
سفيرنا في عّمان: تقليص السلطات األردنية مدة حجر الطلبة القادمني 
إلى أسبوع واحد سُيسهل التحاق طلبتنا بالعام الدراسي اجلديد

عمان - كونا: أشاد سفيرنا لدى 
األردن عزيز الديحاني أمس مببادرة 
الســلطات األردنية بتقليص مدة 
حجر الطلبة القادمني ألسبوع واحد، 
معتبــرا ان ذلك سيســهل التحاق 
الطلبة الكويتيني بالعام الدراسي 

اجلديد.
 وقــال الديحاني لـــ (كونا) إن 
قرار املوافقة بتقليص فترة احلجر 
املؤسسي من أسبوعني إلى أسبوع 
واحد وإلغاء احلجر املنزلي يعود 
باملصلحــة علــى الطلبــة الذيــن 
يســتوجب حتصيلهــم األكادميي 
الدوام داخل املؤسسات التعليمية.

وذكر أن املكتب الثقافي الكويتي 
قام بالتنسيق مع السفارة الكويتية 

وخليــة إدارة أزمــة (كورونا) في 
اململكة األردنية لتسهيل إجراءات 
عــودة الطلبــة الكويتيــني ضمن 
تخصصات وبرامج أكادميية محددة 

في األيام املقبلة.
من جانبه، قال امللحق الثقافي 
الكويتي د.بدر املطيري لـ (كونا) 
ان عــدد الطلبــة الكويتيني الذين 
أمتوا فترة احلجر املؤسسي األربعاء 
بلغ ٢٢٢ طالبا وطالبة قدموا عبر 
رحالت استثنائية األسبوع املاضي. 
وأضاف أن املكتب سعى لبيان أهمية 
استكمال طلبة الطب البشري في 
املراحل الدراسية الرابعة واخلامسة 
والسادســة (ســنوات ســريرية) 
حتصيلهــم العلمي داخــل احلرم 

اجلامعي باإلضافة إلى طلبة طب 
األسنان في املرحلتني الدراسيتني 

الرابعة واخلامسة.
وأضاف أن السلطات الصحية 
األردنية وافقت على تخفيف شروط 
(البروتوكول) الصحي املتبع على 
جميع الطلبة القادمني شرط إجراء 
فحص (بي.سي.آر) قبل الوصول 
إلى األردن في مدة ال تزيد على ٧٢ 
ســاعة، وكذلك اخلضوع للفحص 
عند القدوم إلى عمان وقبل اخلروج 

من فندق احلجر الصحي.
وأوضــح أن الســلطات وافقت 
أيضا على عدم فرض حجر منزلي 
على الطلبة بعد خروجهم من الفندق 
كما كان مقررا سابقا.وكشــف عن 

ان مجلس التعليم العالي األردني 
أقر التعليم االلكتروني (عن ُبعد) 
التخصصــات  للطلبــة أصحــاب 
األدبية والنظرية في الفصل املقبل 
مــع اســتثناءات تقديرية لبعض 
التخصصات، على أن تتم مراجعة 
آليــة التعليــم حســب املعطيات 

الوبائية.
ودعا الدارسني الكويتيني ممن 
تشــملهم القــرارات األردنيــة الى 
تعبئــة منــاذج مباشــرة العودة 
ضمــن الرحالت املقبلة وهم طلبة 
البكالوريوس (طب بشري - طب 
أسنان - ودكتور صيدلي - صيدلة) 
لكل السنوات وطلبة (ماجستير - 

دكتوراه).

اخلميس ٣ سبتمبر ٢٠٢٠
احلياة تعود إلى الكويت04

(املرحلة الرابعة)

كيف تصف العالقات الكويتية 
ـ األردنية وابرز مالمح 

تطورها وآفاقها املستقبلية؟
٭ األردن لديه عالقات مميزة 
مع مختلــف الــدول العربية 
ولكن تظل العالقات األردنيةـ  
الكويتية ذات خصوصية كبيرة 
ومنوذج يحتذى في العالقات 
بني الدول، حيث حتظى برعاية 
القيادة السياسية في البلدين 
وهناك رؤية مشتركة وتطابق 
في وجهات النظر وتنســيق 
كامل حيال العديد من القضايا 
وامللفات على الساحتني العاملية 
واإلقليمية وخصوصا القضايا 
العربية وعلى رأسها القضية 

