
قالت وزي��رة الشؤون االجتماعية ووزي��رة 
ال��دول��ة للشؤون االقتصادية الكويتية مرمي 
العقيل: إن مجلس ال��وزراء كلف الهيئة العامة 
لشؤون ذوي اإلعاقة التنسيق مع وزارة الصحة 
لتطبيق اش��ت��راط��ات ع��ودة العمل ف��ي املراكز 
واملؤسسات التأهيلية اخلاصة لذوي اإلعاقات 

الذهنية املتوسطة والشديدة.
وأوضحت العقيل في تصريح صحفي أمس 
اخلميس أن اللجنة الوزارية )لطوارىء كورونا( 
اطلعت على طلب وزي��رة )ال��ش��ؤون( املتضمن 
اإلف��ادة بأن هيئة )ذوي اإلعاقة( توفر للطلبة 
من ذوي اإلعاقات الذهنية املتوسطة والشديدة 
خدمات تأهيلية وفقا ملعايير واشتراطات اللجان 

املختصة التابعة لها.
وذك��رت أن الكتاب تضمن أيضا قيام )هيئة 
اإلعاقة( منذ بداية اجلائحة بتوفير خط ساخن 
وش��ك��ل��ت ف��ري��ق��ا م��ن األخ��ص��ائ��ي��ني النفسيني 
واالجتماعيني واألط��ب��اء للتواصل م��ع ذوي 
اإلعاقة وتوجيه أولياء األمور وتقدمي النصائح 

لهم بشأن طرق التعامل مع الطلبة.
وأشارت إلى أنه ثبت من خالل تواصل الهيئة 
مع أولياء األمور التأثير السيء لتعطيل الدراسة 
واحلظر على نفسية الطلبة، الفتة إلى تأثر بعض 
احل��االت لعدم توفر خدمات العالج الطبيعي 
وصعوبة تأقلم أولياء األم��ور في تعاملهم مع 
أبنائهم طوال الفترة املاضية وعدم قدرة البعض 

منهم على السيطرة على أوضاعهم.
وأف��ادت أن الهيئة أب��دت استعدادها لوضع 
خطة وآلية عمل تشاركية للتقيد باإلرشادات 
والتعليمات واإلج��راءات الوقائية واالحترازية 

التي تقرها وزارة الصحة.
وأوضحت أن الهيئة ستقوم بتحديد النسبة 
املئوية املالئمة لعدد الطلبة احملتمل تواجدهم في 
الفصل الواحد ووضع نظام التناوب بني الطلبة 
في احلضور باالتفاق مع أولياء األمور وتعقيم 
وتطهير مباني اجلهات التأهيلية بصورة دورية 
وإلزامية منها لبس الكمامات واحملافظة على 

إبقاء املسافات والتباعد.
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رئيس مجلس الوزراء ترأس اجتماعًا
للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية

سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد

العقيل: بعض احلاالت تأثرت لعدم توفر خدمات العالج الطبيعي 

مجلس الوزراء يكلف »ذوي 
اإلعاقة« التنسيق مع »الصحة« 

لعودة العمل مبراكز التأهيل

سموه هنأ رئيس بيالروسيا بالعيد الوطني 

األمير يعزي الرئيس اإليراني بضحايا
انفجار مستشفى في »طهران«

بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح 
األحمد ببرقية تعزية إل��ى الرئيس الدكتور 
حسن روحاني رئيس اجلمهورية اإلسالمية 
اإليرانية، أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه 
وص���ادق م��واس��ات��ه بضحايا االن��ف��ج��ار ال��ذي 
وقع في أحد املستشفيات في العاصمة طهران 
وأودى بحياة العديد من الضحايا واملصابني، 
سائال سموه املولى تعالى أن يتغمد الضحايا 
بواسع رحمته ومغفرته وأن مين على املصابني 

