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التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة الثانية)

أن تكون ديبلوماسيًا... 
في الكويت

بقلم: أحمد بن الصغير سفير تونس

أن تكــون ديبلوماســيا فــي دولة 
الكويــت فأنت محظوظ، أما أن تكون 
ســفيرا لبلدك فهــذه حظوة مضاعفة 
وامتياز تستشعره منذ أن تطأ قدماك 
هذه األرض الطيبة ويستقبلك اجلميع 
باالبتسامة التلقائية التي تعلو محياهم، 
وتلقى القبول احلسن وحتظى بكرم 

الوفادة.
وإن هذا الشعور باالرتياح في بداية 
رحلتي الدبلوماســية سفيرا لتونس 
لدى الكويت، هو سبيل الى االنطالقة 
ملعرفة هذا البلد ومكوناته االجتماعية 
وعاداته وتقاليده وخصوصياته، فتفتح 
لك، منذ الوهلة األولــى، القلوب قبل 
األبواب، وتكون محــل ترحيب أينما 

حللت وحيثما نزلت.
وال شك أن الدواوين التي نسمع عنها 
قبل وصولنا إلــى الكويت، وجتعلنا 
متحفزين لزيارتها، هي الفضاء األمثل، 
التــي تعبر تعبيرا حقيقيا عن عراقة 
املجتمــع الكويتي الفخــور بأصالته 
واملعتز بانتمائه واملنفتح على الثقافات 

واحلضارات العاملية األخرى.
ومتثل الدواوين بأشكالها املختلفة 
منتديــات فكريــة وثقافيــة وأدبيــة 
واقتصاديــة وكذلك سياســية، وهي 
شــبيهة بالغــرف البرملانية املصغرة 
يتم فيها التداول في املواضيع املختلفة 
داخليا وخارجيا، وهي واجهة مشرفة 
للكويــت وعنــوان بارز مــن عناوين 

خصوصية هذا املجتمع وتفرده.
وأعتقــد أن هناك جهــودا كويتية 
تبــذل إلدراج الدواوين ضمن التراث 
الالمادي العاملــي للكويت في منظمة 
األمم املتحدة للتربية والثقافة والعلوم 
(اليونسكو) وجعلها خاصية كويتية 

في املنطقة وفي العالم.
وأنتهز هذه املناسبة ألوجه حتية 
شــكر وتقدير الى اإلخوة واألصدقاء 
من أصحاب الدواوين وروادها الذين 
غمروني بعطفهم ومشاعرهم الطيبة 

خالل زياراتي املتكررة لدواوينهم.
وشكلت الزيارات التي أقوم بها إلى 
هذه الدواوين والتي كنت أحرص على 
انتظامهــا ودوريتها وأوازي فيها بني 
التزاماتي املهنية وأنشطتي االجتماعية، 
مناسبة للتعرف عن كثب عن تاريخ هذا 
البلد العريق بثراء حضارته وتأصل 
هويتــه، وأدركت حينهــا مدى تعلق 
الكويتيني بوطنهم أو «بديرتهم» كما 

يحلو لهم قول ذلك.
وانصرفــت بعد ذلك إلــى تعميق 
معرفتــي باحلركة الفكريــة واألدبية 
والشعرية بالكويت وروادها وأعالمها 
ومازلــت أحتفظ بعديد املؤلفات التي 
أثرت مكتبتي اخلاصة وسأتفرغ إلى 
قراءتها الســتكمال اطالعي ومعرفتي 

بهذا البلد األصيل والعريق.
وقد حاولت قدر اإلمكان استحضار 
تاريــخ الكويت، من خالل اجلغرافيا، 
بفضل الزيارات التي قمت بها إلى عدد 
من املعالم واألماكن األثرية واملتاحف 
التــي مازالت حتتفظ بــروح الكويت 
على غرار سوق املباركية الذي حينما 
تزوره يشــدك عبقه وســحر معماره 

