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األمير هنأ رئيس اجلزائر بنجاح العملية

«الصحة»: إعادة ترتيب مواعيد تلقي
لقاح «كورونا» ليستمر التطعيم دون توقف

بعث صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمــد ببرقية تهنئة إلــى أخيه الرئيس 
عبداملجيد تبون رئيس اجلمهورية اجلزائرية 
الدميوقراطية الشعبية الشقيقة أعرب فيها 
سموه عن خالص تهانيه بنجاح العملية 
اجلراحية التي أجراها فخامته، راجيا سموه 

له دوام الصحة وموفور العافية.
وبعث ســمو ولي العهد الشيخ مشعل 

عبد الكرمي العبداهللا

ســمحت وزارة الصحــة للعاملــني بكل 
قطاعاتهــا بالتمتع باإلجــازة الدورية حتى 
نهاية أبريل بالضوابط احملددة سابقا، وهي 
أال تزيد مدة االجازة على ١٤ يوما، فضال عن 
أنــه في حال قضاء اإلجــازة خارج الكويت 
تطبق االشــتراطات الصحية املقررة وهي 

احلجر املنزلي العاملني بالقطاع الصحي.
وتضمنت الضوابط أن يقوم كل مسؤول 
مباشــر بتنســيق اإلجازات، بحيث ال تزيد 
نســبة العاملني املتمتعني باالجازات، على 
٢٥٪ من القوى العاملة مع مراعاة احتياجات 

العمل وعدم تأثير اخلدمة.
وتضمن القرار أن يتولى الوكيل املساعد 
املختص البت في االجازات التي تتجاوز املدة 

احملددة واالستثناءات املقررة.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة أنها بصدد 

األحمــد ببرقية تهنئة إلــى أخيه الرئيس 
عبداملجيــد تبــون رئيــس اجلمهوريــة 
اجلزائرية الدميوقراطية الشعبية الشقيقة 
ضمنها سموه خالص تهانيه بنجاح العملية 
اجلراحية التي أجراها راجيا سموه له دوام 

الصحة وموفور العافية.
كما بعث ســمو الشــيخ صباح اخلالد 
رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.

إعــادة ترتيــب مواعيد تلقــي تطعيم لقاح 
كورونــا (كوفيــد ـ ١٩) «فايــزر ـ بيونتك» 
مراعاة للفترة الزمنية التي سيتم فيها إيقاف 
التوريد إثر تأخر شركة «فايزر» املنتجة للقاح 
عن توريد كميات التطعيم املتفق عليها إلى 
الكويت وجميع دول العالم بســبب إيقاف 
إنتاج املصنع للتوسع في خطوط اإلنتاج.

وقالت «الصحة»: «نظرا لتأخر شــركة 
«فايــزر» املنتجــة للقاح كورونــا (فايزر ـ 
بيونتك) عن توريد كميات التطعيم املتفق 
عليها إلى الكويت وجميع دول العالم بسبب 
إيقــاف إنتاج املصنع للتوســع في خطوط 
اإلنتــاج، فإن الوزارة بصــدد إعادة ترتيب 
املواعيد لتلقي التطعيم مراعاة للفترة الزمنية 
التي سيتم فيها إيقاف التوريد حتى تستمر 
عملية تقدمي الطعوم دون توقف إلى نصل 
بــإذن اهللا إلى أقصى طاقــة يومية لتقدمي 

الطعوم».

مددت اإلجازات الدورية ملوظفيها حتى نهاية أبريل بـ «ضوابط»

٥٧٠ إصابة جديدة بـ «كورونا» وال وفيات
أعلنت وزارة الصحة تسجيل ٥٧٠ إصابة 
جديدة بڤيروس كورونا املستجد (كوفيد-١٩) 
في الســاعات الـ٢٤ املاضيــة، ليرتفع بذلك 
إجمالي عدد احلاالت املسجلة في البالد إلى 
١٥٩٨٣٤ حالة، فيما لم يتم تسجيل أي حالة 
وفاة ليستقر مجموع حاالت الوفاة املسجلة 

عند ٩٥١ حالة.
وذكــرت الوزارة في بيــان صحافي، أن 
عــدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقســام 
العنايــة املركزة بلغ ٥١ حالة ليصبح بذلك 
املجموع الكلي للحاالت التي ثبتت إصابتها 
بالڤيروس ومازالت تتلقى الرعاية الطبية 

الالزمة ٦٠٥٧ حالة.

