
الثالثاء ٢٥ اغسطس ٢٠٢٠
05 احلياة تعود إلى الكويت

التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة الرابعة)

الكويت تتمتع بقدر عال من احلرية وكل املواضيع قابلة للنقاش طاملا تتحدث بلغة مهذبةالكويت تلعب دورًا فاعًال في املنطقة ونؤيد مبادراتها ووساطة صاحب السمو في حل النزاعات 

١٠٠ طالب وطالبة يدرسون في هولندا ومليار دوالر حجم االستثمارات الكويتية في مجال البتروكيماويات واخلدمات اللوجستية
الطريقة التي رأيت بها اإلسالم في الكويت وسطية ومنفتحة وأصحاب الديانات األخرى يتعايشون وميارسون شعائرهم بحرية

الكويت وهولندا لديهما تواصل مستمر وتوافق في وجهات النظر جتاه العديد من امللفات والقضايا على الساحتني العاملية واإلقليمية

أجرى احلوار: أسامة دياب

الهولندي  الســفير  أكــد 
املنتهية مهام عمله لدى البالد 
فرانس بوتايت عمق العالقات 
الكويتية والتي  الهولنديــة- 
وصفها بالتاريخية واملتطورة 
على كافة األصعدة ومختلف 
مجاالت التعاون، مشيرا إلى أن 
بالده الشريك التجاري األول 
للكويــت في أوروبــا ويبلغ 
إجمالي حجم التبادل التجاري 
بني البلدين ٢٫٥ مليار دوالر، 
في حني يبلغ حجم االستثمارات 
الكويتية في هولندا مليار دوالر 
البتروكيماويات  في مجاالت 

واخلدمات اللوجستية.
ولفت بوتايت إلى أن الكويت 
وهولندا لديهما تواصل مستمر 
وتوافق في وجهات النظر جتاه 
العديد من امللفات والقضايا على 
العاملية واإلقليمية،  الساحتني 
مبينــا أن الكويت تلعب دورا 
فاعال وبناء في املنطقة وبالده 
تؤيد كافة مبادراتها ووساطة 
صاحب السمو األمير في حل 
النزاعــات وإحالل الســالم، 
الكويــت تتمتع  أن  موضحا 
بقــدر عال مــن احلرية وكل 
للنقاش مع  املواضيع قابلــة 
الكويتيــني طاملا تتحدث بلغة 
مهذبة، واصفــا الطريقة التي 
الكويت  بها اإلسالم في  رأى 
بالوسطية واملنفتحة وأصحاب 
الديانات األخرى يتعايشون 
وميارسون شعائرهم بحرية 

فإلى التفاصيل:

كيف تصف العالقات 
الكويتية- الهولندية ومراحل 
تطورها وآفاقها املستقبلية؟

الهولنديــة-  العالقــات  ٭ 
الكويتيــة ممتــازة وتتميز 
بالقــوة واملتانــة على كافة 
األصعدة ومختلف مجاالت 
التعــاون حيــث بنيت عبر 
إرث كبير من الصداقة والثقة 
والتفاهم واالحترام املتبادل، 
فهي عالقات تتسم بالتطور 
نظرا لإلمكانات الهائلة التي 
يتمتع بها البلدان الصديقان، 
فعلى الصعيــد االقتصادي 
هولنــدا تعتبــر الشــريك 
التجــاري األول للكويت في 
أوروبا، وسعيد جدا لوجود 
شــركات هولندية لها عقود 
مميزة في الكويت مثل شركة 
شل، باإلضافة إلى أن األطعمة 
والورود الهولندية متوافرة 

في السوق الكويتي.
وعلى الصعيد السياسي، 
البلديــن بينهمــا  أن  جنــد 
تواصل مستمر وتوافق في 

بعدد االتفاقيــات ومذكرات 
التفاهــم، وبصفــة لدينــا 
اتفاقيات تعاون مع الكويت 
تغطي أبرز مجاالت التعاون 
مثل منع االزدواج الضريبي 
وغيره، ومذكرتي تفاهم في 
غاية األهمية األولى تتعلق 
باملشاورات السياسية حول 
امللفات والقضايا ذات االهتمام 
املشترك والتي تعقد سنويا 
الــوزاري،  علــى املســتوى 
والثانيــة في مجــال الطاقة 
وإيجاد بدائل متجددة ملصادر 
الطاقة التقليدية مثل الطاقة 
الشمسية وطاقة الرياح، وكما 
ســبق أن أكدت في أكثر من 
موضع فإن العبرة ليســت 
بعدد االتفاقيــات ومذكرات 
التفاهم ولكن مبدى فاعليتها 