بسرعة الشفاء والعافية.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
ببرقية تعزية إل��ى الرئيس الدكتور حسن 
روحاني رئيس اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية 
ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته 
بضحايا االنفجار الذي وقع في أحد املستشفيات 
ف��ي العاصمة ط��ه��ران، س��ائ��ال س��م��وه املولى 
جل وع��ال أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته 
ويسكنهم فسيح جناته ومين على املصابني 

بسرعة الشفاء والعافية.
كما بعث سمو الشيخ صباح اخلالد رئيس 

مجلس الوزراء ببرقية تعزية مماثلة.
من جهة أخ��رى بعث صاحب السمو أمير 
البالد الشيخ صباح األحمد ببرقية تهنئة إلى 
الرئيس أليكسندر لوكاشينكو رئيس جمهورية 
بيالروسيا الصديقة عبر فيها سموه عن خالص 
تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده، متمنيا 
سموه لفخامته موفور الصحة والعافية وللبلد 

الصديق دوام التقدم واالزدهار.
وب��ع��ث س��م��و ول���ي ال��ع��ه��د ال��ش��ي��خ ن��واف 
األحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس أليكسندر 
لوكاشينكو رئ��ي��س جمهورية بيالروسيا 
الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه مبناسبة 
العيد الوطني لبالده، متمنيا لفخامته موفور 

الصحة والعافية.
كما بعث سمو الشيخ صباح اخلالد رئيس 

مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.

ت���رأس سمو الشيخ ص��ب��اح اخلالد 
رئيس مجلس ال��وزراء في قصر السيف 
أول أمس االجتماع الثاني للمجلس األعلى 
للتخطيط والتنمية لدور االنعقاد الثالث 

عبر االتصال املرئي.
وأع��رب سموه في مستهل االجتماع 
ع��ن ترحيبه بأعضاء املجلس، متمنيا 
لهم ك��ل التوفيق وال��س��داد ف��ي توليهم 
لهذه املسؤولية الكبيرة، مؤكدا سموه 
أهمية دور املجلس في رس��م السياسة 
اإلستراتيجية للدولة ووض��ع األه��داف 
والتصورات املناسبة لدفع عجلة التنمية 

بالبالد ومتابعة إجناز املشاريع التنموية 
الكبرى في شتى املجاالت.

كما عبر س��م��وه ع��ن ش��ك��ره ألعضاء 
املجلس األعلى للتخطيط والتنمية على 
ما قدموه من مساهمات في دعم اجلهود 
احلكومية املبذولة في مواجهة انتشار 

فايروس كورونا )كوفيد 19(.
م��ن جهتها أوض��ح��ت وزي��ر الشؤون 
االجتماعية ووزي���ر ال��دول��ة للشؤون 
االقتصادية مرمي عقيل العقيل أن املجلس 
اطلع على تقارير املتابعة للربع الثالث 
2020/2019 وتقرير املتابعة السنوية 

للخطة السنوية 2020/2019 حيث 
أش���اد املجلس بجهود األم��ان��ة العامة 
للمجلس األع��ل��ى للتخطيط والتنمية 
في إع��داد تلك التقارير وق��رر رفعها إلى 
مجلس ال���وزراء امل��وق��ر الت��خ��اذ م��ا ي��راه 
مناسباوأضافت أن املجلس استعرض 
تقارير اللجان الدائمة حيث ناقش تقرير 
جلنة السياسات العامة واإلع��الم بشأن 
تطوير وإص��الح اإلدارة احلكومية الذي 
يعتبر أح��د ال���دراس���ات ل��رس��م خارطة 
الطريق لتحقيق رؤي���ة دول���ة الكويت 

.2035

وذك��رت أن املجلس اطلع على مذكرة 
خاصة ب��رأي جلنة التنمية االقتصادية 
ح��ول امليزانية العامة للدولة وكذلك 
التوجهات املالية االقتصادية للتحديات 
ال��ت��ي تواجهها الكويت ب��اإلض��اف��ة إلى 
تقارير جلنة التنمية البشرية والعمرانية 
حول إستراتيجية الرعاية الصحية كونها 
أحد ركائز برنامج عمل احلكومة عالوة 
على تقرير ح��ول اخ��ت��الالت التركيبة 
السكانية وآثارها املختلفة حيث اعتمد 
املجلس كافة التقارير وأحالها إلى مجلس 

الوزراء املوقر.