الفلسطينية.
الثنائيــة مــع  العالقــات 
الكويــت حتكمها وتســيرها 
عــدد من االتفاقيــات تتجاوز 
الـــ ٦٠ اتفاقيــة تغطي جميع 
مناحي التعــاون الثنائي مبا 
فيهــا السياســي والتجــاري 
واالقتصــادي، ومؤخرا زرت 
التجــارة والصناعــة  غرفــة 
ووجدت من الرئيس واالعضاء 
اهتماما بالغا لتعزيز العالقات 
التجارية مع األردن، وخصوصا 
أن األردن لديه إمكانات كبيرة 
ومميزة فــي اإلنتاج الزراعي 
والصناعي وإن كانت األرقام 
الدقيقة حلجم التبادل التجاري 
بني البلدين شهدت انخفاضا 
مؤخرا بسبب جائحة كورونا.
كمــا أن العالقات الثنائية 
مــع الكويــت تتطور بشــكل 
دائم ومستمر وهذا ما يعطي 
مستقبل العالقات زخما أكبر 
نظرا لإلمكانات التي يتمتع بها 
البلدان الصديقان، ونتطلع إلى 
ترتيب زيارات متبادلة لرجال 
االعمال الكويتيني واالردنيني 
بعــد فتح املطــارات لتحقيق 
اآلمــال املعقودة علــى تطور 

هذه العالقات.

حدثنا عن أبرز مالمح ملتقى 
االعمال األردني ـ الكويتي؟

٭ ملتقــى األعمــال األردني ـ 
الكويتي والذي عقد في عمان 
في الفترة بني ١٧ ـ ٢٠ نوفمبر 
٢٠١٩ يهدف إلى تعزيز العالقات 
االقتصادية بني البلدين وبحث 
التجــاري  التعــاون  فــرص 
بــني أصحاب  واالســتثماري 
االعمال في البلدين ومت توقيع 
بروتوكــول تعاون بني غرفة 
جتارة وصناعة األردن وغرفة 
التجارة والصناعة في الكويت، 
االســتثمار  فــرص  لبحــث 
الصناعــي، وخصوصــا أن 
األردن لديــه حدودا مع ثالثة 
دول برية مع سورية والعراق 
والســعودية، باإلضافــة إلى 
بنيــة حتتية مميزة قد تكون 
نقطة انطالق لرجال االعمال 

األجنبية في األردن بإجمالي 
يتــراوح بــني ١٧ و١٨ مليــار 
ثقــة  يعكــس  وهــذا  دوالر 
اجلانــب الكويتــي في األردن 
وبيئته االســتثمارية املالئمة 
وإمكاناته الواعدة في مختلف 
القطاعــات، فضال عن حماية 
احلكومة لتلك االســتثمارات 
وتوفيرها حلزمة من القوانني 
املشجعة لالستثمار مبا فيها 
حرية االستمالك الكامل ورفع 
القيــود وتذليل العقبات أمام 
املستثمرين الذين ما عليهم إال 
التواصل مع هيئة االستثمار 
األردنــي لتقدمي املشــاريع أو 
االستفادة من املشاريع اجلاهزة 
التــي تنشــرها الهيئــة على 
موقعها االلكتروني مشفوعة 
بدراسات اجلدوى االقتصادية. 
وتتنوع االستثمارات الكويتية 
فــي األردن لتشــمل قطاعات 
االستثمار العقاري والسياحي 

والصناعات املتوسطة.
عدد طلبتنا باألردن

كم عدد الطالب الكويتيني 
الذين يدرسون في األردن؟

التعليميــة  املؤسســات  ٭ 
األردنيــة مشــهود بكفاءتهــا 
وجتــذب العديد مــن الطالب 
من مختلف اجلنسيات، ولدينا 
اآلن حوالي ٤٢٠٠ طالب كويتي 
يدرســون في األردن، ونحن 
حريصون على زيــادة أعداد 

بني البلدين؟
٭ هنــاك تشــاورات دائمــة 
ومستمرة سواء على مستوى 
القيــادة العليــا أو مســتوى 
وزراء اخلارجيــة ودائمــا ما 
يوجــد تنســيق فــي املواقف 
حول القضايــا وامللفات على 
الساحتني اإلقليمية والدولية 
حتت شعار كبير أن ما ميس 
الكويت ميس األردن والعكس 

صحيح.
تطوير العالقات

كيف تسعون إلى تطوير 
العالقات الثقافية الكويتية ـ 

األردنية في ظل وجود قواسم 
مشتركة بني البلدين؟

٭ نولــي تطويــر العالقــات 
الثقافيــة بــني البلدين أهمية 
قصوى ألنها جسر للتواصل 
بني الشعبني الصديقني وتعزيز 
للعالقــات بينهمــا، ولقد كنا 
بصــدد إقامة أســبوع ثقافي 
أردني في الكويت إال أننا أجلنا 
الفكرة بســبب الظروف التي 
فرضتها جائحة كورونا. لدينا 
تعــاون مع املجلــس الوطني 
واآلداب  والفنــون  للثقافــة 
ونحــرص دائما علــى وجود 
الفنانــني والفرق  ومشــاركة 
الكويتية في مهرجان جرش، 
كما يحرص املجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب على 
دعوة الفنانني والفرق األردنية 
إلقامــة عروضهم في الكويت 

سنويا.