الســاحة  ٭ املشــهد علــى 
اإلقليميــة ملتبس ويتطور 
بصــورة متســارعة ولذلك 
نتابع األحداث على الساحة 
اإلقليمية عن كثب في اليمن 
وإيــران والعراق وســورية 
ولدينا تنســيق مع الكويت 
ونؤيــد دور الكويت الفاعل 
والبناء ومبادراتها ووساطة 
صاحب السمو األمير في حل 
الســالم  النزاعــات وإحالل 
ســواء فــي األزمــة اليمنية 
ومساعي سموه في املصاحلة 
اخلليجية. لدينا تعاون مثمر 
مع الكويت في احلرب على 
اإلرهــاب، فهي تلعــب دورا 
مميــزا ومهما فــي التحالف 
الدولي حملاربة داعش، ولدينا 
هنا عدد من املعدات واجلنود 

اإلصابة ترتفــع مرة أخرى 
في أوســاط الشباب. الفرق 
بني الكويت وهولندا كالفرق 
بــني النصائــح واإلجراءات 
اإللزامية، في هولندا يقدمون 
إجــراءات  دون  النصائــح 

ملزمة.

متى سيفتح القسم القنصلي 
ابوابه لسفر الكويتيني إلى 

هولندا؟
٭ أعتقد أن األمر كله موكول 
إلــى املتخصصــني والذيــن 
يحددون متى يصبح الوضع 

الصحي مالئما.

كم يبلغ عدد الطالب 
الكويتيني الذين يدرسون في 

هولندا؟
٭ النظام التعليمي واملؤسسات 
األكادميية في هولندا مشهود 
بكفاءتهــا عامليا ولها شــهرة 
كبيــرة ولدينــا طــالب مــن 
مختلف أنحاء العالم يدرسون 
فــي جامعاتنا ولكن لألســف 
الشديد عدد الطالب الكويتيني 
الذين يدرسون في هولندا ال 
يتجــاوز ١٠٠ طالب وطالبة، 
نظرا ألن الطــالب الكويتيني 
يركزون على الواليات املتحدة 
وبريطانيا كوجهات أكادميية، 
بصفة عامة نرحب باملزيد من 
الطالب الكويتيــني ونود أن 
نوضح لهــم أنه ليس عليهم 
تعلم اللغــة الهولندية حيث 
ان املناهج الدراسية متوافرة 
باللغة اإلجنليزية في مختلف 

وخدمتها ملصالح البلدين.

ما حجم التبادل التجاري بني 
البلدين؟

٭ إجمالــي حجــم التبــادل 
التجاري بــني البلدين يبلغ 

حوالي ٢٫٥ مليار دوالر.

ماذا عن حجم االستثمارات 
الكويتية في هولندا؟

٭ فيما يتعلق باالستثمارات 
الكويتيــة في هولنــدا فهي 
تبلــغ مليار دوالر في مجال 
البتروكيماويات واخلدمات 

اللوجستية.
حدثنا عن أبرز مالمح 

التنسيق الثنائي بني البلدين 
حول القضايا وامللفات 

اإلقليمية.

الهولنديني الذين يشاركون 
في التحالف.

ما موقفكم من ضم أراضي 
الضفة الغربية إلسرائيل؟

٭ موقفنــا واضح وصريح 
الفلســطينية  القضية  مــن 
نحن مع حل الدولتني وضم 
الغربيــة  أراضــي الضفــة 
إلسرائيل عامل سلبي جدا، 
ولكن فــي ذات الوقت لدينا 
عالقات ديبلوماسية طبيعية 
مع إسرائيل وعالقات جيدة 
جدا مع السلطة الفلسطينية.
اخلطــوة األخيــرة التي 
اتخذتها اإلمارات بالتطبيع 
مع إسرائيل جيدة ودائما ما 
أقول إنه من اجليد أن تكون 
لك عالقات ديبلوماسية مع 
اجلميع وليس مع األصدقاء 
املبــادرة  أن  فقــط. ونــرى 
العربيــة الزالــت صاحلــة 
كخيــار مطروح على طاولة 
املفاوضــات واألفضــل لكل 

األطراف مواصلة احلوار.