سمو الشيخ صباح اخلالد يترأس االجتماع 
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سفير الكويت في ألبانيا يتسلم
عمادة السلك الدبلوماسي 

تسلم سفير دول��ة 
ال��ك��وي��ت ل��دى ألبانيا 
فايز مشاري اجلاسم 
أول أمس عمادة السلك 
الدبلوماسي في الدولة 
خلفا لسفير صربيا 
ميروليب زارك ال��ذي 

انتهت فترة عمله.
وأش�������اد ال��س��ف��ي��ر 
اجل��اس��م ف��ي تصريح 
ل� )كونا( على هامش 
احتفالية أقيمت في 
بيت الكويت بالعاصمة 
تيرانا باجلهود التي 
ب��ذل��ه��ا السفير زارك 
خالل فترة عمله ودوره 
في تعزيز التواصل بني 

البعثات الدبلوماسية.
وأع������رب اجل��اس��م 
ع��ن الشكر والتقدير 
حلرص زادك »الدائم« 
ع����ل����ى ال���ت���ن���س���ي���ق 
وال��ت��ع��اون متمنيا له 
ال��ت��وف��ي��ق ف��ي حياته 

املهنية املقبلة.
وحضر االحتفالية 
حرم رئيس اجلمهورية 
م��ون��ي��ك��ا ك���روم���اذي 
وم��دي��ر مكتب رئيس 
اجلمهورية للشؤون 
ال��س��ي��اس��ي��ة أرب����ني 
ش��ي��ش��ي إل����ى ج��ان��ب 
عدد من أعضاء السلك 
الدبلوماسي املعتمدين 

السفير مشاري اجلاسم يتسلم عمادة السلك الدبلوماسيلدى ألبانيا.

»الداخلية«: العثور على املسلح 
املطلوب أمنيًا منتحرًا داخل منزله

الكويت تشارك في 
اجتماع املجلس التنفيذي 
للمجلس الوزاري العربي 

للشباب والرياضة
شاركت دول��ة الكويت في اجتماع املجلس 
التنفيذي للمجلس ال���وزاري ل��وزراء الشباب 
والرياضة العرب التابع جلامعة الدول العربية 
الذي عقد عن بعد ممثلة بوكيل وزارة )الشباب( 
الكويتية ال��دك��ت��ور مشعل ال��ش��اه��ني الربيع 
باإلنابة عن وزير اإلعالم ووزير الدولة لشؤون 

الشباب محمد اجلبري.
وق���ال ال��رب��ي��ع ف��ي ت��ص��ري��ح صحفي أم��س 
اخلميس إن الكويت ق��دم��ت خ��الل االجتماع 
مقترحا بإنشاء ب��واب��ة عربية لألكادمييني 
والباحثني الشباب العرب لتكون مبنزلة منصة 
علمية تؤهل فئة الشباب ف��ي مجال البحث 

العلمي واألكادميي.
وأوض����ح أن ال��ب��واب��ة ع��ب��ارة ع��ن مكتبة 
إل��ك��ت��رون��ي��ة ض��خ��م��ة ت���رب���ط ب���ني اجل��ه��ات 
وامل��ؤس��س��ات األك��ادمي��ي��ة املختلفة ف��ي الوطن 
العربي بالقطاعات التي تهم الشباب وسيتم 
دم��ج بياناتها حتت مظلة واح��دة متخصصة 
ومتنوعة امل��ص��ادر تتضمن معلومات رقمية 