كم عدد أبناء اجلالية األردنية 
في الكويت؟

٭ اجلالية األردنية في الكويت 
تعدادهــا يقــارب الـــ ٦٠ ألف 
نســمة وهــي جاليــة نوعية 
وماهــرة وملتزمــة بشــهادة 

السلطات الكويتية.
التغيرات في عمل السفارة

ما أبرز مالمح تغيرت آلية 
العمل في السفارة في زمن 

الكورونا؟
الظــروف  بالطبــع،  ٭ 
التي تعيشــها  االســتثنائية 
العالــم ومنها  مختلــف دول 
الكويــت فرضــت تغيرا على 
آليــة العمــل وخصوصــا في 
ظــل القيــود التــي فرضتهــا 
العالــم علــى  مختلــف دول 
الســفر ممــا أدى إلــى زيادة 
االقبال على السفارة من قبل 
مواطنينا إلجنــاز معامالتهم 
مثل جتديد اجلوازات، ولذلك 
حرصــت الســفارة منذ بداية 
األزمة على تطبيق تعليمات 
الســلطات الكويتية اخلاصة 
بالوقاية من ڤيروس كورونا 
املستجد مثل التباعد االجتماعي 
وااللتزام بالشرائط الصحية 

مثل الكمام والقفازات وأجهزة 
الفحص احلراري، للحفاظ على 
املراجــع واملواطــن، ووفرنا 
خدمات املعامالت االلكترونية 
مــن املنــزل، واملواطــن يأتي 
للســفارة فقط لدفع الرسوم 
وتســلم اجلوازات ومختلف 
الوثائــق احليويــة، وبصفة 
عامة نستقبل يوميا من ٢٥٠ 

إلى ٣٢٠ مراجعا.

ما أبرز املشاكل التي تصلك 
من أبناء اجلالية األردنية؟

٭ بابــي مفتــوح لــكل أبناء 
اجلالية ولدى لقاء أســبوعي 
معهم كل يوم ســبت اســتمع 
لهم، بصفة عامة أبناء اجلالية 
ملتزمــون وليــس لديهم أي 
مشاكل تذكر وأغلب املشكالت 
التي تصلني من حاالت فردية 
تتعلــق مبســائل إدارية مثل 
جتديــد االقامــات ومــا علــى 

شاكلتها.

من خالل تواصلك مع زمالئك 
في اخلارجية الكويتية، ما مدى 

تعاونهم معك؟
٭ اعتبر نفسي سفيرا للكويت 
قبل أن أكون ســفيرا لألردن، 
لدينا تواصل دائم ومســتمر 
حتى في ظل الظروف احلالية، 
وكل مطالبنــا تلبى بســرعة 
الكويتية  كبيرة. اخلارجيــة 
تضم كوادر ذات كفاءة عالية 

وتتميز باحترافية كبيرة.
السياسة اخلارجية الكويتية

ماذا عن الدور الذي تلعبه 
الكويت إقليميا على صعيد 

حل النزاعات وإحالل السالم؟
الكويــت متيــزت دائمــا  ٭ 
وأبدا بدورها اإلنساني الرائد 
واســتحقت عــن جــدارة أن 
تكون مركزا للعمل اإلنساني 
واستحق ربانها وقائد سفينتها 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح االحمد لقب قائد العمل 
اإلنســاني، فأيــادي الكويــت 
البيضاء طالت مشارق األرض 
ومغاربها وبصماتها تتحدث 
عن نفسها، فهي مركز العطاء 
واخلير، والكويت دائما وأبدا ما 
تتبنى وترعى القضايا العربية 

وهذا ديدنها.

متى يفتتح القسم القنصلي؟
٭ األردن لــم يغلــق أبوابــه 
بشــركات  يتعلــق  واألمــر 
الطيــران، وأبوابنــا مفتوحة 
لكل من لــه مصلحة أو إقامة 
وضمن الشرائح واملعايير التي 
حتددها السلطات فكل مسافر 
إلى األردن مبن فيهم املواطن 
األردني يخضع حلجر مؤسسي 
ملدة أســبوعني وأسبوع آخر 

في املنزل.