رغــم التحديثــات املدخلــة عليه. إن 
هــذه التجربة الثرية على املســتوى 
الشخصي، توازيها جتربة مهمة على 
املستوى املهني تلقيت فيها كل الدعم 
واملساندة من قبل السلطات الكويتية 
على مدار فترة مهامي بالكويت سفيرا 

لبلدي.
وقد نالني شــرف اللقــاء بالقيادة 
السياسية الكويتية في عديد املناسبات 
وكنت أستمع فيها الى الرؤية املتبصرة 
واحلكيمة والسياسة الرشيدة واملتزنة 
والتوجهات الســديدة للقيادة العليا 
والتي جعلت هــذا البلد محل احترام 

وتقدير املجتمع الدولي.
كما حظيــت بلقاء معالــي رئيس 
البرملان وسمو رئيس مجلس الوزراء 
ومعالي وزيــر اخلارجية وعدد كبير 
مــن أعضــاء احلكومــة والشــيوخ 
وكبار املسؤولني في الدولة بالديوان 
األميري وبوزارة اخلارجية على وجه 
اخلصوص، وكنت دائما وأبدا ألقى الدعم 
والتشجيع واملساندة في أداء مهامي.

وقد ســاهم هذا الدعــم في تعزيز 
روابط األخوة وعالقات التعاون الوثيقة 
القائمة بني تونس والكويت والتي ال 
شك أنها ستواصل تطورها في املستقبل 
بفضل القواعد املتينة التي مت التأسيس 
عليها طــوال الســنوات املاضية بكل 
عزم وثبات ورؤية متبصرة ومتدرجة 
لتعزيز صرح هذه العالقات وجعلها 
منوذجا للعالقات بني الدول. ومنذ أخذ 
تونس مكان الكويت في مجلس األمن 
عضوا غير دائم في شهر يناير من سنة 
٢٠٢٠، والتنسيق والتشاور مستمران 
ومتواصالن بني البلدين تتويجا ملسار 

تطور العالقات الثنائية.
الرحلــة  هــذه  فــي  يفوتنــي  ال 
الدبلوماسية التي شارفت على االنتهاء 
بعد مضي خمس سنوات سفيرا لبلدي 
من ســنة ٢٠١٥ إلى سنة ٢٠٢٠ وقبلها 
خمس سنوات من ٢٠٠٨ إلى ٢٠١٣ نائب 
ســفير وقائما باألعمال بالسفارة، أن 
أتوجه بأصدق عبارات الشكر والتقدير 

والثناء إلى:
- املسؤولني في املؤسسات العربية 
واإلقليمية، وأخص بالذكر الصندوق 
العربي لالمناء االقتصادي واالجتماعي 
وعلى رأسه معالي الوزير عبداللطيف 

يوسف احلمد.
- وسائل اإلعالم الكويتية املرئية 
واملسموعة واملكتوبة وأهنئها باملناسبة 
علــى مهنيتهــا وموضوعيتها وعلى 
السقف العالي للحرية التي تتمتع بها.

- اجلالية التونسية بالكويت التي 
أظهرت تضامنها وتكافلها، وخاصة في 
أزمة «كوفيد-١٩» والتي ساهمت، بفضل 
ما حتلت به من وطنية ومسؤولية، في 
دعم جهود السفارة في هذه األزمة من 
خالل مساعداتها املادية واللوجستية.

- زمالئي في السفارة، الذين عملنا 
جنبــا إلى جنب بروح الفريق الواحد 
ومتكنا رغم التحديــات والصعوبات 
مــن بلوغ األهداف وحتقيــق النتائج 

التي مت رسمها.
عاشت األخوة التونسية - الكويتية

خصخصة «الكهرباء» معّلقة واحلقوق مضمونة

«الكهرباء»: بناء أسوار مخالفة أمام محطات 
التحويل يعوق عمل «الطوارئ»

