فعالة للجمعيات 
التعاونية في االقتصاد الوطني وذلك من خال 
تطوير بيئة العمل التشريعية والرقابية والنظم 

املالية واإلدارية والسياسات التسويقية.
وأشارت إلى أن هذه األفكار التعاونية تطورت 
حتى وصلت ملا نحن عليه اآلن »فلدينا حاليا 
76 جمعية منها 69 جمعية استهاكية و3 
جمعيات إنتاجية زراعية واجلمعية التعاونية 
ملوظفني احلكومة الكويتيني لادخار وجمعية 
الللسللدو احلرفية فضا عللن احتلللاد اجلمعيات 
التعاونية االستهاكية واحتلللاد اجلمعيات 

التعاونية اإلنتاجية والثروة 
احليوانية«.

وأفلللللللللادت أن احللللركلللة 
التعاونية كللانللت وال زالللت 
محل اهتمام القيادة السياسية 
فللي الللكللويللت وحتللظللى بدعم 
وزارات الللدولللة انطاقا من 
أنها أحد املقومات األساسية 
للمجتمع الكويتي وما نصت 
عليه املادة )33( من الدستور 
»تللشللجللع اللللدوللللة الللتللعللاون 
واالدخار وتشرف على تنظيم 

االئتمان«.
وأوضلللحلللت أنللله فللي عللام 
1941 كانت احملاوالت األولى 
لتأسيس احلركة التعاونية 
ونشأة الفكر التعاوني بتأسيس اجلمعيات 
التعاونية املدرسية وفي عام 1955 تأسست 
اجلمعيات التعاونية االستهاكية في بعض 
الدوائر فأنشئت اجلمعية االستهاكية ملوظفي 
دائرة الشؤون االجتماعية واجلمعية التعاونية 

ملوظفي دائرة املعارف.
ولفتت إلللى أن الللتللعللاون االسللتللهللاكللي بدأ 
بصورته احلالية بصدور القانون رقللم )20( 
لسنة 1962 بشأن اجلمعيات التعاونية مشيرة 
إلللى أنلله فللي ذات الللعللام تأسست أول جمعية 
تعاونية استهاكية في منطقة كيفان ثم توالت 

عملية إنشاء اجلمعيات.
وبللّيللنللت أن احتلللاد اجلللمللعلليللات التعاونية 
االستهاكية تأسس عام 1971 ليكون خطوة 
نحو حتقيق التنسيق بني اجلمعيات التعاونية 
والللدفللاع عللن مصاحلها ومتثيلها فللي احملافل 

العربية والدولية.
وأكدت حرص وزارة الشؤون االجتماعية على 
رعاية ودعم اجلمعيات التعاونية في مختلف 

مراحل تطورها ومنوها .
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أكدت مع اللجنة الدولية للصليب األحمر االلتزام مبكافحة عواقب »كورونا«

الكويت تقدم منوذجًا رائعًا لالستجابة
حلاالت الطوارئ حول العالم

سمو أمير الباد الشيخ صباح األحمد

أكدت حرص الكويت على رعايتها 

وزيرة »الشؤون«: احلركة التعاونية 
الكويتية جتربة رائدة خليجيًا وعربيًا

واصلللللت دولللللة الللكللويللت جللهللودهللا 
اإلنللسللانلليللة اللللرائلللدة لللتللرسللي منللوذجللا 
يحتذى به لاستجابة حلاالت الطوارئ 
ومنها جائحة فيروس )كورونا املستجد 

- كوفيد 19( حول العالم.
إذ أكدت دولة الكويت واللجنة الدولية 
للصليب األحللمللر االللللتلللزام مبكافحة 
العواقب الوخيمة الناجتة عن جائحة 
)كللورونللا( مللن خللال العمل اإلنساني 
واإلمنلللائلللي علللللى املللسللتللويللني احمللللللي 

والدولي.
 جاء ذلك في البيان اخلتامي للحوار 
االستراتيجي الثالث بني دولة الكويت 
واللللللجللنللة الللدوللليللة والللللذي عللقللد عبر 
تقنية االتصال املرئي ملناقشة القضايا 
اإلنسانية واالسللتللجللابللات املتاحة لها 
وتللرأسلله عللن اجلللانللب الكويتي وزيللر 
اخلارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر 

احملمد وعللن )الصليب األحللمللر( رئيس 
اللجنة الدولية بيتر ماورير.

