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كنيسة مارمرقس لألقباط األرثوذكس أقامت قداس عيد القيامة املجيد

أسامة أبوالسعود

الرئيــس املصــري  هنــأ 
عبدالفتــاح السيســي أقباط 
مصر باخلارج مبناسبة عيد 

القيامة املجيد.
جاء ذلك في برقية بعث بها 
الرئيس السيسي وتالها راعي 
كنيســة مارمرقــس لألقباط 
األرثوذكس في الكويت القمص 
بيجول األنبا بيشــوي أمس 
االول، خالل قداس عيد القيامة 
املجيد بحضور كهنة الكنيسة 
فقط، التزاما بقرارات احلظر 

اجلزئي.
وقال الرئيس السيسي في 
برقيته: «اإلخــوة واألخوات 
أبناء مصر األقباط باخلارج، 
يطيــب لــي أن أبعــث إليكم 
بأصدق التهاني القلبية وأطيب 
التمنيات مبناســبة االحتفال 

بعيد القيامة املجيد.

الديبلوماسية  البعثات  ومن 
داخل الكويت وخارجها، وكذلك 
من أســاتذة اجلامعات، ومن 
رجاالت الدين ورجال األعمال 
والروابط، ومن شــخصيات 

مجتمعية رفيعة.
وفي عظته بهذه املناسبة 
قــال القمــص بيجــول: يأتي 
علينــا عيــد القيامــة فيجدد 
فينا الرجاء، ونقول كلنا بقلب 
واحد: رجاؤنا فيك يا رب.. أنت 
رجاء من ليس له رجاء، وأنت 
من تعطي الرجاء في االنتصار 
على كل املصاعب، مضيفا ان 
لكل شيء حتت السماء وقت، 
وعلينــا أن منتلك الرجاء في 
تدخل اهللا في الوقت املناسب، 
وأن نؤمن بأن اهللا ال يستحيل 
عليه شيء، مضيفا: بالرجاء 
نتوقع خيرا ونعطي اآلخرين 
رجــاء حينئــذ نعيــش فــي 

سالم.

بحضور كهنة الكنيسة فقط التزاماً بقرارات احلظر اجلزئي في الكويت 

الكنيسة خالية من احلضور في عيد القيامة بسبب اجلائحة  جانب من قداس عيد القيامة في كنيسة مار مرقس

القداس من دون حضور التزاما باالشتراطات الصحية بسبب «كورونا»

متمنيا ملصر وشعبها التقدم 
القمــص  واالزدهار.وثمــن 
بيجول األنبا بيشوي الرسالة 

فيها اخلير والنماء والســالم 
لكل شعوب العالم.

كما أعرب القمص بيجول 
األنبــا بيشــوي عن شــكره 
الوافر والكبير لصاحب السمو 
األمير الشــيخ نواف األحمد، 
ووصفــه بأنــه رجــل حكمة 
وســالم وتنميــة، كمــا وجه 
الشكر والتحية إلى سمو ولي 
العهد الشيخ مشعل األحمد، 
وذكر أنــه الرجــل األمني ذو 
البصمات  احلكمة وصاحــب 
الواضحة، متمنيا لســموهما 
اخليــر والصحــة والتوفيق 
والسداد في قيادتهما ملسيرة 

الكويت احلضارية.
كذلك وجه القمص بيجول 
الشكر إلى كل من أرسل التهاني 
بهذه املناســبة مــن أصحاب 
الســمو والشــيوخ وأعضاء 
مجلس األمة والوزراء احلاليني 
والسابقني وكبار املسؤولني، 

العظيمة ملصر والتي أصبحت 
تؤتي بثمارها في كل املجاالت 
وعلــى مختلــف األصعــدة 

املهنئة التــي وجهها الرئيس 
السيســي إلى أبنائه األقباط 
املقيمني في اخلارج والتي متنى 

الشــكر للرئيــس املصــري 
عبدالفتــاح السيســي علــى 
الطيبــة ولقيادته  مشــاعره 

وتابــع الرئيــس املصري 
مهنئــا: أدعــو اهللا تعالى أن 
يعيــد عليكم هذه املناســبة 
الطيبــة وأنتــم تتمتعــون 
مبوفور الصحة والسعادة وأن 
يحفظ مصرنا الغالية وشعبها 
العظيم وجميع شعوب العالم 