وأضافت أن عدد املسحات التي مت اجراؤها 
في الساعات الـ٢٤ املاضية بلغ ١٠٧١٢ مسحة، 
ليبلغ مجموع الفحوصات ١٤٣٦١٩٢ فحصا. 
وجددت الدعوة للمواطنني واملقيمني ملداومة 
األخذ بسبل الوقاية كافة وجتنب مخالطة 
اآلخرين واحلرص على تطبيق استراتيجية 
التباعد البدني، موصية بزيارة حساباتها 
الرسمية واجلهات الرسمية في الدولة لالطالع 
على اإلرشــادات والتوصيــات وكل ما من 
شأنه اإلسهام في احتواء انتشار الڤيروس. 
وكانت الوزارة أعلنت شفاء ٤٠٦ إصابة في 
الساعات الـ٢٤ املاضية، ليبلغ مجموع عدد 

حاالت الشفاء ١٥٢٨٢٦ حالة.

«ذوي اإلعاقة» حتيل موظفني إلى النيابة 
للتحقيق بشأن صرف مبالغ دون وجه حق

أحالت الهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة 
عددا من املوظفــني إلى النيابة العامة وذلك 
للتحقيــق معهم بشــأن ما نســب إليهم من 

صرف مبالغ دون وجه حق.
وقــال مديــر ادارة الشــؤون القانونيــة 
املتحدث الرسمي باسم الهيئة مبارك البداح، 
إن إحالــة املوظفني للنيابــة تأتي للتحقيق 
معهم فيما نســب إليهم بشأن صرف مبالغ 

دون وجه حق جلهات تأهيلية وتعليمية مبا 
يخالف القانون واللوائح التنفيذية الصادرة 

من الهيئة.
وأكد البداح أن هذا اإلجراء جاء بعد أن تبني 
لإلدارة القانونية «أن الواقعة قد تشكل شبهة 
تسهيل لالستيالء على املال العام»، مشيرا إلى 
أن هذه اخلطوة تأتي تنفيذا لقوانني الدولة 
في إطار احلفاظ على املال العام ومنع الهدر.

الناصر: التكامل بني دول احلوار اآلسيوي في املجاالت 
االقتصادية والتنموية املختلفة ومكافحة ڤيروس كورونا

تــرأس وزيــر اخلارجية 
الشيخ د. أحمد ناصر احملمد 
وفــد الكويــت إلــى االجتماع 
الوزاري الـ١٧ حلوار التعاون 
اآلسيوي الذي عقد عبر تقنية 

االتصال املرئي واملسموع.
وأكد الشــيخ أحمد ناصر 
احملمــد فــي كلمــة الكويــت 
التــي ألقاهــا بهــذا االجتماع 
علــى األهميــة التــي توليها 
الكويت جتاه تعزيز التكامل 
والتعاون املشــترك بني دول 
احلوار اآلسيوي في املجاالت 
االقتصادية والتنموية املختلفة 
ومكافحــة جائحــة ڤيــروس 
كورونا املستجد (كوفيد-١٩).
وشدد على احلرص الذي 
الكويــت جتــاه رفع  توليــه 
كفاءات احلوار والدفع بها نحو 
آفاق جديدة تعكس مدى أهمية 
قارة آسيا بحجمها وتعدادها 
ومواردهــا مبــا يحقــق آمال 
وتطلعات شعوبها. واستذكر 
اســتضافة الكويت ألول قمة 
للحوار اآلسيوي عالوة على 
احتضانها ملقر األمانة العامة 

أعــرب عــن تقديــري لدولــة 
قطر الشــقيقة على جهودها 
املقدرة خالل ترؤسها االجتماع 
الوزاري السادس عشر حلوار 
التعاون اآلسيوي كما أعرب عن 
االمتنان لألمانة العامة على ما 
بذلــوه من جهود فــي اإلعداد 
لهذا االجتماع وللتنسيق بني 

الدول األعضاء.
جنتمع في ظل ظروف دقيقة 
واستثنائية في ظل تفشي وباء 
(كوفيد-١٩) وفي هذا الصدد 