 وقال البيان: إن هذا احلوار ميثل الدور 
اإلنساني الللرائللد لدولة الكويت مشيرا 
إلى أن اللجنة الدولية أعربت عن شكرها 
لللدولللة الكويت على العاقة الوطيدة 

والداعمة التي يتمتع بها الطرفني.
 وأشار إلى أن اجلهات الثاث املشاركة 
ممثلة بقياداتها وزير اخلارجية الشيخ 
الدكتور أحمد ناصر احملمد ورئيس اللجنة 
الدولية للصليب األحمر ماورير ورئيس 
جمعية الهال األحمر الكويتي الدكتور 
هال الساير ناقشت االستجابة احلالية 

لفيروس )كورونا(.
 وقلللال: إنلله مت التأكيد على االلللتللزام 
مبكافحة الللعللواقللب الوخيمة لفيروس 
)كلللورونلللا( مللن خللال العمل اإلنساني 
واإلمنائي على املستويني احمللي والدولي 
علما أن هذه العواقب تتجاوز التأثيرات 
املباشرة للمرض وتشمل اآلثار الثانوية 
الواسعة النطاق والطويلة األمللد بسبب 
االضلللطلللراب االقللتللصللادي واالجللتللمللاعللي 

الناجم عن الوباء.
 وأكللد استمرار التعاون والتنسيق 
من أجل التوصل إلى توافق دولللي حول 
التحديات اإلنسانية املعاصرة واملساهمة 
فللي ضللمللان احللتللرام الللكللرامللة اإلنسانية 
فللي إطلللار الللنللزاعللات املسلحة وذللللك من 
خللال االستجابة الفعالة الحتياجات 

املتضررين.
 ولفت إلى أهمية ترسيخ الترابط بني 
العمل اإلنساني والتنموي األمللر الذي 
يتطلب حوارا مستمرا وشراكات إنسانية 
بني دولة الكويت وجمعية الهال األحمر 
الكويتي واللجنة الدولية للصليب األحمر.
 وفللي الللسلليللاق أعلللرب مللاوريللر خال 
اتللصللال عبر تقنية االتللصللال املللرئللي مع 
الشيخ الدكتور أحمد ناصر احملمد عن 
بالغ تقديره وامتنانه للدور اإلنساني 
الرائد واملتميز الذي تقوم به دولة الكويت 
في مساندة الشعوب املنكوبة واملتضررة 
وتبوئها مكانة مرموقة على صعيد العمل 
اإلنساني إقليميا ودوليا بقيادة صاحب 

السمو أمير الباد الشيخ صباح األحمد.
 وأشاد بكفاءة وفاعلية كافة اإلجراءات 
واجلهود التي تتخذها دولة الكويت في 
مواجهتها للجائحة وحماية مواطنيها 
واملقيمني على أراضيها مثمنا بالوقت ذاته 
الدعم املتواصل الذي تقدمه دولة الكويت 
ألعللمللال اللجنة الدولية خدمة ألهللداف 

وغايات العمل اإلنساني النبيل.
 كما أجللرى وزيللر اخلارجية الكويتي 
اتصاال هاتفيا مع املمثل األعلى للشؤون 
اخلارجية والسياسة األمنية لاحتاد 
األوروبللللللي جللوزيللب بللوريللل ملناقشة 
حتللضلليللرات مللؤمتللر بللروكللسللل الللدولللي 
الرابع حول دعم مستقبل سوريا ودول 
املنطقة بللدعللوة مشتركة مللن مفوضة 
االحتلللاد األوروبلللي ووكلليللل األمللني العام 
لألمم املتحدة للشؤون اإلنسانية ومنسق 

اإلغاثة في حاالت الطوارئ.
 وأعللللرب بللوريللل عللن بللالللغ تللقللديللره 
وامتنانه للدور اإلنساني الرائد واملتميز 
الللذي تقوم به دولللة الكويت في مساندة 
الشعوب املنكوبة واملتضررة مستذكرا 
بالتقدير استضافة دولة الكويت لثاثة 
مللؤمتللرات للمانحني على التوالي لدعم 
االحتياجات اإلنسانية للشعب السوري 

وذلك بقيادة صاحب السمو أمير الباد 
الللشلليللخ صللبللاح األحلللملللد، األمللللر الللذي 
استحقت معه تكرمي املجتمع الدولي لها 