معتمدة بحقوق نشر عاملية.
وأوضح أن البوابة ستعتمد على خوارزميات 
ال��ذك��اء االص��ط��ن��اع��ي ل��دراس��ة وتتبع سلوك 
املستخدمني لتوفير اخلدمات واخليارات التي 
ترفع من األداء الفكري للشباب وتخلق فرص 
عمل للباحثني الشباب بعد تأهيلهم علميا ومهنيا 
وس��ت��ك��ون مبنزلة بنك معلومات للشركات 

واجلهات لالستفادة من العقليات الشبابية.
وأشار إلى أن هذا املقترح يواكب التطورات 
املتسارعة التي حدثت على املستوى العاملي 
باستخدام أدوات التكنولوجيا احلديثة خلدمة 
الشباب العربي وصقل مواهبهم واالرت��ق��اء 

باملستوى الفكري واملعلوماتي للشباب.

قالت وزارة الداخلية إن القوات 
األمنية عثرت على املسلح املطلوب 
أم��ن��ي��ا منتحرا داخ���ل امل��ن��زل في 
منطقة )علي صباح السالم( وذلك 
بعد توقف إط��الق النار من قبله 
وق��ي��ام ال��ق��وات األمنية باقتحام 
امل��ن��زل، مشيرة إل��ى تأكيد تقرير 
الطب الشرعي ب����اإلدارة العامة 

لألدلة اجلنائية انتحاره.
وذكرت اإلدارة العامة للعالقات 
واإلع��الم األمني ب� )الداخلية( في 
بيان صحفي أمس اخلميس أنه بعد 
ورود بالغ وتسجيل قضية شروع 
بالقتل واتخاذ اإلج��راء القانوني 
الالزم انتقلت قوة أمنية إلى مسكن 
املتهم حيث ب��اش��ر ب��إط��الق عدة 
أعيرة نارية باجتاه رج��ال األمن 
مما استدعى طلب قوة اسناد من 

القوات اخلاصة.
وأض��اف��ت أن الشخص واص��ل 
إط��الق النار بشكل مكثف مشيرة 
إلى “منحه أكثر من مهلة لتسليم 
نفسه والتفاوض معه عدة مرات 
من قبل رجال األمن وعدد من أفراد 
أس��رت��ه لتسليم نفسه إال أن��ه لم 
يرضخ وواص��ل في اط��الق النار 

باجتاه قوات األمن”.

وبينت أن��ه بعد توقف إط��الق 
ال��ن��ار م��ن قبل الشخص امل��ذك��ور 
مت اقتحام املنزل حيث عثر عليه 
منتحرا مؤكدة انه “مت منح املتهم 
رغم السيطرة على منزله أكثر من 
مهلة لتسليم نفسه حماية لألرواح 
وضمانا لسالمة س��ك��ان امل��ن��ازل 

املجاورة ورجال األمن”.
وانتقل إلى موقع البالغ نائب 
رئ��ي��س مجلس ال����وزراء ووزي��ر 
الداخلية ووزي��ر الدولة لشؤون 
مجلس ال�����وزراء أن���س الصالح 
ووك��ي��ل وزارة الداخلية الفريق 
عصام النهام وع��دد من القيادات 

األمنية.
وكانت )الداخلية( قالت مساء 
أمس إن قوات األمن تتعامل حاليا 
في منطقة )علي صباح السالم( مع 
مسلح وهو أحد املطلوبني أمنيا في 
حني متت محاصرة املنزل املختبئ 

به والسيطرة على املوقع.
وأوض��ح��ت أن امل��ذك��ور يحمل 
سالحا ناريا وق��ام بإطالق أعيرة 
نارية أصابت مركبة أحد القيادات 
األمنية وم��ن��زل م��ج��اور ف��ي حني 
تباشر ق��وات األم��ن مهامها حلني 

إلقاء القبض عليه.