ما آخر أخبار ڤيروس 
كورونا املستجد في هولندا؟

٭ الوضــع كان قاســيا جدا 
فــي إبريل ومايــو املاضيني 
واملستشفيات كانت ممتلئة 
ولكننا جتاوزنا هذا الوضع 
مبزيــد من االلتزام بالتباعد 
االجتماعي واتباع اإلجراءات 
الوقائية مما أدى إلى انخفاض 
احلاالت في يونيو ويوليو، 
ولكن مع األسف بدأت حاالت 

جامعاتنا. ونحن في السفارة 
على أمت االستعداد لتقدمي يد 
العون للطــالب الراغبني في 

الدراسة بهولندا.

ما محطتك القادمة بعد انتهاء 
مهام عملك في الكويت؟

٭ قضيت أياما ال تنسى في 
الكويــت وســعيد أنها آخر 
محطاتي الديبلوماسية قبل 
التقاعد حيث يبلغ عمري اآلن 
٦٧ عاما، وبالتالي التقاعد هو 

محطتي القادمة.

من هو السفير اجلديد ململكة 
هولندا لدى الكويت؟ ومتى 

سيصل إلى الكويت؟
٭ السفير اجلديد لورانس 
ويستهوف صديق شخصي 
وعلى دراية كاملة باملنطقة 
حيــث مثل بالده في اململكة 
العربية السعودية وجمهورية 
مصــر العربيــة وأمتنى له 
كل التوفيــق في مهمته وأن 
يبني على العالقات الثنائية 
املتميزة باألساس. أنا سأغادر 
الكويــت يــوم األربعــاء ٢٦ 
أغسطس والســفير اجلديد 
يصــل في غضــون أيام من 
مغادرتي إال أنه ســيخضع 
للحجر املنزلي ملدة ١٤ يوما.

كيف تصف جتربتك في 
الكويت؟

٭ جتربتي في الكويت مميزة 
وال تنســى وأعتقد أن أبرز 
ما مييزها هو الســهولة في 
االندماج في املجتمع وتكوين 
عالقــات شــخصية فيــه، 
الكويتي مجتمع  فاملجتمــع 
منفتح يقبل اآلخر ويتعايش 
معه، فضال عن متتعها بقدر 
عال من احلرية فكل املواضيع 
قابلة للنقاش مع الكويتيني 
طاملا تتحدث بلغــة مهذبة، 
كما أن بيوتهــم ودواوينهم 
مفتوحة للجميع ويتحلون 

بكرم ضيافة رائع.

ماذا ستخبر عائلتك 
وأصدقاءك في هولندا عن 

الكويت؟
أن  ٭ بالطبــع ســأخبرهم 
الكويتيني شــعب وســطي 
وعقالني ويتحلى بالشفافية 
وسأصحح العديد من األفكار 
الســلبية واألخبــار الزائفة 
لــدى البعض عن اإلســالم 
التــي  الطريقــة  والعــرب، 
رأيت بها اإلسالم في الكويت 
وسطية ومنفتحة وأصحاب 
الديانات األخرى يتعايشون 
وميارسون شعائرهم بحرية.

السفير الهولندي مغرم بركوب الدراجات الهوائية (قاسم باشا) السفير الهولندي فرانس بوتايت مع الزميل أسامة دياب 

وجهات النظر جتاه العديد 
مــن امللفــات والقضايا على 
الساحتني العاملية واإلقليمية، 
وكان بينهمــا تعــاون مثمر 
علــى صعيد مجلــس األمن 
الدولــي. الكويــت وهولندا 
بينهما العديد من القواســم 
املشــتركة حيث إنهما بلدان 
صغيــران ولكــن كل منهما 
تســعى ليكــون لــه تأثيــر 
إيجابي قوي في محيطه من 
خالل دعم وتعزيز االستقرار 

والسالم.

ما أبرز مجاالت التعاون 
الثنائي بني البلدين؟

٭ التعاون بني البلدين يغطي 
مختلــف مجــاالت العالقات 
الثنائية وحتدثنا عن التعاون 
السياسي واالقتصادي، كما 
لدينــا تعــاون مميــز علــى 
التبــادل  الصعيــد تعزيــز 
الثقافــي من خالل املعارض 
الصور واألطعمة الصحية، 
ونتعــاون مــع الكويت في 
مجال مكافحة االجتار بالبشر 
ولدينا خبراء في هذا املجال 
زاروا الكويت في وقت سابق 
لبحث التعــاون الثنائي في 

هذا املجال.