دارين العلي

أكدت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء 
واملاء أن موضوع خصخصة بعض القطاعات 
فيها مازال معلقا في الوقت احلالي في ظل 
الظروف التي متر بها البالد، وكذلك الحتياج 

األمر الى دراسة مستفيضة.
وقالت املصادر لـ «األنباء» إن املخاوف 
التي يظهرها املوظفون بشأن اخلصخصة 

غير مبررة في الوقت احلالي، خصوصا ان 
جميع الدراسات اخلاصة بهذا الشأن تأخذ 
بعني االعتبار أوضاع املوظفني وعدم التفريط 
بهم. وكانت أوساط املوظفني تساءلت عن 
أســباب جتاهل املعنيني ملطالب املوظفني 
اخلاصة بالبدالت واألعمال الشاقة، مؤكدين 
أن عــدم منح املوظفني لهذه البدالت حاليا 
ســيضر بهم في حال تخصيــص الوزارة 

والقطاعات التي يشغلونها.

دارين العلي

نفذ فريق الضبطية القضائية وبالتنسيق 
مع قطاع شبكات التوزيع الكهربائية وبلدية 
الكويت مبحافظة الفروانية واجلهراء، حملة 
واســعة خالل الثالثــة أيام األخيــرة إلزالة 
التعديات واألنقاض عــن محطات التحويل 
الرئيسية والثانوية في محافظتي الفروانية 
واجلهراء، والتي تعوق فرق الصيانة العاجلة 
والدوريــة عــن القيــام بدورها فــي صيانة 
احملطات. وقال نائب رئيس الفريق عضو جلنة 
العزاب أحمد الشمري إنه خالل احلملة اكتشف 
فريق الضبطية القضائية تعديات جســيمة 
جدا في محافظتي الفروانية واجلهراء، متثلت 
في «بناء أسوار مخالفة على مداخل احملطات، 
ومواقف لسيارات وشاحنات بجميع أنواعها، 
وأنقاض مختلفة»، األمر الذي دعا الفريق إلى 
التنسيق وبشكل عاجل إلزالة هذه التعديات 
عن محطات التحويل الرئيســية والثانوية.

وأشار إلى أن وجود تلك التعديات يعوق عمل 

فرق الصيانة في احلاالت العادية، وفي حاالت 
الطوارئ األمر الــذي يؤخر وصول خدمات 

الكهرباء واملاء للمستهلكني عند انقطاعها.
وأكد استمرار فريق الضبطية القضائية 
في عمله في جميع احملافظات، ولن يســمح 
بوجود تعديات على خدمات الوزارة، وهناك 
تنسيق بشكل مباشر وسريع مع بلدية الكويت 
إلزالــة التعديات، وفي احلاالت الطارئة يتم 

التنسيق مع وزارة الداخلية.
ودعا إلى ضرورة التقيد بإجراءات األمن 
والسالمة، واالبتعاد مسافة آمنة عن خدمات 
وزارة «الكهربــاء واملــاء» حتــى تقوم فرق 
الصيانــة بعملها دون مشــاكل أو معوقات، 
مشــددا على أنه عند وجود تعديات ســواء 
كانت بناء أو أنقاضا أو سيارات سيتم إزالتها 
على الفور بالتنسيق مع جهات االختصاص.

وشكر الشمري دعم وزير الكهرباء واملاء 
د.خالد الفاضل على دعمه لفريق الضبطية 
القضائية والتأكيد على الدور الذي يقوم به 

الفريق في احملافظة على خدمات الوزارة.