من كل مكروه وسوء.
وختم الرئيس السيســي 
برقيته بالقــول: «أمتنى لكم 
والســداد،  التوفيــق  دوام 
وملصرنــا احلبيبة املزيد من 
الرفعــة والرقــي، مــع أطيب 
متنياتــي، وكل عــام وانتــم 
بخير».وفي كلمته أعرب راعي 
كاتدرائية مار مرقس لألقباط 
األرثوذكــس القمص بيجول 
األنبا بيشــوي عــن متنياته 
للكويت بالرخــاء واالزدهار 
ولقادتها وحكومتها وشعبها 

الطيب باخلير والسالم.
ووّجــه القمــص بيجــول 

الرئيس املصري هنأ أقباط مصر في اخلارج: أدعو اهللا أن يعيد عليكم هذه املناسبة وأنتم تتمتعون مبوفور الصحة والسعادة وأن يحفظ مصرنا الغالية وشعبها

القمص بيجول األنبا بيشوي: صاحب السمو األمير رجل حكمة وسالم وتنمية ونتمنى للكويت الرخاء واالزدهار ولقادتها وحكومتها وشعبها الطيب اخلير والسالم

العجمي: نطالب بإعادة تخفيض نسب
«اإلجنليزي» في اختبارات الدبلوم بـ «البترول»

أسامة أبو السعود

دعا عضو نقابة العاملني في الشركة الكويتية للصناعات البترولية 
املتكاملة «كيبيك» ســعد العجمي رئيس مؤسســة البترول ووزير 
النفط بالتدخل العاجل إلعادة األمور الى نصابها فيما يخص نسب 
اجتيــاز اختبارات اللغة االجنليزية للمتقدمــني من حملة الدبلوم. 
وقــال العجمي في تصريح صحافي: ان رفــع معدل اجتياز اختبار 
االجنليــزي من ٣٠ الى ٥٠ يهدد بعدم اجتياز أعداد كبيرة من حملة 
الدبلوم في املشاركة باجتياز االختبارات على الرغم من حصولهم على 
الشهادات التخصصية املعتمدة من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي. 
وشــدد العجمي على ان اســتهداف ابناء الكويت لعــدم قبولهم في 
القطاع النفطي ورفع درجات االجتياز هو مؤشر خطير على الوضع 

سعد العجميفي القطاع النفطي الذي يعد مصدر الدخل األول لوطننا احلبيب.

«الهالل األحمر» توزع كوبونات عيد الفطر على احملتاجني

أوكرانيا تشكر الكويت على دعمها خالل مأساة «تشيرنوبل»

الهــالل  أعلنــت جمعيــة 
األحمر أمس توزيع كوبونات 
عيد الفطر لصالح ٥٠٠ أسرة 
محتاجــة داخل البــالد بقيمة 
٣٠ دينارا لكل كوبون. وقالت 
مديرة إدارة املساعدات احمللية 
في اجلمعية مرمي العدســاني 
لـ«كونا»: إن هذه احلملة تهدف 
لرسم البســمة والفرحة على 
وجوه األطفال والنساء وكبار 
السن، مؤكدة حرص اجلمعية 
على مشاركة األسر احملتاجة 
والتخفيف عنهم مع قرب حلول 
عيد الفطر. وأضافت العدساني 
أن املستفيدين من املساعدات 
سيتوجهون لشراء كسوة العيد 
من احملالت املخصصة لتغطية 
احتياجــات األطفــال األيتــام 
واألسر املتعففة مبناسبة عيد 
الفطر ما يسهم في إرساء روح 
البهجة على اجلميع. وذكرت أن 
مشروع كوبونات عيد الفطر 
أحد املشــاريع املوسمية التي 
تنفذهــا اجلمعيــة فــي العيد 
انطالقــا مــن رؤيتهــا جلعل 

يوسف غامن

حتيي أوكرانيا سنويا، في 
٢٦ أبريل، ذكرى انفجار مفاعل 
تشيرنوبل والتي مضى عليها 
٣٥ عاما باعتبارها أسوأ كارثة 
أو مأســاة من صنع اإلنســان 
في تاريخ العالم. لقد تفاقمت 
العواقب املروعة لهذا احلادث 
النووي، املؤسف نتيجة لنظام 
السرية السوفييتي املتبع آنذاك، 
إذ كان وقتها مجتمعا ليس فيه 
حرية كبيرة لوسائل اإلعالم. 
واألسوأ من ذلك، أن السلطات 
الســوفييتية حاولــت إخفاء 
حقيقة ما حدث ولم يعلن عنها 
إال بعد ٣ أسابيع وعملت على 
التقليل من العواقب والتداعيات 