ولقائدها. 
وخللال املؤمتر الللذي عقد عبر تقنية 
االتصال املرئي واملسموع بدعوة مشتركة 
من االحتاد األوروبي ووكيل األمني العام 
لألمم املتحدة للشؤون اإلنسانية ومنسق 
اإلغاثة في حاالت الطوارئ مارك لوكوك 
أكد الشيخ الدكتور أحمد ناصر احملمد 
في كلمة خال ترؤسه وفد دولة الكويت 
أنه »في ظل هذه الظروف الصعبة نشهد 
ارتفاعا لوتيرة االضطرابات اإلقليمية 
والدولية والتي يدفع ضريبتها الاجئون 
والنازحون من الشعب السوري الشقيق 
والذي بلغ تعدادهم ما يفوق ال13 مليون 

نازح والجئ«.
 وأوضلللح أنلله »واسللتللشللعللارا حلجم 

املعاناة التي يتعرض لها الشعب السوري 
الشقيق بذلت دولللة الكويت على مللدار 
العشر سنوات املاضية جهودا إنسانية 
كبيرة متثلت فللي استضافتها لثاثة 
مؤمترات للمانحني وشاركت في رئاسة 
مؤمترين الحقني عاوة على مشاركتها في 
عدة مؤمترات الحقة يضاف إليها مؤمترنا 
املنعقد وساهمت خللال تلك املللؤمتللرات 

مببلغ 7ر1 مليار دوالر«.
 وأشار إلى ما قام به كل من الصندوق 
الكويتي للتنمية االقتصادية العربية 
ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي بالتوقيع 
علللللى مللذكللرتللي تللفللاهللم مللع تلللللك اللللدول 
املستضيفة لاجئني من الشعب السوري 
الشقيق بغية حتسني األوضاع املعيشية 
لاجئني السوريني في تلك البلدان في إطار 

املنح التي أعلنت عنها دولة الكويت.
 وفللي أعقاب املؤمتر أشللاد مسؤوالن 
أمميان باملساعدات اإلنسانية السخية 
واملستمرة التي تقدمها دولللة الكويت 
للمجتمعات الضعيفة في منطقة الشرق 
األوسللط خاصة الشعب الللسللوري الذي 
قضى ما يقارب العقد من الزمان في حرب 

أثرت على حياته.
 وأكلللد املللسللؤوالن أن دوللللة الكويت 
باعتبارها مركزا للعمل اإلنساني قدمت 
منللوذجللا يللحللتللذى لاستجابة حلللاالت 
الطوارئ اإلنسانية في سورية وأجللزاء 

أخرى من العالم.
 مللن جانبه وجلله ممثل األملللني العام 
لللألمم املتحدة املنسق املقيم لللدى دولللة 
الكويت الدكتور طارق الشيخ الشكر إلى 
دولة الكويت على دعمها املستمر للقضية 
الللسللوريللة والللاجللئللني الللسللوريللني وعلى 
مشاركتها فللي مؤمتر بروكسل الرابع 
وإتباعها النهج املميز الذي وضعته لدعم 

هذه القضية.
وأكللد الشيخ أن املساهمة الكويتية 
السخية جاءت في وقت »نواجه فيه تلك 

اآلثار ونحاول معاجلتها«.
 من جانبه أعرب املمثل اإلقليمي ملنظمة 
األمم املتحدة لألغذية والللزراعللة )فللاو( 
للشرق األوسلللط وشللمللال أفريقيا عبد 
السام ولد أحمد عن جزيل الشكر حلكومة 
دولة الكويت على تبرعها األخير مببلغ 3 

مايني دوالر.
 وأضاف ولد أحمد أن مساهمات دولة 
الكويت السخية منذ أغسطس 2019 
ساعدت )فللاو( في تقدمي املساعدة لنحو 
18000 شخص من الفئات األشد ضعفا 
وأسللرهللم عبر توفير مللدخللات زراعلليللة 
عالية اجلودة كاحلبوب والبذور النباتية 
ومجموعات الللري وأعللاف حيوانية إلى 
جانب التدريب على ممارسات الزراعة 

اجليدة.
 وذكلللر أنللله مللن خلللال الللوصللول إلللى 
8500 عللائلللللة زراعلليللة فللي محافظات 
درعللا والسويداء وحماة بالقمح وبذور 
اخلضراوات املوسمية سيحصد املزارعون 
العديد مللن احملاصيل بحلول منتصف 

يوليو اجلاري.
 وأشللللار إللللى إعللللادة تللأهلليللل مشتلني 
لألعاف سيستفيد منهما حوالي 10 آالف 
مربي ماشية على نطاق صغير ويسهمون 
في توفير األعاف في البادية مبحافظتي 
حماة ودير الزور وسيساعد التدخل أيضا 
في استعادة مناطق الرعي الطبيعية في 

هذه املواقع.