مستويات فقد استضافت أول 
قمة حلوار التعاون اآلسيوي 
كما استضافت اجتماعا وزاريا 
وتســتضيف األمانــة العامة 

حلوار التعاون اآلسيوي.
ويســتوجب علينا زيادة 
التعاون وتضافر اجلهود من 
أجل منفعة شعوبنا وذلك في 
ظل التحديــات التي تواجهها 
الــدول األعضــاء فــي حــوار 
التعــاون اآلســيوي وإن من 
اخلطوات اإليجابيــة في هذا 
املجال املؤمتر االفتراضي األول 
الــذي عقد يــوم أمس املوافق 
٢٠ يناير ٢٠٢١ لغرف التجارة 
والصناعة في الدول األعضاء.

إن هــذا االجتمــاع يوفــر 
ملناقشــة  ســانحة  فرصــة 
التحديات ويوفر أساسا نعمل 
عليــه نحو حتقيــق األهداف 
الواردة في رؤية مملكة تايلند 
لعام ٢٠٣٠ والتي تبنتها قمة 
حوار التعاون اآلسيوية الثانية 
انطالقا من املكانة التي حتتلها 
القارة اآلســيوية وما حتظى 
به من موارد وطاقات هائلة.

أتقدم بخالص التعازي إلى أسر 
الضحايا وأعــرب عن أصدق 
التمنيات للمصابني بالشــفاء 

العاجل.
وإن تداعيات هذه اجلائحة 
قد حتمــت بظاللها على كافة 
وهــددت  حياتنــا  مناحــي 
أمــن واســتقرار دولنــا لــذا 
فــإن التعاون والتنســيق قد 
أضحى ضرورة ملحة ملواجهة 
العاملية ولضمان  التحديــات 

سالمة مواطنينا.
وتولــي الكويــت أهميــة 
كبــرى للتعــاون اآلســيوي 
ولتقريــب دول قارتنا وميثل 
التعــاون اآلســيوي  حــوار 
املنتدى الوحيــد الذي يجمع 
مختلف دول القارة اآلسيوية 
وتشجع الكويت أعمال حوار 
التعاون اآلسيوي انطالقا من 
إميانها بأن علــى دول القارة 
أن تندمج في تكتل قادر على 
حتقيق آمال وتطلعات شعوبها 
وتفخــر الكويــت بــأن تكون 
أول دولــة تســتضيف حوار 
التعاون اآلســيوي على عدة 

وزير اخلارجية ترأس وفد الكويت باالجتماع الوزاري الـ ١٧ حلوار التعاون اآلسيوي

وزير اخلارجية الشيخ د. أحمد ناصر احملمد

حلوار التعاون اآلسيوي األمر 
الذي يأتي انسجاما مع سياسة 
الكويت اخلارجية جتاه تعزيز 
التعــاون والتكامــل بني دول 

القارة اآلسيوية.
وفيما يلي نص الكلمة:

يطيب لي بدايــة اإلعراب 
عن خالص شكري للجمهورية 
علــى  الصديقــة  التركيــة 
اســتضافة االجتماع الوزاري 
السابع عشر حلوار التعاون 
اآلســيوي وفــي هــذا الصدد 

اجلاراهللا بحث مع السفير السعودي العالقات الثنائية
اجتمــع نائب وزيــر اخلارجية خالد اجلاراهللا مع ســفير اململكة 
العربية الســعودية الشقيقة لدى الكويت األمير سلطان بن سعد آل 
ســعود، حيث مت خالل اللقاء بحث عــدد من أوجه العالقات الثنائية 
بني البلدين، إضافة إلى تطورات األوضاع على الســاحتني اإلقليمية 
والدولية. حضر اللقاء مســاعد وزير اخلارجية لشؤون مكتب نائب 

الوزير السفير أيهم العمر. 
إلــى ذلك، أعربــت وزارة اخلارجية عن إدانة واســتنكار الكويت 
بأشد العبارات التفجيرين اإلرهابيني اللذين ضربا وسط بغداد أمس 
اخلميس وأسفرا عن سقوط العشرات من القتلى واجلرحى األبرياء. 
وأوضحــت الوزارة في بيان صحافي أن هــذا الهجوم اإلجرامي اآلثم 
الذي استهدف املواطنني األبرياء وأمن واستقرار العراق الشقيق يشكل 

انتهاكا للشريعة اإلسالمية السمحاء ولكل القيم واألعراف.
وأكدت تضامن الكويت مع جمهورية العراق وتأييدها جلهودها في 
احلفاظ على أمنها واســتقرارها، معربة عن خالص التعازي وصادق 

املواساة إلى أسر الضحايا ومتنياتها للمصابني بالشفاء العاجل.

