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األمير تلقى رسالة تهنئة من رئيسي باكستان وبيالروسيا
تلقى صاحب السمو األمير 
الشــيخ نواف األحمد رسالة 
تهنئــة من الرئيــس د.عارف 
علــوي رئيــس جمهوريــة 
باكســتان االســالمية أعــرب 
فيها عن خالص تهانيه لسموه 
مبناسبة توليه مقاليد احلكم 
متمنيــا لســموه كل التوفيق 
والســداد وموفــور الصحــة 

والعافية.
وقد بعث صاحب الســمو 
األمير الشــيخ نــواف األحمد 
برسالة شكر جوابية ضمنها 
خالص شــكره علــى ما عبر 
عنه فخامته من طيب املشاعر 
وصــادق التمنيــات، مشــيدا 
الوطيدة  ســموه بالعالقــات 
التي جتمع البلدين الصديقني 
وراجيا لفخامته وافر الصحة 

والعافية.
كما تلقى صاحب الســمو 
األمير الشــيخ نــواف األحمد 
رســالة تهنئــة مــن الرئيس 
إلكســندر لوكاشينكو رئيس 
جمهورية بيالروسيا الصديقة، 
أعرب فيها عن خالص تهانيه 

وقد بعث صاحب الســمو 
األمير الشــيخ نــواف األحمد 
برسالة شكر جوابية ضمنها 
سموه بالغ شكره على ما عبر 
عنه من طيب املشاعر وصادق 
التمنيــات، مشــيدا ســموه 
بالعالقات الوطيدة بني البلدين 
الصديقــني، وراجيــا له دوام 

كما تلقى صاحب الســمو 
األمير الشــيخ نــواف األحمد 
رســالة تعزيــة مــن ســليم 
الزعنــون رئيــس املجلــس 
الوطنــي الفلســطيني أعرب 
فيها باســمه وباســم الشعب 
الفلسطيني وأعضاء املجلس 
الوطني الفلسطيني عن خالص 
التعــازي وصادق املواســاة 
الكويتي  لســموه وللشــعب 
بوفاة صاحب الســمو األمير 
الراحل الشيخ صباح األحمد 
طيــب اهللا ثــراه، ومشــيدا 
مبواقــف ســموه رحمه اهللا 
والكويت املســاندة والداعمة 
للقضية الفلسطينية، ومتمنيا 
لســموه رعاه اهللا وللشــعب 
الكويتي جميل الصبر وحسن 
العزاء. هذا وقد بعث صاحب 
الســمو األمير الشــيخ نواف 
األحمد برسالة جوابية ضمنها 
خالص شــكره علــى ما عبر 
عنه معاليه من فيض مشاعر 
التعازي واملواساة بهذا املصاب 
اجللل متمنيا سموه له موفور 

الصحة والعافية.

الصحــة والعافية وللعالقات 
بــني البلدين الصديقني املزيد 

من التطور والنماء.
مــن جانــب آخــر تلقــى 
صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد رسالة تعزية من 
الرئيسة كريستي ككاليواليد 
رئيســة جمهورية اســتونيا 
أعربت فيها باســمها وباســم 
شعب جمهورية استونيا عن 
خالص التعزية لسموه بوفاة 
املغفــور له بــإذن اهللا تعالى 
صاحب السمو األمير الراحل 
الشيخ صباح األحمد طيب اهللا 
ثراه مشيدة باملسيرة احلافلة 

بالعطاء لسموه رحمه اهللا.
هــذا وقــد بعــث صاحب 
الســمو األمير الشــيخ نواف 
األحمد برسالة جوابية ضمنها 
سموه حفظه اهللا بالغ شكره 
وتقديره علــى ما عبرت عنه 
من صادق التعازي واملواساة 
بهذا املصاب اجللل ومن ثناء 
باملناقب الكرمية لسموه رحمه 
اهللا، متمنيا لفخامتها موفور 

الصحة والعافية.