 وقال: إن )فاو( ودولة الكويت تعاونتا 
لتحسني الوضع املعيشي للمزارعني من 
خال توفير بذور قمح محسنة وقد حصل 
كل مزارع على 200 كيلوغرام من البذور 
ما يكفي لللزراعللة قطعة أرض مساحتها 

هكتار واحد.
 ونوه بالتعاون املشترك في مكافحة 
اجللللوع وسلللوء الللتللغللذيللة باملجتمعات 
املنكوبة خاصة في منطقة الشرق األوسط 
وشللمللال إفريقيا وخللارجللهللا مثل اليمن 

والصومال وجنوب السودان ونيجيريا.
 وفي فعالية أخرى أمام األمم املتحدة 
شددت دولة الكويت على أهمية اجلهود 
اجلماعية املشتركة حملاصرة ومكافحة 

جائحة )كورونا(.
 جاء ذلك في كلمة دولللة الكويت أمام 
الدورة ال44 ملجلس األمم املتحدة حلقوق 
اإلنسان التي تعقد عبر االتصال املرئي، 
التي ألقاها مندوبها الللدائللم لللدى األمم 
املتحدة واملنظمات الدولية األخللرى في 
جنيف السفير جمال الغنيم في سياق 
التعقيب على بيان مفوضة األمم املتحدة 

السامية حلقوق اإلنسان ميشيل باشليت.
إذ أوضلللح السفير الغنيم أن دولللة 
الكويت قللد سللارعللت منذ أن بللدأ انتشار 
الفيروس بإعان تقدمي 60 مليون دوالر 
لدعم اجلهود التي تبذلها منظمة الصحة 
العاملية في االستجابة لتهديدات الفيروس 
في الدول احملتاجة مشيرا إلى أنها قامت 
بعد ذلك بإعان تقدمي 40 مليون دوالر 
لللضللمللان اسللتللمللراريللة مكافحة انتشار 

اجلائحة واحلد من تبعاتها.
 ودعللت دولللة الكويت إلى ضللرورة أال 
تتركز املساعدات الدولية على املواضيع 
املتعلقة باحلق بالصحة فقط فللي هذه 
املرحلة مشيرة الى أنه من الواجب أن متتد 
لتشمل االستمرار في مساعدة شعوب 
الللعللالللم فللي حللل املللشللاكللل األخلللرى كتلك 
املتعلقة بالاجئني واملهاجرين والفقر 
واملجاعة وانتشار العديد مللن األوبئة 
باعتبارها ركائز أساسية حلقوق اإلنسان 
وفق ما نص عليه اإلعان العاملي حلقوق 

اإلنسان.
 كما لفت السفير الغنيم إلللى أن 106 
دول في كل من أفريقيا وآسيا وأوروبللا 
وأمريكا الاتينية والبحر الكاريبي قد 
استفادت من املساعدات التنموية التي 
قدمتها دولللة الكويت والتي ضخت في 
مشروعات في قطاعات حيوية ذات صلة 
بحقوق اإلنللسللان مثل الصحة والتعلم 
والنقل واملللواصللات وامللليللاه والللزراعللة 

والتصنيع والطاقة.
 وأمللللام مجلس األملللن جلللددت دولللة 
الكويت كذلك أهمية التعددية والتعاون 
الدولي ملواجهة جائحة )كورونا( السيما 
وان العالم يعيش أيللامللا غير مسبوقة 
نتيجة لتفشي الللفلليللروس اللللذي يشكل 
خطرا عابرا للحدود ومؤثرا على جميع 
نللواحللي احللليللاة الصحية واالقتصادية 

واالجتماعية والسياسية.
 جاء ذلك خال كلمة دولة الكويت التي 
مت تقدميها كتابيا من قبل مندوب دولة 
الكويت الدائم لدى األمم املتحدة السفير 
منصور العتيبي جللسة مجلس األمللن 

مفتوحة النقاش حول األوبة واألمن.
 وأكد أن دولة الكويت ومنذ تفشي هذه 
اجلائحة تعمل ضمن اجلللهللود الدولية 
ملواجهتها حلليللث أعللربللت فللي أكللثللر من 