احلقيقية للكارثة.
وقد كان للجهــود الدولية 
واملساعدات السريعة من معظم 
دول العالم ومن بينها الكويت 
الدور األكبر في التخفيف من 
آثار تلــك الكارثــة وأوكرانيا 
تذكــر ذلــك وتشــكر الكويت 
علــى ما قدمته مــن دعم مالي 

مضى عليها ٣٥ عاماً كأسوأ كارثة من صنع اإلنسان

توزيع كوبونات عيد الفطر على ٥٠٠ أسرة محتاجة داخل البالد

مدينة األلعاب بعد أن هجرت بسبب انفجار «تشيرنوبل»

الســن  وكبــار  واملرضــى 
الدخــل. وأضافت  ومحدودي 
أن اجلمعية خصصت في مقرها 
فريقا تطوعيا خلدمة األســر 
الكوبونات  احملتاجة لتوزيع 
والسالل الغذائية واملستلزمات 
الصحية معربة عن بالغ شكرها 
للمتطوعني واملتطوعات على 
دورهــم اإلنســاني خلدمــة 

املجتمع. 

ســرطان الغدة الدرقية، تقف 
اليوم كرمــز للطبيعة املميتة 
للمعلومات املضللة، وتطورت 
للتضامــن  رمــزا  لتصبــح 
ومنوذجا ملــا ميكن أن يحققه 
املجتمع الدولي عندما يتحد في 
جهوده لتحقيق السالم واألمن 

ومصلحة اإلنسان.

املناسبات السعيدة في حياة 
الناس فرصــة إليصال الدعم 
واملساعدة لآلخرين وحرصا 
منها على مالمســة احلاجات 
اإلنسانية واالستجابة الفاعلة 
معها، موضحة أن املساعدات 
التي تقدمها اجلمعية لألســر 
احملتاجة داخل الكويت تشمل 
األرامــل واأليتــام واملطلقات 
وذوي االحتياجــات اخلاصة 

حيث كانت من أولى الدول التي 
بادرت باملســاعدة. إن مأســاة 
«تشيرنوبل» التي راح ضحيتها 
أكثر من ٤ آالف شخص وتركت 
سحابة إشعاعية قاتلة انتشرت 
في بعض الــدول أيضا وأدت 
حلــدوث إصابــات متنوعــة 
بالســرطان فيهــا خصوصــا 

ويعمــل أكثر مــن ٦ آالف 
متخصص في األمن اإلشعاعي 
في منطقة تشيرنوبيل لرصد 
ومتابعــة األوضــاع هنــاك، 
باإلضافة إلى حتسني الوضع 
البيئي في املنطقة والعمل على 
عودة احلياة إلى طبيعتها من 
الزراعات وكذلك  خالل بعض 

رصد احليوانات التي تتواجد 
في املنطقة والتي تعتبر املنتج 
الرئيسي ملنطقة تشيرنوبيل!

وللوقوف على حجم الكارثة 
بعد كل هذه السنوات فإنه يتم 
تنظيم بعض اجلوالت السياحية 
إلى منطقة «تشيرنوبيل» ضمن 
طرق آمنة فقط باتباع وسائل 
وإجراءات وقائية، ومدة اجلولة 
مرنــة وميكن متديدها حتى ٥ 

أيام.
وبصرف النظر عن املدينة 
املهجورة، توجد محمية طبيعية 
مبســاحة إجماليــة تزيد على 
٢٣٠ ألــف هكتار تســتضيف 
بعض مكونات الطبيعة البرية 
وحوالي ٢٠٠ معلم تاريخي ما 
تزال قائمة وآثارها شاهدة على 
تلك احلقبة الزمنية. كما يعيش 
داخل تلك احملمية أكثر من ٤٠٠ 
نوع حيواني، من بينها ٧٥ نوعا 
مهددة باالنقراض، إضافة إلى 
حوالي ألف نوع نباتي ماتزال 
تقاوم وعادت للحياة من جديد 
ناشرة األمل والتفاؤل بأن القادم 

أفضل.