الدارســني  الكويتيني  الطالب 
في األردن ملا له من دور بارز 
في تعزيز العالقات الشعبية 
والثقافيــة واألكادمييــة بــني 
البلديــن الشــقيقني، ونقيــم 
معــارض ســنوية لتعريــف 
بالفــرص االكادميية  الطالب 
املتاحــة فــي األردن، ولدينــا 
توجه لنقيم أسبوعا أردنيا في 
الكويت يغطي مختلف مناحي 
العالقــات الثنائيــة ويكــون 
مبنزلــة تعريــف للمجتمــع 
املتميزة  الكويتي بالقطاعات 
في األردن السياحية والتجارية 

واالقتصادية وغيرها.

ما مدى التعاون بني البلدين 
في القطاع الصحي؟

٭ هنــاك تعــاون فــي املجال 
الطبي بني البلدين ونســعى 
لدعمه وتعزيــزه، خصوصا 
أن هــذا القطاع من القطاعات 
املتميــزة فــي األردن ولدينا 
٨٠٠ طالب كويتي يدرســون 
الطب في اجلامعات األردنية. 
أما فيما يتعلق بالتعاون في 
مجال الصناعات الدوائية فهذا 
التعاون حتكمه التزام الكويت 
التعاون  مبنظومــة مجلــس 
اخلليجي والتــي تنص على 
أن تكــون األولويــة للمنتــج 

اخلليجي.

ماذا عن املشاورات السياسية 

(قاسم باشا) السفير صقر أبوشتال والزميل أسامة دياب خالل اللقاء  

التزام بالتباعد اجلسدي في صالة مراجعي السفارة األردنية

الكويتيني للمشاركة في إعادة 
إعمار سورية على سبيل املثال، 
باإلضافــة إلــى أن احلكومــة 
األردنية تشجع االستثمارات 
العربية واألجنبية املباشــرة 
بحزمة مــن القوانني احملفزة 
التي تصب في صالح املستثمر، 
ولدينا أفكار لعقد اجتماعات 

افتراضية لتعزيز التعاون.

التعاون خالل أزمة «كورونا»
ما أبرز أوجه التعاون بني 

البلدين خالل ازمة كورونا؟
٭ األردن كان لــه دور فعــال 
في تلبية احتياجات الســوق 
الكويتي من املنتجات الزراعية 
التعقيم واالحتياجات  ومواد 
اخلاصة بالصحة العامة خالل 
ازمــة كورونــا، وخصوصــا 
أن األردن يتميــز فــي قطــاع 
الصناعــات الدوائيــة وينتج 
يوميا ما بــني ٢ إلى ٣ ماليني 
كمــام، وبدايــة األزمــة وصل 
فريق عمل طبي أردني كمساند 
إلخوانه من الكوادر في القطاع 
الطبــي الكويتي فــي مناطق 
احلجــر والعزل واســتمر في 
البــالد ملدة شــهرين، كما قام 
جاللة امللك بإرسال مواد طبية 

تخص «كورونا».

ما حجم التبادل التجاري بني 
البلدين؟

٭ حجــم التبــادل التجــاري 
بني البلديــن يتطور بصورة 
ملحوظة وإن كان شهد انخفاضا 
ملحوظا بسبب ظروف تفشي 
ڤيروس كورونا، بصفة عامة 
بلغ حجم الصادرات الوطنية 
األردنية إلى الكويت خالل الـ 
٥ أشهر األولى من ٢٠٢٠ حوالي 
٧٠٫٣٠٠ مليون دوالر مقارنة بـ 
١١٥ مليون دوالر العام املاضي.

وما حجم االستثمارات 
الكويتية في األردن؟

٭ الكويت تتصدر االستثمارات 

٦٠ ألف نسمة تعداد أبناء األردن في الكويت وهي جالية نوعية وماهرة
٧٠٫٣ مليون دوالر صادرات أردنية للكويت باألشهر الـ ٥ األولى من ٢٠٢٠

أيادي الكويت البيضاء طالت مشارق األرض ومغاربها وبصماتها تتحدث عن نفسها كمركز للخير والعطاء
٤٢٠٠ طالب كويتي يدرسون باألردن وحريصون على زيادة هذه األعداد لالستفادة من كفاءة وجودة مؤسساتنا األكادميية