الكويت تدين وتستنكر بشدة التفجيرين اإلرهابيني في وسط بغداد

خالد اجلاراهللا خالل استقباله السفير السعودي األمير سلطان بن سعد

«البترول الوطنية» تصدر قصة جديدة مصورة خاصة بالطفل
أصدر فريق العالقات اإلعالمية بشركة 
البترول الوطنية الكويتية قصة مصورة 
جديــدة موجهة للطفــل، حتمل عنوان 
«البترول الوطنية في مواجهة كورونا».

وحتكــي القصــة في قالب مبســط 
ومشوق جهود الشركة وموظفيها منذ 
بدء جائحة كورونا، سواء من جهة تسيير 
أعمالها واملضي في تنفيذ مشاريعها، أو 
دورها في مســاندة مؤسســات الدولة 
واملجتمــع في التصــدي لتأثيرات هذه 

األزمة.
ويعكس إصدار هذه القصة حرص 
الشركة على أداء مسؤوليتها االجتماعية 
مــن خــالل االهتمام مبختلف شــرائح 
وفئات املجتمع، وفي طليعتها األطفال.
يشــار إلى أن هذه ليست املطبوعة 
األولى التي تصدرها الشركة لألطفال، 
إذ سبق لها إصدار سلسلة من القصص 
التعليمية املخصصة لهم، والتي تهدف 
إلــى تثقيفهــم وتنمية الوعــي لديهم 

بجوانــب احلياة املختلفة، وعلى وجه 
اخلصوص تعريفهم بالصناعة النفطية، 
التي تعتمد عليها بالدنا كمصدر رئيسي 

للدخل.
وتتوافــر القصة حاليا بنســختها 
اإللكترونيــة التي ميكــن تنزيلها من 
 ،www.knpc.com خالل موقع الشــركة
ومراعاة للتدابيــر االحترازية للوقاية 
من انتشار ڤيروس كورونا، ومن بينها 
تقليل التعامالت الورقية، فإن الشركة 
سوف تقوم مســتقبال بتوفير القصة 
بنسختها املطبوعة، وتوزيعها في حينه 
علــى اجلهات املعنية بشــؤون الطفل، 
وعلى األفــراد الراغبني فــي احلصول 

عليها.
رابط القصة: 

https://www.knpc.com/KNPC/
media/pdf/KNPC-Facing-Corona-

Arabic-Version.pdf

باالنوتسا: يوم الوحدة القومية في أوكرانيا
 تأكيد لوحدة الشعب وسيادة الدولة على أراضيها

يوسف غامن

أكــد ســفير أوكرانيا لدى 
الكويـــــت د.أوليكســــاندر 
باالنوتسا أهمية يوم الوحدة 
القوميــة (لم الشــمل) الذي 
يحتفل به الشعب األوكراني في 
يوم ٢٢ يناير من كل عام، حيث 
ميثــل بالنســبة لألوكرانيني 
عالمة بــارزة وشــاهدا على 
العوامــل التي جتمعهم ومبا 
يرسخ وحدة األرض والتاريخ 
والهويــة بــني جميــع أنحاء 
أوكرانيا ومواطنيها في الشمال 
واجلنوب والشرق والغرب، 
حيــث كان الرئيس األســبق 
ليونيــد كوتشــما قــد أصدر 
مرسوما رئاسيا باعتبار يوم 
٢٢ يناير يوما رسميا الحتفال 
الشــعب األوكراني بالوحدة 
الوطنيــة فــي جميــع أرجاء 

البالد.
وأشــار د.باالنوتســا إلى 
اتفاقية الوحدة القومية التي 
مت توقيعهــا فــي هــذا اليوم 