مناسبة عن دعمها الكامل لنداء األمني 
الللعللام لللألمم املتحدة لوقف إطللاق نار 
عاملي وشاركت في االجتماعات اإلقليمية 
والدولية املختلفة املتعلقة مبكافحة هذه 

اجلائحة.
 وأشار العتيبي إلى أن دولة الكويت 
تقدمت حتى اليوم ب100 مليون دوالر 
لللدعللم اجلللهللود الللعللامللليللة فللي مواجهة 
الفيروس مجددا في هذا السياق التزام 
دولللة الكويت لدعم كل اجلهود الدولية 
الرامية إلى احلفاظ على حياة البشرية 
وحماية صحة الللنللاس والتغلب على 

اجلائحة.
 وعلى الصعيد امليداني وزعت جمعية 
الهال األحمر الكويتي مساعدات إنسانية 
على ألفي أسللرة لبنانية محتاجة في 
مسعى لللدعللم صللمللودهللا فللي مواجهة 

الظروف االقتصادية الصعبة.
 وقلللال منسق عمليات اإلغللاثللة في 
الصليب األحمر اللبناني يوسف بطرس 
لل )كونا(: إن الهال األحمر الكويتي قام 
بالتعاون مع الصليب األحمر اللبناني 
وبالتنسيق مع سفارة دولة الكويت في 
لبنان بتوزيع مواد غذائية ومواد تنظيف 

على ألفي أسرة لبنانية.
 وشللدد على حرص الهال األحمر من 
خللال هللذه املللسللاعللدات على دعللم األسللر 
احملللتللاجللة ملللواجللهللة ضللغللوط األوضلللاع 
املعيشية واالقتصادية الصعبة الناجمة 

عن تداعيات فيروس )كورونا(.
 ويأتي ذلك بينما تواصل جمعية الهال 
األحمر الكويتي في لبنان جهودها اإلغاثية 
على ملللدار السنة مللن خللال مشاريعها 
اإلنسانية ومساعداتها العينية التي 
تستفيد منها آالف األسر اللبنانية واألسر 

الاجئة السورية والفلسطينية.
 من جانبه أشاد وزير الصحة التونسي 
عبد اللطيف املكي بالدعم الللذي قدمته 
دولللة الكويت للقطاع الصحي في باده 
ومساعدتها لتونس على مكافحة جائحة 

)كورونا(.
 جاء ذلك خال جلسة عمل عقدها املكي 
مع سفير دولة الكويت لدى تونس علي 
الظفيري بحضور مدير مكتب منظمة 
الصحة العاملية بتونس الدكتور ايف 
سوتراند وخصصت لعرض أهم املشاريع 
والللبللرامللج التي مت اجنللازهللا بالتعاون 
مللع دوللللة الكويت فللي مجابهة جائحة 

)كورونا(.
 وأعللللرب املللكللي فللي كلمة باملناسبة 
عن الشكر والتقدير لدولة الكويت على 
تضامنها مع تونس منذ اندالع هذه األزمة 
الصحية العاملية مللن خللال تقدمي دعم 
مادي في شكل هبة بقيمة خمسة مايني 
دوالر عبر مكتب منظمة الصحة العاملية 
بتونس خصصت القتناء جتهيزات طبية 
ومعدات مخابر ملكافحة فيروس )كورونا( 
بعدد من املستشفيات وذلك بالتنسيق مع 

املصالح الفنية لوزارة الصحة.
 من جهته أعرب السفير الظفيري عن 
استعداد دولللة الكويت ملواصلة مللؤازرة 
تونس في املجال الصحي وخاصة من 
خال آليات الصندوق الكويتي للتنمية 
»وذلللك لتمويل إنشاء أربللع مستشفيات 
مللن صنف )ب( إضللافللة إلللى تأهيل 17 
قسما بشكل عاجل وتأهيل مستشفيني 
مع دارسللة جللدوى إجنللاز مشروع مركز 
جللديللد لللألمللراض السرطانية بتونس 
العاصمة«. وعلى املستوى احمللي واصل 
مجلس الللللوزراء الكويتي متابعة آخر 
املستجدات على الصعيدين العاجي 
والللوقللائللي واخلللدمللات اللوجستية ذات 
الصلة بجهود مكافحة انتشار الفيروس 
وتللللدارس تللوصلليللات اللجنة الللوزاريللة 

لطوارئ )كورونا( .
 وقللرر املجلس تكليف وزارة الصحة 
بالتنسيق مللع وزارة املللاللليللة باتخاذ 
اإلجللراءات الازمة نحو توفير 75 مليون 
دينار كويتي )نحو 244 مليون دوالر( 
مبيزانية وزارة الصحة لللشللراء لقاح 

