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فزعة نيابية نقابية لدعم الشعب الفلسطيني ضد اإلرهاب الصهيوني

أسامة أبوالسعود

نقابيــة  نيابيــة  فزعــة 
أعلنها عــدد من نواب مجلس 
األمــة واحتاد عمــال البترول 
واالحتادات الطالبية والنقابات 
بتضامنهم الكامل مع الشعب 
الفلســطيني الشــقيق ضــد 
الهجمة الصهيونية الشرسة 
التــي تســتهدف األبريــاء في 
القدس وغزة وغيرهما من املدن 

الفلسطينية.
وقــال النائــب د.صالــح 
املطيري خالل املؤمتر الصحافي 
مســاء أمس األول مبقر احتاد 
عمال البترول في «األحمدي» 
عقب إغالق ســاحة اإلرادة إن 
الكويت قيادة وشعبا ستظل مع 
الشعب الفلسطيني، مشددا على 
أن القدس ستظل قضية العرب 
واملسلمني األبدية وليست قضية 

حلظية أو عابرة.
وشــدد املطيــري على أن 
املرســوم األميــري بتاريــخ 
١٩٦٧/٦/٦ باعتبار الكويت في 
حالة حرب مع الكيان الصهيوني 
لم ينته وستظل هناك مقاطعة 
دائمة مع أي أشخاص أو كيانات 
أو شركات أو منتجات من هذا 

الكيان الصهيوني الغاشم.
ولفــت إلــى أن جيوشــا 
حتركــت لنصرة امــرأة قالت 
«وامعتصماه» بينما الشــعب 
الفلســطيني األعــزل تنتهــك 
حرماته ومقدساته يوميا حتت 

مرأى ومسمع العالم.
وشــدد علــى أن مــا حدث 
في ساحة اإلرادة أمر مؤسف، 
داعيــا احلكومــة إلــى جتهيز 
األماكن واالشتراطات الالزمة 
ألي وقفة تضامنية مع الشعب 
الفلسطيني الشقيق فهذه مهمة 

احلكومة وليس الشعب.
من جهتــه، وجــه النائب 
أســامة الشــاهني حتيــة إلى 
وزير التربية ووكيل الوزارة 
للتعليم اخلاص بشأن املعلمة 
الصهيونية التي أظهرت حبها 
لقتلة األطفال ومت إنهاء خدماتها 

وفتح حتقيق حول الواقعة.
كما أشاد الشاهني مبوقف 
وزير اخلارجية خالل اتصاله به 
حول تغريدات سفير جمهورية 
التشيك ووعد الوزير باستدعاء 
الســفير فــي أول يــوم عمــل 
وبالفعل مت استدعاؤه، وبعدها 
قدم السفير بيان اعتذار وحذف 
تغريداته املتضامنة مع الكيان 

الكويتي. وأكد أن أبواب مجلس 
األمــة مفتوحــة ألي اجتمــاع 
باعتباره بيت األمة، مشيرا الى 
انه وقع مع مجموعة من النواب 
طلب جلســة خاصة ملناقشة 
االعتــداءات الصهيونية على 
الشعب الفلسطيني واستعجال 
تعديالت تغليظ العقوبة وسد 

ضد اإلرهاب الصهيوني.
املؤمتــر  هــذا  إن  وقــال 
الصحافــي يأتــي بعــد إغالق 
ســاحة اإلرادة أمام املواطنني 
الراغبني في دعم قضية فلسطني 
والعدوان الصهيوني الســافر 
علــى أهلنا في القــدس وغزة 
وغيرها من املناطق الفلسطينية 

الثغرات في قانون منع التطبيع 
مع الكيان الصهيوني.

مــن جانبــه، أكــد رئيس 
احتاد عمال البترول وصناعة 
البتروكيماويات محمد الهاجري 
أن االحتاد سيظل منبرا لدعم 
صمود الشــعب الفلســطيني 
ومــؤازرة أهلنا في فلســطني 

احملتلة. من جهته، قال النائب 
الســابق د.عبيد الوســمي إن 
الشــعب الفلســطيني يقــدم 
التضحيات نيابة عنا بالدفاع 
عن واحــد من أهم مقدســات 

العرب واملسلمني.
وقال إن موقف «الداخلية» 
بإغالق ساحة اإلرادة غير مبرر 
وال ينســجم مــع تصريحات 
رئيس الوزراء وموقف الكويت 

الرسمي والشعبي.
وأوضح الوســمي انه من 
املهم أن تســتمر هذه الوقفات 
التضامنيــة والبيانــات ألن 
املجتمع الدولي بحاجة إلى هذه 
املواقف وهــذا اضعف اإلميان 
لنصرة إخواننا في فلسطني.

وأكد ان هذا الوقفات السلمية 
ال تعلمون مــدى قوتها عامليا 
ونحن مطالبون بإيصال هذه 
الرســالة لــكل فــرد ميكن أن 
يستثار مبثل هذه االعتداءات 
الوحشية التي تخالف القوانني 
واألعراف واملنطق واألخالق.