كم عد االتفاقيات الثنائية 
ومذكرات التفاهم التي 

تسيّر العالقات بني البلدين 
الصديقني؟

٭ ال ميكن أن نحكم على مدى 
تطــور العالقات بــني الدول 

محاربة األخبار الكاذبة
أشاد السفير الهولندي املنتهية مهام عمله 
لدى البالد فرانس بوتايــت بالدور املميز 
والرائد للصحافة مبختلف أنواعها املقروءة 
واملسموعة واملرئية في محاربة االخبار الكاذبة 
وخصوصا في األوقات العصيبة مثل التي 
مير بها العالم بسبب تفشي ڤيروس كورونا.

سأفتقد أصدقائي والديوانيات
أكد الســفير الهولندي املنتهية مهام عمله 
لدى البالد فرانس بوتايت أنه كون صداقات 
في الكويت ال تنسى وسيظل على تواصل 
معهم، موضحا أنه سيفتقد أصدقاءه وثقافة 

الديوانية الفريدة التي متيز الكويت.

مغرم باجلريدة الورقية
عبر الســفير الهولندي املنتهية مهام عمله 
لدى البالد فرانس بوتايت عن عشقه لقراءة 
اجلريدة الورقية ملا لهــا من متعة خاصة، 
موضحا أنه يستمتع بقراءة األخبار الكترونيا.

أعشق أسماك جون الكويت
أكد السفير الهولندي املنتهية مهام عمله لدى 
البالد فرانس بوتايت أنه يعشق اسماك جون 
الكويت التي لهــا مذاق مختلف ولذلك كانت 
املأكوالت البحرية على الطريقة الكويتية طبقه 
املفضل وخصوصا الروبيان والهامور، الفتا إلى 
أن زيارة سوق السمك في شرق أو في مجمع 
الكوت كانت من األشياء احملببة له ولزوجته.

ملشاهدة الڤيديو

السفير الهولندي لـ «األنباء»: ٢٫٥ مليار دوالر 
إجمالي حجم التبادل التجاري مع الكويت.. 

والسفير اجلديد يصل خالل أيام

فرانس بوتايت أكد في آخر لقاء له قبل مغادرته: قضيت أياماً ال تُنسى في الكويت وسعيد بأنها آخر محطاتي الديبلوماسية

٤٣٢ إصابة جديدة بـ «كورونا» و٣ حاالت وفاة
حنان عبداملعبود

أعلنــت وزارة الصحــة 
أمس االثنني عن تسجيل ٤٣٢ 
إصابة جديدة مبرض كورونا 
املستجد (كوفيد-١٩) خالل 
الـ٢٤ ساعة السابقة ليرتفع 
بذلــك إجمالي عــدد احلاالت 
املسجلة في البالد إلى ٨٠٩٦٠ 
حالة في حني مت تســجيل ٣ 
حــاالت وفــاة إثــر اصابتها 
باملــرض ليصبــح مجمــوع 
حاالت الوفاة املسجلة حتى 

أمس ٥١٨ حالة.
وقــال املتحدث الرســمي 
الــوزارة د.عبــداهللا  باســم 
الســند إن من بــني احلاالت 
السابقة التي ثبتت إصابتها 
حاالت مخالطة حلاالت تأكدت 
إصابتها وأخرى قيد البحث 
عن مصدر العدوى وفحص 

املخالطني لها.
وذكر أن اإلصابات توزعت 
حسب املناطق الصحية بواقع 

الرعايــة الطبيــة في أقســام 
العناية املركزة بلغ ٩٩ حالة 
ليصبح بذلك املجموع الكلي 
التي ثبتت  جلميع احلــاالت 
إصابتها مبرض (كوفيد-١٩) 
ومازالت تتلقى الرعاية الطبية 

الالزمة ٧٥١٧ حالة.
وأشار إلى أن عدد املسحات 
التي مت القيام بها خالل الـ٢٤ 
ساعة املاضية بلغ ٣٠٥٦ مسحة 
ليبلــغ مجمــوع الفحوصات 

٥٩٠٦٢٣ فحصا.
الدعــوة  الســند  وجــدد 
للمواطنني واملقيمني ملداومة 
األخذ بكل سبل الوقاية وجتنب 
مخالطــة اآلخرين واحلرص 
علــى تطبيــق اســتراتيجية 

التباعد البدني.
وكانــت وزارة الصحــة 
أعلنت في وقت ســابق أمس 
شــفاء ٦١٨ إصابة خالل الـ٢٤ 
ساعة املاضية ليبلغ مجموع 
عدد حاالت الشــفاء من وباء 

كورونا ٧٢٩٢٥ حالة.