فرق الضبطية قامت بإزالتها في محافظتي اجلهراء واألحمدي

أشاد وزير الدولة لشؤون 
الدولــة  ووزيــر  اخلدمــات 
لشــؤون مجلس األمــة مبارك 
احلريص باالســتعدادات التي 
جتريها اإلدارة العامة للطيران 
املدني ترقبــا لعودة الرحالت 
التجاريــة إلى مطــار الكويت 
الدولي الشــهر املقبــل، مؤكدا 
أنها «مطمئنة وســليمة». جاء 
ذلك خالل تصريح لـ«كونا» على 
هامش اجتماعه مع مســؤولي 
اإلدارة العامــة الطيران املدني 
ملتابعــة خطة اعادة تشــغيل 
الرحــالت التجاريــة في مطار 
الكويت الدولي في أغســطس 
املقبل ومدى تطبيق اإلجراءات 
واالشتراطات الصحية الواجب 
اتباعهــا تنفيــذا لقرار مجلس 
الوزراء بهذا الشــأن. وأوضح 
احلريص أن هذه الزيارة تأتي 
بهدف االطالع واالطمئنان على 

املســتجد (كوفيد-١٩). وشدد 
علــى أهميــة تقــدمي اخلدمات 
الالزمــة للمســافرين بجودة 
عالية في جميع مباني الركاب 
التأكــد مــن ســالمة  وكذلــك 
التشــغيل بكفــاءة وانضباط 

التجاريــة وفقــا لقرار مجلس 
الــوزراء بشــأن مراحل خطة 
العودة التدريجية إلى احلياة 
الطبيعية في البالد. ووضعت 
اخلطــة بعني االعتبــار أهمية 
الوقائية  االلتزام باإلجــراءات 
واالحترازيــة الصــادرة مــن 
الســلطات الصحية فــي هذه 
علــى  وتطبيقهــا  املرحلــة 
املســافرين من خالل مقاييس 
معتمدة يتوجب اتباعها في ظل 
ظروف انتشار الڤيروس والتي 
من شــأنها وقاية املســافرين 
والعاملني مــن اإلصابة. وقام 
احلريــص عقــب االجتمــاع 
بجولــة تفقديــة فــي مبانــي 
املطار للوقوف على استعدادات 
الطيران املدني لعودة الرحالت 
التجارية ولالطالع على سير 
العمل في القطاعات التشغيلية 

املختلفة.

في كل القطاعات التشــغيلية 
وفق املعايير الصحية. وخالل 
االجتماع اطلع الوزير احلريص 
على عرض مرئي تضمن شرحا 
مفصال للخطة التي سيتبعها 
الطيران املدني لعودة الرحالت 

اجتمع مع مسؤولي اإلدارة العامة للطيران املدني وتفقد مباني املطار

مبارك احلريص والشيخ سلمان احلمود ويوسف الفوزان خالل اجلولة في مطار الكويت الدولي

آخر املستجدات واالستعدادات 
الفنيــة واملهنيــة للعاملني في 
املطار واصفا اإلجراءات املتبعة 
بأنهــا «مطمئنــة وســليمة» 
ووفــق االشــتراطات املطلوبة 
للوقاية من ڤيــروس كورونا 

سفير بنغالديش لـ «األنباء»: ٦٠٠٠ بنغالي غادروا الكويت 
الفترة املاضية ٤٦٠٠ منهم استفادوا من مهلة «مخالفي اإلقامة»

أسامة دياب

وصف ســفير بنغالديش 
لدى البــالد إس إم أبو الكالم 
البنغالديشــية -  العالقــات 
الكويتية بالرائدة والتاريخية، 
حيــث بنيــت علــى أســس 
صلبة مــن الصداقــة والثقة 
والتعاون واالحترام املتبادل، 
مشيدا بعمق ومتانة عالقات 
الصداقة التي جتمع اجليشني 
الكويتــي والبنغالــي في كل 
املجاالت، الفتا إلى أن الكويت 
أحد الالعبني األساســيني في 
املنطقة وتلعب دورا مميزا على 
النزاعات وإحالل  صعيد حل 

السالم.
وكشــف أبو الــكالم - في 
تصريحات خاصة لـ «األنباء» 
- عن مغادرة ٦٠٠٠ شــخص 
من أبناء اجلالية الكويت خالل 