لفيروس )كورونا(.
 وملللن نللاحلليللة أخلللرى أعلللللنللت وزيلللرة 
الللشللؤون االجتماعية ووزيلللرة الللدولللة 
للللللشللؤون االقللتللصللاديللة ملللرمي العقيل 
تخصيص مكتب للهيئة العامة للقوى 
العاملة في املناطق املعزولة جراء جائحة 
)كورونا( لتلقي الشكاوى العمالية في 
حال وجود أي خاف مع أصحاب األعمال 

أو تقصير في تطبيق احلقوق العمالية.
 وقالت لل )كونا(: إنه »مت التنسيق 
مع نائب رئيس مجلس الللوزراء ووزير 
الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس 
الللوزراء أنس الصالح لتخصيص مكتب 
للقوى العاملة وآخر يتبع اإلدارة العامة 
للتحقيقات في مراكز اإليواء في منطقتي 

جليب الشيوخ والفروانية«.
 وأكللدت حللرص هيئة القوى العاملة 
على االستماع لشكاوى العمالة الوافدة 
والتعامل معها وفللق القانون لضمان 
حصولها على حقوقها مشيرة في هذا 
الصدد إلى أن الكثير من الشكاوى قادت 
إللللى الللكللشللف عللن شللركللات يشتبه في 
اجتارها بالبشر واإلقللامللات ومت اتخاذ 

اإلجراءات القانونية ضدها.

الشيخ الدكتور أحمد ناصر احملمد يلقي كلمة الكويت مبؤمتر املانحني إليجاد لقاح لفيروس كورونا
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جانب من أعمال احلوار االستراتيجي الثالث بني الكويت واللجنة الدولية للصليب األحمر عبر االتصال املرئي

طرحت وزارة األشللغللال العامة الكويتية 
خدمات جديدة من خال التحديث اجلديد الذي 
مت اإلعللان عن تفعيله بشكل جتريبي لتطبيق 

)طوارئ األشغال 150( لألجهزة الذكية.
وقالت الوزارة في بيان صحفي أمس السبت 
إن التطبيق الللذي مت تطويره بجهود كبيرة 
إلدارة نظم املعلومات بللقلليللادة مللديللرة إدارة 
مركز نظم املعلومات املهندسة إميان أشكناني 
يتميز بللأنلله حلقة وصللل جللديللدة تللضللاف إلى 
خدمة اخلط الساخن لطوارئ األشغال )150( 
الهاتفية و)واتللسللاب( وزارة األشغال العامة 
)93333150( ليتاح ألي مستخدم لهاتف ذكي 
حتميل التطبيق اإللكتروني واستخدام مجموعة 
جديدة من املزايا التي تعزز عملية التواصل مع 
اجلمهور وتلقي ماحظاتهم وشكاواهم املوجهة 

للوزارة.
وأضافت أنه من خال اخلدمات التي يوفرها 
التطبيق الذكي املطور )MPW 150( املتوافر 
ألجهزة اآليفون من أنظمة IOS أو أجهزة نظام 
Android يتم تسجيل ملف خاص بكل مشترك 
بإدخال معلوماته ورقللم هاتفه ثم اإلبللاغ عن 
الشكوى أو املاحظة من خال تصوير املوقع 

وإرفاق إحداثيات موقع الباغ.
وأوضحت أنه ميكن من خال التطبيق الذكي 
إرسلللال الشكاوى املتعلقة بالطرق وشبكات 
األمطار والصيانة الهندسية الصحية لللوزارة 

األشغال العامة مباشرة بعد استكمال تعبئة 
النموذج اإللكتروني ثم يتولى الفريق الفني 
املعني التواصل مع صاحب الشكوى والقطاع 
املختص بنوع الباغ أو الشكوى واتخاذ اإلجراء 

الازم.
وذكرت أنه سيتاح للشخص صاحب الشكوى 
أن يتابع حالة الشكوى واإلجراءات التي متت من 
الللوزارة إضافة إلى التعرف على سجل باغاته 
والشكاوى السابقة التي مت تسجيلها بنظام 
شكاوى طوارئ وزارة األشغال )150( من أجل 

متابعة أي شكوى مت إرسالها سابقا.

»150 تطبيق »طوارئ األشغال 

»األشغال« تطرح نسخة مطورة
من تطبيق شكاوى الطوارئ 