أو غرب نهر «دنيبرو» وكان 
إعــالن االســتقالل يــوم ٢٤ 
أغســطس ١٩٩١م، حيث بدأت 
مرحلــة التحدي والبناء بكل 
مــا تعنيــه الدولــة احلديثة 
مــن معــان بســواعد أبنائها 
املخلصــني احلريصــني على 
استثمار طاقاتهم ومواردهم 
البشرية والطبيعية وثرواتهم 
املتنوعة في بناء دولة عصرية 
تأخذ مكانتها املرموقة بعيدا 
عن التسلط أو الرضوخ آلراء 

على حب بالدهم، وهذا األمر 
جتلى بوضــوح في اإلصرار 
على االحتفــال بيوم الوحدة 
السياســية  ونبــذ اخلالفات 
والنزاعــات باعتبــار وحدة 
الوطن فــوق كل االعتبارات 
وأن يقــدم اجلميع كل ما فيه 
مصلحة البالد حاملني الراية 
الوطنية واحلفاظ على سيادة 
أوكرانيا على جميع أراضيها، 
مبتعدين عن أي خالفات مهما 
كانــت أســبابها ودوافعهــا، 
فالوطــن أغلى شــيء ويجب 

احلفاظ عليه موحدا ساملا.
وفي اخلتام توجه السفير 
باالنوتســا  د.أوليكســاندر 
بالشكر والتقدير واإلشادة إلى 
دولة الكويت قيادة وحكومة 
وشــعبا علــى مــا تشــهده 
العالقات الثنائية مع أوكرانيا 
من تطــور وازدهار وتعاون 
كبيــر فــي جميــع املجاالت، 
متمنيــا املزيد مــن التقدم ملا 
فيه مصلحة البلدين والشعبني 

الصديقني.

اآلخريــن، دولة ذات ســيادة 
وحــرة فــي قراراتهــا وإدارة 
شــؤونها مبــا يفيد شــعبها 
ومواطنيها في مختلف أقاليمها 

ومدنها وقراها.
ولفت السفير د.باالنوتسا 
كذلــك إلــى ضــرورة تذكــر 
اصطفــاف آالف املواطنــني 
األوكــران في أطول سلســلة 
بشــرية من مدينة كييف إلى 
لفــوف يوم ٢٢ يناير ١٩٩٠م، 
تأكيدا من أبناء الشعب على 
وحدتهــم كمواطنني من دون 
أي تفرقة بينهم وكداللة على 
حبهم لوطنهم وبلدهم، علما أن 
الشعب األوكراني كان قد أقام 
أول احتفال رســمي وشعبي 
بيوم الوحــدة عام ١٩٣٩، في 
«كاراباتي» غرب البالد، عندما 
كانــت أوكرانيــا جمهوريــة 
مستقلة من تشيكوسلوفاكيا.
أن  د.باالنوتســا  وبــني 
الشــعب األوكرانــي ورغــم 
اختالف القوميات والعرقيات 
املكونة له إال أنهم يجتمعون 
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السفير د.أوليكساندر باالنوتسا

عــام ١٩١٨م، وذلــك ضمــن 
سعي أوكرانيا للحصول على 
احلكم الذاتي كدولة مستقلة 
عن اإلمبراطورية النمساوية 
تتمتــع بحكم وطني حصلت 
عليــه عــام ١٩١٩م، غيــر أن 
ظهــور االحتاد الســوفييتي 
وسيطرة النظام الشيوعي وما 
رافقه لعقود جعــل من آمال 
وطموحات الشعب األوكراني 
في االســتقالل أكثر صعوبة 
نظرا لألوضاع الدولية آنذاك.
وأضاف د.باالنوتســا: إن 
إصــرار الشــعب األوكرانــي 
وعزميتــه القويــة وحرصه 
على االســتقالل أمور جعلته 
التحديــات،  يواجــه جميــع 
ومــا أن انهار ما كان يســمى 
بـ«االحتاد السوفييتي» حتى 
تأكدت قناعــة أبناء أوكرانيا 
بإمكانيــة مواجهــة جميــع 
التحديــات وإعالن اســتقالل 
بالدهم كجمهورية دستورية 
موحــدة جغرافيا وســكانيا 
جتمعهم ســواء كانوا شــرق 

  