صاحب السمو تلقى رسالتي تعزية من رئيسة أستونيا ورئيس املجلس الوطني الفلسطيني

صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد

لسموه مبناسبة تسلمه مقاليد 
احلكــم، متمنيــا لســموه كل 
التوفيــق والســداد ومتطلعا 
الى تعزيز أواصــر العالقات 
بني البلدين الصديقني وتطوير 
التعــاون بينهمــا،  مجــاالت 
ومتمنيا لسموه موفور الصحة 

والعافية.

اجلوعان: الكويت ستبقى داعمة للشعوب املنكوبة

سفارتنا بفرنسا ملواطنينا: التقّيد بإجراءات احلظر الليلي
دعت سفارتنا لدى فرنسا أمس 
املواطنني املتواجدين على األراضي 
الفرنســية إلى ضرورة التقيد التام 
بإجــراءات حظر التجول الليلي من 
الساعة التاسعة مساء حتى السادسة 

صباحا بالتوقيت احمللي.
وقالت السفارة في بيان انه سيتم 
اعتبارا من أمس تطبيق حظر التجول 
الليلي في إيــل دو فرانس (باريس 
وضواحيها) وغرونوبل وليل وليون 

وإيكــس ان بروفانس ومارســيليا 
ومونبلييه وروان وتولوز وسانت 

إتيان.
وأكدت الســفارة ضرورة التزام 
جميع املواطنني بعدم مغادرة مقرات 

سكنهم في أوقات احلظر والتواصل 
معها في حاالت الطوارئ على الرقمني 

التاليني:
٭ ٤٢٥-٢٣٥-١٤٧-٠٠٣٣
٭ ٨٣٤-٦٧٣-٦٧٠-٠٠٣٣

أكدت رئيسة «معهد املرأة 
للتنمية والســالم» احملامية 
كوثــر اجلوعــان أن الكويت 
ستبقى دولة اإلنسانية التي 
جسدتها إجنازات سمو األمير 
الراحل الشيخ صباح األحمد، 
طيب اهللا ثراه، واســتقطبت 
اهتمام العالم ما أدى الى منحه 
لقب «قائد العمل اإلنســاني» 
العمــل  «مركــز  والكويــت 

اإلنساني».
جاء ذلك فــي كلمة ألقتها 
فــي ملتقى «االحتــاد العربي 
للتنمية املســتدامة والبيئة» 
اإللكتروني الــذي أقيم حتت 
الغــذاء  عنــوان «منظومــة 
املســتدام في مواجهة اجلوع 
في العالم» مبناسبة احتفال 
األمم املتحــدة باليوم العاملي 
للغذاء. وأعربت اجلوعان في 
كلمتها عــن الفخر واالعتزاز 
بسجل العمل اخليري الكويتي 
احلافل باملبادرات اإلنسانية 
واملؤمتــرات املانحــة للعديد 
من الشعوب املنكوبة بالفقر 
ولدعم اخلطط اإلنسانية األمر 
الذي «يعتبر فخرا لنا وحدثا 

يسجله التاريخ».
وشــددت رئيســة معهــد 
املرأة للتنمية والســالم على 
أن «الكويــت ســتظل كويت 

اجلوع وسوء التغذية الصادر 
بتاريخ ١٦ نوفمبر ١٩٧٤، مبينة 
أن التحرر من اجلوع وسوء 
التغذية حق أساسي من حقوق 

اإلنسان.
وتابعــت «ألهميــة هــذا 
املوضوع حضر ممثلون عن 
نحو ١٨٥ دولة مؤمتر األغذية 
العاملي عام ١٩٧٤ العتماد هذا 
اإلعــالن اضافــة إلــى ممثلي 
هيئات ومنظمات األمم املتحدة 

ومنظمات حكومية دولية».
وإذ أكــدت أن الغذاء يبقى 
جوهــر احليــاة الــذي تقوم 
عليــه املجتمعات، فإن «أزمة 
الصحة العاملية الناجمة عن 
«كوفيــدـ١٩» وفــرت فرصــة 
للتفكيــر فــي االحتياجــات 