التي فرضتها جائحة كورونا.
وأشــار ابو الــكالم إلى أن 
تعداد أبناء اجلالية البنغالية 
في الكويت يبلغ حوالي ٣٥٠ 
ألف نســمة يعيشون في امن 
وأمان فــي الكويت الصديقة، 
موضحا أن أغلب الشكاوى التي 
تصل السفارة من قبل العمالة 
تتعلــق بعــدم دفــع الرواتب 
بصورة منتظمة خالل األشهر 
األربعــة املاضيــة، مبينا انه 
بالرغم من الظروف االقتصادية 
الصعبة التي فرضتها جائحة 
كورونا اال ان اجلانب املضيء 
هو ان ٩٠٪من الشركات تقوم 
بدفع رواتب موظفيها بانتظام 
وذلك بفضل جهود احلكومة 

الكويتية املميزة.
ولفت ابو الكالم الى وجود 
تعــاون مميــز مــن اجلانــب 
الكويتــي حلــل اي مشــكلة 

من املراجعني عن طريق نظام 
حجــز املواعيد املســبقة عبر 
اإلنترنت، موضحا أن السفارة 
تســتقبل مــن ١٠٠٠ الى ١٢٠٠ 
مراجع يوميا أغلبهم معامالت 
تتعلــق بتجديد اجلوازات او 

اصدار جوازات جديدة.
وعــن آخــر املســتجدات 
اخلاصــة بڤيــروس كورونا 
فــي   ١٩ كوفيــد  املســتجد 
ابوالكالم  بنغالديش، اوضح 
ان الوضع مســتقر في بالده 
واإلصابات أقل بشكل ملحوظ، 
واصفا اإلجراءات التي اتخذتها 
احلكومة الكويتية في مكافحة 
والوقاية من ڤيروس كورونا 
بالفعالــة واحلاســمة والتي 
أسهمت بشكل فعال في احلد 
من انتشار املرض، مثمنا الدور 
الذي تلعبه الكوادر الطبية في 

الصفوف األمامية.

عارضــة تتعلــق بالعمالــة، 
مثمنــا دور اجلهــات املعنية 
التــي ال تدخر جهدا في تقدمي 
يد العون السفارة، موضحا أنه 
يعلم جيــدا ان العالم يعيش 
ظروفا استثنائية غير مسبوقة 
تضع جميع دول العالم حتت 
ضغوطــات كبيــرة، وهو ما 
يســتدعي التكاتف والتعاون 

ملواجهتها.
وبني أبو الكالم ان اإلقبال 
الكبير على السفارة بعد فترة 
اإلغــالق امر طبيعي بســبب 
رغبــة الكثيريــن مــن أبنــاء 
اجلالية في إجناز معامالتهم 
بعد فترة كبيرة من التوقف، 
مشيرا الى ان أغلب املعامالت 
تتعلــق بتجديد اجلوازات او 
اصدار جوازات جديدة، موضحا 
أن السفارة اعتمدت آلية مميزة 
في التعامل مع االعداد الكبيرة 
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السفير إس إم أبو الكالم

الفترة املاضيــة، موضحا أن 
٤٦٠٠ منهم استفادوا من املهلة 
التي منحتها وزارة الداخلية 
ملخالفي قانــون اإلقامة، الفتا 
إلــى رغبة الكثيرين من أبناء 
اجلالية في مغادرة الكويت في 
الوقت احلالي وخصوصا ان 
أغلبهم بال عمل بسبب الظروف 

السفارة تستقبل من ١٠٠٠ إلى ١٢٠٠ مراجع يوميًا وأغلب املعامالت تتعلق بتجديد اجلوازات أو إصدار جديدة
 ٣٥٠ ألف نسمة تعداد اجلالية البنغالية وأغلب شكاواهم األشهر األربعة املاضية عدم دفع الرواتب بانتظام