ماذا تعلمنا 
من كورونا

إن قمت بسؤال أي أحد قبل وقوع جائحة 
كورونا: هل ممكن أن تغلق احلدود، ومينع 
جتمع احلشــود، وتعطل املدارس وتفرض 
القيود، بل تغلق املساجد ومينع فيها السجود، 
وتتوقف احلياة بسبب ڤيروس صغير فيسبب 

للعالم اجلمود والركود؟
اجلواب البديهــي: ال. ولكن هذا األمر 
حدث، وفرض علينا واقعا جديدا، وغيّر وجه 
احلياة فــي العالم، وأصبح حقيقة نتعايش 
معها. تركت هذه األزمة آثارا على مختلف 
املستويات، ونتجت عنها دروس وعظات، 
وأعطت الكثير منا فرصة ملراجعة األولويات، 
بعد تبيان الكثير من احلقائق واملعلومات، 
التي قد تكون غابت عنا في خضم مشاغل 
احلياة، فلنراجع مسيرنا قبل أن يقال فالن 

مات، فعندها ال تنفع احلسرات.
لذلك حان األوان أن نسأل أنفسنا: ماذا 
تعلمنا من كورونا. جمعت ما قرأت وما أعتقد 
أنه من األمور التي يجب على كل واحد أن 

يتأملها، فأقول:
تعلمنا من كورونا أن االنسان ضعيف جدا، 
وان قدرة اخلالق عز وجل فوق كل شيء.

تعلمنا مــن كورونا اننا في نعم ال تعد 
وال حتصى من اهللا.

تعلمنا من كورونا ان الدنيا فانية، وان 
الصحة غالية، فلنعمــل بهمة عالية، جلنّة 

قطوفها دانية.
تعلمنا من كورونا أن ال تغتر بأنفســنا 
مهما عال شأننا ومهما تطورنا وتaقدمنا 

في العلم.
تعلمنــا من كورونا الرجــوع الى اهللا، 
واإلكثار من ذكره، والبعد عن نهيه، والعمل 

على رضاه، لكسب رحمته ومغفرته.
تعلمنا من كورونا أن هذه احلياة مؤقتة، 

فلنكن على استعداد للحياة األبدية.
تعلمنا من كورونــا أن دوام احلال من 

احملال، واألزمات ليس لها إنذار.

تعلمنا من كورونا أن في املصائب تنكشف 
خبايا األنفس، منها من يزداد عطاء، ومنها 

من تشح نفسه ويزداد جشعا.
تعلمنا من كورونا أن الصبر نعم الصبر.
تعلمنا من كورونــا معنى التوكل على 

اهللا حق التوكل.
تعلمنا مــن كورونا مدى أهمية البحث 
العلمي، وأهمية االستثمار بالعلم والعلماء.

تعلمنا من كورونا الدور الفعال للعاملني 
في القطاع الصحي، وأهمية دور قطاع الصحة 

العامة.
تعلمنا من كورونا أهمية الوعي وتعقيم 

اليدين ولبس الكمام.
تعلمنا من كورونا خطر التركيبة السكانية.
تعلمنا من كورونا أهمية األمن الغذائي.
تعلمنا من كورونا حاجتنا للتطور على 
كل االصعدة اإلدارية والصحية واالقتصادية 

والسياسية.
تعلمنا من كورونا احللول التكنولوجية 
التي كانت موجودة من عشــرات السنني 
توفر جهدا ووقتا أكثر من احللول التقليدية.
تعلمنا من كورونا كل شيء قابل للتغيير.
تعلمنا من كورونا قيمة االهل واألوطان.
تعلمنا من كورونا تهذيب النفس واجلسد.

تعلمنا من كورونا أهمية الوقت.
تعلمنا مــن كورونا أن نعيــد ترتيب 

أولوياتنا.
تعلمنا من كورونا أنها ال تفرق بني الغني 

أو الفقير.
تعلمنا من كورونا الكثير وال زلنا نتعلم 
وسنستمر نتعلم، فلتكن كورونا فرصة لنا 
ملعاجلة السلبيات، واالبتعاد عن توافه األمور 
والكماليات، واالســتعداد ملواجهة مختلف 

التحديات.
نسأل اهللا أن يزيل هذه الغمة عن األمة 
وأن يلطف بنا ويحفظنا ويحفظ بالدنا من 

الوباء والبالء.
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