ومشــاريع املبــادرة تشــمل 
املشاريع الصغيرة والقروض 
امليســرة واملزارع اإلنتاجية 
واحليوانيــة وأفــران اخلبز 
والصناعة الغذائية ومشاريع 
الري والسدود ومحطات املياه 
واخلزانات واآلبار واستصالح 
األراضي واألطعمة واملكمالت 
الغذائيــة لشــريحة األيتــام 
والتأهيــل احلرفــي وغيرها 

من املشاريع.
وأحملت الــى أن «تعهدات 
دولتنا بلغت ١٫٥ مليار دوالر 
اضافــة الــى تعهــدات أخرى 
وصلت الى ٣٠٠ مليون دوالر، 
كمــا تعهــدت دولتنــا بدعــم 
الوضع اإلنساني في سورية 
وغيرها بـــ ١٨٨ مليون دوالر 
واملشاريع املنجزة ٦٤ مليون 

دوالر».
وأشارت على سبيل املثال 
الــى انه فــي املؤمتــر الرابع 
للمانحني اخلاص مبســاعدة 
الســوريني عــام ٢٠١٦ والذي 
عقد في لندن برعاية كويتيةـ 
أوروبية مشتركة بلغ مجموع 
التعهــدات ١٠ مليارات دوالر 
حيث تعهدت الكويت بـ ٣٠٠ 
مليــون دوالر فيمــا تعهدت 
املنظمــات اخليرية الكويتية 

بـ ٦١ مليون دوالر.

األساسية للمجتمعات حيث 
القلــق يهيمــن علــى  بــات 

اجلميع».
ولفتت الى أن مبادرة «ضد 
اجلوع» حققت جناحا كبيرا 
في توجيه جهــود املنظمات 
اإلنسانية احمللية واإلقليمية 
والعاملية إلى مكافحة ظاهرة 

اجلوع خالل العام املاضي.
وقالــت إن املبادرة جاءت 
اتســاقا مــع أهــداف التنمية 
املستدامة «بل هدفها الثاني في 
القضاء على اجلوع وهي التي 
حددتها األمم املتحدة تفعيال 
لنظرة تشــاركية ومسؤولة 
جتاه شركاء اإلنسانية الذي 
يقاســون مخاطر اجلوع في 
العالــم بحلــول عــام ٢٠٣٠ 
واســتجابة للنداء اإلنساني 
الصادر عن مؤمتر واشنطن 
للتحالف بني األديان الذي عقد 

في فبراير ٢٠١٨».
وأوضحــت انــه مت متكني 
املستفيدين من املبادرة عبر 
عدة مشــاريع منفــذة بلغت 
٣٣١٩٦١ مشروعا مبا يتجاوز 
العــدد اإلجمالــي لتعهــدات 
البالغــة ٣٢٣١١٠  املنظمــات 
مشاريع بنسبة إجناز جتاوزت 

.٪١٠٠
وذكرت اجلوعان ان برامج 

خالل كلمة ألقتها في ملتقى «االحتاد العربي للتنمية املستدامة والبيئة» اإللكتروني

كوثر اجلوعان

نفــس  وعلــى  اإلنســانية 
الــذي اختارته من  الطريــق 
منطلق املسؤولية اإلنسانية 
واألخالقية الذي يحث عليها 

ديننا احلنيف».
واستذكرت األعمال اخليرية 
العمــل  واإلنســانية لقائــد 
اإلنســاني الذي تبنى العديد 
من املشاريع ذات الصلة ومنها 
«مبادرة إنسانية واحدة ضد 
اجلــوع» التي نظمتها الهيئة 
العاملية  اخليرية اإلســالمية 
بالكويت لتضيف إلى سجلها 
اإلنســاني إجنازا اســتثنائيا 

جديدا.
وقالــت إن اجلميــع يعلم 
الــدور الذي تقوم به الكويت 
في دعم املتضررين في مناطق 
كثيــرة من العالــم وهو دور 
إنســاني متيزت بــه «نؤمن 
به جميعا» ملســاعدة الفئات 
األكثــر ضعفا علــى التعافي 
الراهنة  والســيما من األزمة 
التي خلفتها تداعيات جائحة 
كورونــا (كوفيدـ١٩) وجلعل 
النظــم الغذائية أكثر صمودا 
وصالبة حتى تتمكن من حتمل 
التقلبات املتزايدة والصدمات 