رئيس األركان استقبل امللحق العسكري القطري
استقبل رئيس األركان العامة للجيش الفريق 
الركن محمد اخلضر مبكتبه ظهر أمس امللحق 
العســكري القطــري لدى البالد اللــواء الركن 
بحري إبراهيم الكبيسي، وذلك مبناسبة انتهاء 
مهام عمله في منصبه. هذا، وقد وجه الفريق 
اخلضر شــكره وتقديره للــواء الركن بحري 
إبراهيم الكبيســي، على ما قــام به من جهود 
أثناء فترة عمله، متمنيا له التوفيق والنجاح 

في حياته القادمة.
حضــر اللقاء نائب رئيــس األركان العامة 
للجيــش الفريق الركن خالــد صالح الصباح، 
ومدير شــؤون امللحقني والبعثات العسكرية 

الفريق الركن محمد اخلضر مستقبال اللواء الركن بحري إبراهيم الكبيسيالعميد الركن مساعد خزام احلمدان.

العتل يدعو إلى اإلسراع بإنهاء معاناة املهندسني
الكويتيني بعقود الشركات النفطية

أعرب رئيس جمعية املهندســني 
م.فيصــل العتــل، عن األمــل في أن 
ينهي وزير النفــط ووزير الكهرباء 
واملاء د.خالد الفاضل معاناة عشرات 
املهندسني الذين قامت بعض الشركات 
املتعاقدة مع القطاع النفطي بالكويت 
بإنهــاء خدماتهــم، الفتــا إلى وعود 
تلقتهــا اجلمعيــة من الوزيــر بأنه 

يتابع شخصيا هذه املشكلة وسيقوم 
بإنهائها بعد تواصل «املهندسني» معه 
واطالعه على تفاصيل املعاناة التي 

تسببت بها بعض هذه الشركات.
وأشــار العتل الــى أن احلكومة 
تكفلت برواتب العمالة الوطنية في 
القطاع اخلاص وشددت للحفاظ على 
هذه العمالة ومن املؤسف أننا نرى 

هذه اجلهــات اخلاصة تتجاوز على 
القرارات احلكومية وبعض مؤسساتنا 
الرســمية تصمت عن جتاوزاتها أو 
تتهــاون فــي احلفاظ علــى العمالة 
الهندسية والفنية الكويتية التي بدأت 
الدولة تعول عليها كثيرا في آمالها 
لتحقيــق التوازن وتعديل التركيبة 

م.فيصل العتلالسكانية.

احلريص: االستعدادات لعودة الرحالت التجارية «مطمئنة»

األمير هّنأ رئيسي جمهوريتي كيريباتي 
وساوتومي وبرنسيب بالعيد الوطني

بعث صاحب الســمو األمير الشيخ صباح األحمد 
ببرقية تهنئة إلى الرئيس تانيتي مامو رئيس جمهورية 
كيريباتي الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه 
مبناسبة العيد الوطني لبالده، متمنيا سموه له موفور 
الصحــة ومتام العافيــة وللبلد الصديــق كل التقدم 
واالزدهــار. كما بعث صاحب الســمو األمير ببرقية 
تهنئة إلى الرئيس إيفاريستو كارفالهو رئيس جمهورية 
ساوتومي وبرنسيب الدميوقراطية الصديقة، ضمنها 
سموه خالص تهانيه مبناســبة العيد الوطني لبالده، 
راجيا سموه له دوام الصحة والعافية وللبلد الصديق 

املزيد من الرقي والنماء. وبعث سمو ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد ببرقيــة تهنئة إلى الرئيس تانيتي مامو 
رئيس جمهورية كيريباتي الصديقة، عبر فيها سموه 
عن خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده، متمنيا 
سموه له موفور الصحة والعافية. كما بعث سموه ببرقية 
تهنئة إلى الرئيس إيفاريستو كارفالهو رئيس جمهورية  
ساوتومي وبرنســيب الدميقراطية الصديقة، ضمنها 
سموه خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده، راجيا 
سموه له دوام الصحة والعافية. كما بعث سمو رئيس 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمدالوزراء الشيخ صباح اخلالد ببرقيتي تهنئة مماثلتني.