و٦٠ حالة في منطقة العاصمة 
الصحية و٥٩ حالة في منطقة 

حولي الصحية.
وبــني أن عدد مــن يتلقى 

١٥٠ حالة في منطقة األحمدي 
الصحية و٨٣ حالة في منطقة 
الفروانية الصحية و٨٠ حالة 
في منطقة اجلهراء الصحية 

إجمالي اإلصابات ٨٠٩٦٠ شفي منها ٧٢٩٢٥ حالة

«النجاة» تطرح مشروع كفالة طالب العلم في ألبانيا
أكــدت رئيســة القطاع 
النســائي بجمعية النجاة 
اخليريــة وضحة البليس 
علــى اهتمــام اجلمعيــة 
مبشــروع «كفالــة طــالب 
العلــم» في ألبانيا وتقدمي 
املساعدات واملنح الدراسية 
لهــم، موضحــة ان هــذا 
املشــروع ضمن املشاريع 
التــي حتقق اهــداف األمم 
املتحدة الـــ ١٧ في حتقيق 
التنمية املستدامة للشعوب 
الفقيرة، ويأتي حتت شعار 
«ال للجهــل»، حيــث تقوم 
بدور فعــال جتــاه تنفيذ 
املشاريع اخليرية املختلفة 
في دول البلقان، وحتديدا 

في دولة ألبانيا.
ان  البليــس:  وقالــت 
اإلســالم حث علــى طلب 
العلم والسعي عليه، فهو 
سالح تقدم األمم وبه ترتقي 
ويرتفع شــأنها، الفتة إلى 
أن اجلمعية تهدف لكفالة 

إلى تنمية الكوادر العلمية 
مذلال الكثيــر من العقبات 
املاديــة التي تعتبر حائط 
صد بني الطالب وتعليمه، 
مشيرة إلى أن كفالة الطالب 
الواحــد بقيمــة ٧٠ دينارا 

شهريا.
وحول رسالة املشروع 
أوضحــت البليس: نطمح 
إلــى  مــن هــذا املشــروع 
الدراســية  املنــح  تقــدمي 
واملســاعدة املادية لطالب 

العلم احملتاجني الستكمال 
مسيرتهم التعليمية، التي 
لها أبلغ األثر في مستقبلهم 
املهنــي وحياتهم العلمية، 
وحتقيق أهدافهم التربوية 
والعلمية والثقافية، مؤكدة 
أن مثل هذه املشاريع تعمل 
على استعادة الدور الريادي 
لإلســالم في دول البلقان، 
الفتة الى انه ميكن املساهمة 
بهاتــف  االتصــال  عبــر 
أو عــن طريــق   ١٨٠٠٠٨٢
منصات التواصل والروابط 
االلكترونية للنجاة اخليرية 

.alnajatorg@
وحثــت البليــس أهــل 
اخليــر علــى دعــم هــذا 
الــــذي  املبارك  املشــروع 
يســاهم بخروج نخبة من 
النقلة  املتميزين ليحققوا 
النوعيــة ملجتمعاتهم في 
جميع املجاالت فالعلم هو 
سالح األمم الذي به ترتقي 

ويرتفع شأنها.

ضمن مشاريع التنمية املستدامة ويأتي حتت شعار «ال للجهل»

مشروع كفالة طالب العلم في البانبا

٥٠ طالبا وطالبة في شتي 
التخصصات العلمية، وعلى 
رأســها الطب والهندســة 
وغيرهــا من التخصصات 
األخرى، وذلك ليســاهموا 
فــي نهضــة هــذا املجتمع 
الــذي عانى لســنوات من 

آثار احلروب.
وأضافــت البليــس: إن 
مشروع «كفالة طالب العلم» 
يهدف لسد حاجات الطلبة 
ذوي الدخل احملدود، ويؤدي 