املناخية.
وأشــارت اجلوعــان الــى 
اإلعــالن العاملي للقضاء على 

وزير اخلارجية: الكويت ستواصل املسير 
على اخلطى احملمودة لألمير الراحل

الشيخ: الكويت أثبتت كفاءة في االستجابة 
لتحقيق األمن الغذائي خالل أزمة «كورونا»

أكــد وزيــر اخلارجيــة 
الشيخ د. أحمد ناصر احملمد 
أن الكويت ستواصل املسير 
على اخلطى احملمودة التي 
رســمها سمو األمير الراحل 
الشيخ صباح األحمد جلهة 
الشــراكة  تقويــة عالقــات 
املجتمــع  مــع  والصداقــة 
الدولي فضال عن دعم جهود 
الوساطة ونشر قيم السالم 

والتسامح حول العالم.
وقالت وزارة اخلارجية 
في بيان صحافي إن الشيخ 

د. أحمد الناصر بعث برســائل شكر وتقدير 
إلى رئيــس اجلمعية العامة لــألمم املتحدة 
فولكان بوزكير وإلى األمني العام لألمم املتحدة 
أنطونيو غوتيريس إلقامتهما جلسة اجلمعية 
العامة لتأبني فقيد الكويت واألمتني العربية 
واإلســالمية وعميد الديبلوماســية الدولية 
ســمو األمير الراحل الشــيخ صباح األحمد، 

طيب اهللا ثراه.
وأوضحــت أن وزيــر اخلارجية نوه مبا 
تضمنه البيان الصادر عن األمم املتحدة من 
استذكار ملسيرة سموه، رحمه اهللا، اإلنسانية 
والسياســية واســتعراض محطــات عملــه 
ومســيرته املهنية وإسهاماته في مد جسور 
التعاون ونشر السالم وتعزيز مبادئ العيش 
املشترك وترسيخ أسس السلم واألمن الدوليني.

وأضافت أن وزير اخلارجية بعث برسائل 
مماثلة إلى كل من وزير اخلارجية والتعاون 
الدولــي في دولة اإلمــارات العربية املتحدة 

الشــيخ عبــداهللا بــن زايد 
آل نهيــان ووزيــر خارجية 
العربية  جمهوريــة مصــر 
ووزيــر  شــكري  ســامح 
الواليــات املتحدة  خارجية 
األميركيــة مايــكل بومبيو 
ووزيــر خارجية جمهورية 
إندونيسيا ريتنو مارسودي 
ووزيــر خارجية جمهورية 
الكاميــرون لوجــون مبيال 
العالقات اخلارجية  ووزير 
األوروغــواي  بجمهوريــة 
بوســتيلو  فرانسيســكو 
ووزيــر خارجية جمهوريــة التفيا إيدجارز 
رينكيفيكس ووزير اخلارجية والعدل والثقافة 

في ليختنشتاين كاترين إجنبرجر.
وأفادت بأن الشــيخ د. أحمد الناصر نوه 
في هذا الصدد مبا تضمنته البيانات التي مت 
إلقاؤها من قبل مندوبيهم الدائمني لدى االمم 
املتحدة نيابة عــن املجموعات اإلقليمية في 
جلسة التأبني من نبل صادق املشاعر وعظيم 
التقدير بحق أمير اإلنســانية الشيخ صباح 

األحمد رحمه اهللا.
ولفتــت إلى تأكيد وزيــر اخلارجية على 
أن الكويت ســتواصل املســير على اخلطى 
احملمودة التي رســمها ســموه، رحمه اهللا، 
وأنها ستعمل على تقوية الشراكة والصداقة 
مع املجتمع الدولي ومع مختلف أجهزة األمم 
املتحدة والبناء على اإلرث الذي تركه الفقيد 
إلى جانب دعم جهود الوساطة والسالم ونشر 
قيم التسامح والتعايش السلمي حول العالم.