أكثر من ٦٠ اتفاقية ومذكرة تفاهم تسير العالقات بني البلدين وتغطي جميع مناحي التعاون الثنائي

تهنئة بالعام الهجري
رفع السفير األردني لدى البالد صقر أبوشتال 
أســمى أبيات التهاني والتبريــكات ملقام صاحب 
السمو األمير الشــيخ صباح األحمد ولسمو ولي 
عهده األمني الشيخ نواف األحمد ولرئيس مجلس 
األمة مرزوق الغامن ولسمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ صباح اخلالد وكل أعضاء احلكومة وعموم 
الشعب الكويتي مبناسبة العام الهجري اجلديد، 
داعيا املولى عز وجل أن يدمي على الكويت الرخاء 
واالستقرار واألمن واألمان، متمنيا عودة صاحب 
الســمو إلى وطنه الكويت ساملا معافى وأن يدمي 

اهللا على سموه موفور الصحة ودوام العافية.

إجراءات فعالة
أشــاد الســفير األردني لدى البالد باإلجراءات 
التي اتخذتها احلكومــة الكويتية ملكافحة واحلد 
من انتشار ڤيروس كورونا املستجد، واصفا تلك 
اإلجراءات بالفعالة والتي صادفت وقتها، حيث كانت 
الكويــت في طليعة الدول التي احتاطت واتخذت 
التدابيــر املالئمــة للحفاظ على صحــة املواطنني 
واملقيمني على أراضيها دون متييز، متوجها بالشكر 
لكل العاملني في الصفوف األمامية من املسؤولني 

والكوادر الطبية.

أمشي من ٢ إلى ٥ كيلومترات يوميًا
أكد السفير األردني لدى البالد صقر أبوشتال 
حرصه على ممارسة الرياضة، موضحا أن املشي 
هي رياضته املفضلة وميشي من ٢ إلى ٥ كيلومترات 
يوميا، الفتا إلى أن الظروف التي فرضتها كورونا 
غيــرت من منط حياة اجلميــع وأصبح التواصل 
يعتمد بصورة كبيرة على األساليب االلكترونية.

السفير األردني لـ «األنباء»: الكويت تتصدر 
االستثمارات األجنبية في األردن بـ١٨ مليار دوالر

صقر أبوشتال أكد أن العالقات بني البلدين ذات خصوصية كبيرة ومنوذج يُحتذى في العالقات بني الدول

أكد السفير األردني لدى البالد صقر أبوشتال عمق العالقات األردنية ـ الكويتية 
والتي وصفها بالتاريخية واملتطورة عبــر إرث طويل من الثقة واالحترام املتبادل 
والقواسم املشتركة ثقافيا واجتماعيا، الفتا إلى أن العالقات الثنائية بني البلدين ذات 
خصوصيــة كبيرة واضحت منوذجا يحتذى في العالقات بني الدول. وكشــف أبو 
شــتال، في لقاء خاص مع «األنباء»، عن وجود أكثر من ٦٠ اتفاقية ومذكرة تفاهم 
تسير العالقات بني البلدين وتغطي جميع مناحي التعاون الثنائي، موضحا ان ملتقى 

األعمال األردنيـ  الكويتي والذي عقد في عمان العام املاضي يهدف إلى تعزيز العالقات 
االقتصادية بني البلدين وبحث فرص التعاون التجاري واالستثماري، مشيرا إلى أن 
حجم الصادرات األردنية إلى الكويت بلغ ٧٠٫٣٠٠ مليون دوالر خالل الـ ٥ أشــهر 
األولى من عام ٢٠٢٠، مبينا أن الكويت تتصدر االســتثمارات األجنبية في األردن 
بإجمالي يتراوح ما بني ١٧ و١٨ مليار دوالر. ولفت أبوشــتال إلى أن أيادي الكويت 
البيضاء طالت مشارق األرض ومغاربها وبصماتها تتحدث عن نفسها كمركز للخير 
والعطــاء، موضحا أن اجلالية األردنية جالية نوعية وماهرة وملتزمة ويبلغ تعدادها 

٦٠ ألف نسمة، وفي السطور التالية تفاصيل اللقاء:

ملشاهدة الڤيديو

املطيري: ٢٢٢ طالبًا وطالبة كويتيني أّمتوا فترة احلجر املؤسسي بعد وصولهم األردن عبر رحالت استثنائية األسبوع املاضي

من أجواء اللقاء

أحد املراجعني ينجز معاملته في السفارة األردنية

ضرورة التباعد ملسافة مترين داخل السفارة

أجرى اللقاء: أسامة دياب