أشــاد ممثل األمني العام 
لألمم املتحدة املنسق املقيم 
لدى الكويت د.طارق الشيخ 
باملستوى العالي من الكفاءة 
الــذي أظهرتــه البــالد فــي 
االســتجابة لتحقيــق األمن 
الغذائي خالل أزمة ڤيروس 
كورونــا املســتجد (كوفيد 
ـ ١٩). جــاء ذلــك فــي بيان 
صحافي مبناسبة يوم األغذية 
العاملي الذي يصادف الـ ١٦ 
من أكتوبر سنويا ويتزامن 
هــذا العام والذكــرى الـ ٧٥ 

لتأسيس منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة 
(فاو) وشعاره «معا ننمو ونتغذى ونحافظ 

على االستدامة.. أفعالنا هي مستقبلنا».
وذكــر املســؤول األممــي أن هــذه األزمة 
الصحيــة العامليــة أتاحت فرصــة للتفكير 
بشكل جاد التخاذ قرارات حاسمة بضرورة 
االستثمار احمللي في املشــروعات الزراعية 

وتعزيز قدراتها بشكل أفضل.
وأوضح أن ما شــهدته دول العالم خالل 
اجلائحة أكد وجود حاجة ملحة ألن تستثمر 
احلكومــات وشــركات القطــاع اخلاص في 

اســتراتيجية محلية مرنة 
طويلة األجل إلدارة التحديات 
الصلــة  ذات  املســتقبلية 

وجتنب أي تأثيرات لها.
من جانبه، قال املنســق 
اإلقليمي لـ «فاو» لدى مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية 
واليمن دينو فرانشيسكوتي 
بحســب البيــان ان الكويت 
تعمل على حتديد مجموعة 
من األهداف قصيرة وطويلة 
األجل تتعلق بقطاع األغذية 

والزراعة.
إلــى احلاجــة لوجــود خطــة  وأشــار 
اســتراتيجية قوية تسهم في حتقيق املزيد 
من األمن الغذائي واســتقرار اإلمدادات ذات 
الصلة، مؤكدا استعداد «فاو» لدعم السلطات 
الكويتية في وضع وتنفيذ مثل هذه اخلطة.

من جهته، ذكر منسق برنامج الشراكة بني 
«فاو» والكويت كبير مستشاري السياسات 
في املكتب اإلقليمي بالقاهرة كيان جاف وفقا 
للبيان أن مثل هذه الشراكة تستهدف تعزيز 
التفاعل والتآزر بــني مختلف األطراف نحو 

حتقيق أهداف التنمية املستدامة.

أكد مواصلة دعم جهود الوساطة ونشر قيم السالم والتسامح حول العالم

األزمة أتاحت فرصة للتفكير في اتخاذ قرارات باالستثمار باملشروعات الزراعية

د. أحمد ناصر احملمد

د.طارق الشيخ

األمني العام لـ«أوپيك»: األمير الراحل 
حرص على ضمان استقرار سوق النفط

الصندوق الكويتي قدم ٥٫٥ ماليني دوالر 
منحة لوزارة الصحة الفلسطينية

فيينا ـ كونا: أكد األمني 
البلــدان  ملنظمــة  العــام 
املصدرة للنفــط (أوپيك) 
محمــد باركيندو أن األمير 
الشــيخ صبــاح  الراحــل 
األحمــد، طيــب اهللا ثراه، 
لعب دورا رئيسيا في كسر 
اجلمــود ومتهيــد الطريق 
لوالدة «إعالن التعاون» بني 
املنتجني من داخل املنظمة 
وخارجها في ١٠ ديســمبر 

.٢٠١٦
وقال باركيندو في كلمته 

أمام االجتماع ٤٥ للجنة الفنية املشــتركة 
للمنتجني «لقد شكل اهتمام وتفاني سمو 
األمير الراحل وحرصه الشديد على ضمان 
استقرار سوق النفط واعتماده الديبلوماسية 
احلكيمــة دافعا باجتاه اإلســراع في إبرام 
اتفاق التعاون بني املنتجني والذي ســاهم 
بوقف تدهور األسعار وإعادة التوازن الى 

السوق».
وأشار األمني العام لـ«أوپيك» الى انه منذ 
تفشي وباء (كورونا املستجد ـ كوفيد ١٩) 
قبل أكثر من ســتة أشهر «عملنا جنبا إلى 
جنب ملواجهة أزمة السوق التي لم يسبق 

لها مثيل في التاريخ».
وذكــر أن «التحديــات اخلطيــرة التي 

يطرحها هذا الوباء ال تزال 
تشــكل حتديا لنا جميعا» 
الفتــا الــى ظهــور موجة 
ثانيــة من املــرض بالفعل 
مــا يضاعــف من املأســاة 
اإلنســانية ومن حالة عدم 

اليقني االقتصادي.
تقريــر  أن  وأوضــح 
«أوپيك» الشهري عن سوق 
النفط يتوقع أن ينخفض 
النــاجت احمللــي اإلجمالــي 
العاملي بنحو ٤٪ هذا العام 
ثم يرتفع مرة أخرى في عام 

٢٠٢١ مبعدل يقارب ٤٫٦٪.
وأضاف «تظل توقعات الطلب على النفط 
لعــام ٢٠٢٠ عند أكثر بقليل من ٩٠ مليون 
برميل فــي اليوم أي بانخفاض ١٠٪ خالل 

العام احلالي».
كما استعرض باركيندو التوقعات طويلة 
األجل لسوق النفط، مشيرا إلى أن تقرير 
«أپيك» السنوي الذي مت إطالقه اخلميس 
املاضي يرى أن الطلب العاملي على الطاقة 
يرتفع ويســتمر في النمــو بزيادة كبيرة 
بنسبة ٢٥٪ على مدى السنوات الـ٢٥ املقبلة.

وأضاف أنه من املتوقع أن يحتفظ النفط 
بأكبــر حصة من مزيج الطاقة حيث ميثل 

ما يقرب من ٢٨٪ في عام ٢٠٤٥.

رام اهللا ـ كونــا: أعلنــت وزارة الصحــة 
الفلســطينية أنها تســلمت جزءا من منحة 

مقدمة من الصندوق الكويتي للتنمية.
وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة في بيان 
صحافي ان املنحــة بقيمة ٥٫٥ ماليني دوالر 
مقدمة من الصندوق الكويتي للتنمية وبإدارة 
البنك اإلسالمي للتنمية وبتنفيذ من املجلس 

الفلسطيني للتنمية واالعمار (بكدار).
وأوضحت الكيلة ان الوزارة تلقت أيضا 

منحة من صندوق األقصى بقيمة ٥٫٥ ماليني 
دوالر وبإدارة البنك اإلسالمي للتنمية، مشيرة 
الى ان املنحتــني متثالن دعما جلهود وزارة 
الصحة في مكافحة ڤيروس (كورونا) والعمل 

على تقدمي خدمات طبية بجودة عالية.
وأشــارت إلى أن هذه املنح تشمل متويال 
لتشغيل وتوريد وتركيب أجهزة ومعدات طبية 
لصالح مشافي وزارة الصحة في محافظات 

الضفة الغربية وقطاع غزة.

محمد باركيندو

كلمات األمير الراحل... على مائدة التحليل اللغوي
فــي دراســة أعدتها حول 
خطابــني من آخــر اخلطابات 
التي ألقاها سمو األمير الراحل 
الشــيخ صباح األحمد، طيب 
اهللا ثــراه، يومــي ٢٢ مارس 
و١٩ أبريل املاضيني، في خضم 
احتــدام موجــة «كورونــا»، 
ســطرت األكادميية في كلية 
اآلداب قســم اللغــة العربية 
د.جناح ثويني الذايدي ستة 
مقاالت حللــت فيها مضمون 
اخلطابني ولغتهما وبنيتهما 

اللغوية.
وقالت الذايدي: إن الدراسة 
تكتسب أهميتها مما يحظى به 
املغفور له مــن مكانة وقيمة 
على مختلف الصعد، فضال عن 
أهمية اللحظة الراهنة التي مير 
بها العالم، الفتة إلى أن حتليل 

إلــى املتالزمات  وتطرقت 
واملصاحبــات اللغويــة فــي 
اخلطابــني، ومــا ميكــن أن 
يضيفه األداء الصوتي عليهما، 
خصوصا إذا كان نصهما مهما 
يلقيــه ســمو أميــر الكويت 

مســتقرئة تلــك األنــواع من 
بنيتهما الداخلية، وفي الثالث 
انتقلت إلى عوارض التركيب 
النحوي كحذف كل من حرف 
النداء والفعل واملبتدأ واملفعول 
به واملضاف إليــه، والتقدمي 
والتأخير، وفي الرابع ركزت 
التماسك  على حتقق معايير 
النصي من «السبك، واحلبك، 
والتنــاص»، أما في اخلامس 
التماســك  فتناولــت معايير 
منطلقــة من قاعدتــي الكيف 
واملناســبة، في حني أضاءت 
فــي األخير علــى حتقق تلك 
املعاييــر مــن واقــع أنــواع 
القبلي واملصاحب  السياقات 
والالحــق، منتهية إلى اليقني 
مبعيارية اخلطابني واتساقهما 

بل و«حجاجيتهما».

الراحل الذي كان يحظى بحب 
اجلميع واحترامهم وتقديرهم 

داخل بالده وخارجها.
وبينت الكاتبــة أن جملة 
اخلطابــني كانــت معياريــة 
تناســب ســياقها وطريقــة 
وصفهــا الدقيقة للحالة التي 
ميــر بها العالــم، كما متيزت 
جملهمــا الفعليــة بالظهــور 
مقارنة باجلمل االسمية لتؤكد 
حالة التغير املســتجد طوال 
هــذه الفتــرة، وهــو ما حقق 
معايير التماســك النصي في 

اخلطابني.
وفــي املقــال األول مهدت 
الذايدي لدراستها بتأكيد أهمية 
النظرة اللغوية في مثل هذه 
اخلطابات، وفي الثاني تناولت 
عناصر بناء اجلملــة فيهما، 

في دراسة أعدتها الذايدي عن خطابني لسموه في ظل «كورونا»

د.جناح ثويني الذايدي

أي نص ميثل «محاولة للكشف 
عن جوهره أو عناصره األولى 
التــي تبني ما فيه من دالالت 
ومضمــون ومــا يحتويه من 
جمــال، وبعبارة أخرى فإنها 
عملية فك لرموزه ومصطلحاته 
املتعــددة للوصــول إلى هذه 

الغاية األولى».
فــي  الذايــدي،  وألقــت 
مقاالتها الســتة، نظرة لغوية 
على اخلطابني متناولة دالالت 
النحوي، وعوارضه،  التركيب 
مع قياس مــدى حتقق معايير 
التماسك النصي فيهما، متطرقة 
إلى وسائل الربط التي استخدمها 
فيهمــا،  اهللا  ســموه رحمــه 
ومدى تكامــل الترابط اللفظي 
واملوضوعــي بينهمــا، حيــث 
«احتاد املقدمة، واحتاد اإلشادة».

القنصل العام املصري لـ «األنباء»: وقف مد جوازات السفر
أسامة أبوالسعود

اعلــن القنصــل العــام املصري 
بالكويت السفير هشام عسران انه 
تقــرر وقف مد جـــــوازات الـــسفر 
املصرية بناء على تعليمات السلطات 

املصرية.

وأوضــح الســفير عســران في 
تصريحات لـــ «األنباء» ان القانون 
مينع مد جوازات الســفر اال للسفر 
إلى مصر فقط، وهذا اســتثناء مبا 
ال يتجاوز ٦ اشــهر شــريطة انتهاء 
صالحيتــه الزمنية، بينما مينع أي 
متديد خالف ذلك.وكان عدد من أبناء 

اجلالية املصرية في البالد قد طالبوا 
مبد جوازات ســفرهم ليتمكنوا من 
جتديد اإلقامة في البالد بعد انتهاء 
جوازات ســفرهم، إال ان التعليمات 
اجلديدة من السلطات املصرية أوقفت 
االستثناء املعمول به سابقا مبد تلك 

اجلوازات خالل أزمة كورونا.
القنصل العام املصري
السفير هشام عسران