وألقــى رئيــس االحتــاد 
الكويــت  لطلبــة  الوطنــي 
عبدالرحمــن املطيري وعضو 
احتــاد البترول عباس عوض 
كلمات تأييد لصمود الشعب 
الفلســطيني ووقــف اإلرهاب 

الصهيوني الغاشم.
وقام رئيس وأعضاء احتاد 
البترول بحرق العلم اإلسرائيلي 
ردا على العــدوان الصهيوني 
الغاشــم على الفلســطينيني 

والقدس الشريف.

خالل مؤمتر صحافي باحتاد عمال البترول بعد إغالق ساحة اإلرادة

عدد من املشاركني في مؤمتر نصرة األقصىأسامة الشاهني متحدثا خالل مؤمتر نصرة األقصى ويبدو د.صالح املطيري

الصهيوني، مشيرا إلى أن هذه 
مناذج من مواقف الكويت أميرا 
وحكومة وشــعبا مع الشعب 

الفلسطيني.
واعتبر أن موقف «الداخلية» 
مــن إغالق ســاحة اإلرادة هو 
موقف نشاز ال ينم عن موقف 
القيادة واحلكومة والشــعب 

(محمد هنداوي) رئيس وأعضاء احتاد البترول املشاركون في مؤمتر نصرة األقصى يحرقون علم الكيان الصهيونيعدد من النواب وأعضاء احتاد البترول املشاركني في مؤمتر نصرة األقصى 

د.صالح املطيري: القدس ستظل قضية العرب واملسلمني األبدية وليست قضية حلظية أو عابرة

الوسمي: املهم أن تستمر الوقفات التضامنية السلمية ملدى قوتها العاملية في إيصال الرسالة ونصرة إخواننا في فلسطني

رئيس وأعضاء احتاد البترول يحرقون العلم اإلسرائيلي ردًا على العدوان الصهيوني الغاشم على الفلسطينيني والقدس الشريف

أسامة الشاهني: قدمنا طلبًا الستعجال تعديالت تغليظ العقوبة وسد الثغرات في قانون منع التطبيع مع الكيان الصهيوني

الفتة رفعتها إحدى الراغبات في املشاركة مبسيرة ساحة اإلرادة التي مت إلغاؤهاالكبار والصغار انتصروا للقدس  (أحمد علي)

عباس عوضمحمد الهاجري متحدثاد. عبيد الوسمي ملقيا كلمته

علمتنا كورونا كوفيد ٢٠٢١م احلذر واالحتراس.. 
كيف؟

ايه.. واهللا علمتنا انه من ال يطعم سيضر نفسه 
وغيره!

علمتنا.. أن نحذر من الكرمي إذا أهنته..
ومن اللئيم إذا أكرمته..

ومن العاقل إذا أحرجته أو غبنته!
ومن الفاجر إذا عاشرته..
ومن األحمق إذا مازحته..

نعم، علمتنا كورونا أبيات شعر الشاعر القاضي 
بن معروف:

احــذر عــدوك مــرة
واحذر صديقك ألف مرة

فلرمبا انقلب الصديق
فكـان أعلــم باملضـرة

باألمس فجرا وقفت طويال عند اآلية: (يا أيها 
الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا..) التحرمي (٦).
كنت جالسا في مجلس أصدقاء ومنارس كل 
االحترازات من كمام وتباعد، ودار احلوار حول 
القنــص والصيد بالطيور واحلــرارا واحلباري 
والوديان والسفاح (هنا) تشعر بأنك صقار وعندك 
وانيت ٤ درايفر وتطرد وراء الفرايس، رحمك اهللا 

يا طرفة بن العبد القائل:
إن كنت في قوم فصاحب خيارهم

وال تصحب األردى فتردى مع الردي
عن املرء ال تسل وسل عن قرينه

فكـــل قريــن باملقــارن يقتـــدي

٭ ومضة: تيقظ، انتبه، استعد، احذر، احترس 
هذه املفردات التي تسيدت في الزمن الكوروني 
وهي وصية احلكماء وأهل اخلبرة لكل قارئ، وكما 

يقولون يا قارئي الكرمي: وصيتي لك احترس:
احترس يا ذيب واحذر من زمن سادت كالبه

الوفاء صار عجبة والغدر فعل بطولي

الوصية في هذا الزمن يا شباب: توقَّ وحتفظ 
وتصرف باحتراس في كل األحوال، مبعنى كن في 
موقف املراقب املتيقظ متنبها مخافة أن يفاجئك 

أو تؤخذ على حني غرة.. كن على حذر!

٭ آخر الــكالم: ارحت، جازف، آمــن، اطمأن، 
خاطــر، غامر، اهدأ، هذه مفــردات انتبه لها في 
الزمن الكوروني ومتسك مبرادفاتها التي ذكرتها 

لك.. متسك بها تغنم!

٭ زبدة احلچي: علمني حكيم اسمه أبو راكان، ربي 
يحفظه في احلل والترحال: ال تبصم ألحد بالعشرة 
أصابع، اترك اصبعا واحدا على األقل، فقد حتتاج أن 

تعضه ندما يوما ما!
قارئي الكرمي في كل مكان في الزمن الكوروني: 
انصــح وال تفضح، وعاتــب دون أن جترح، عامل 
الشخص على حاضره ليس على ماضيه، وعلى عقله 

وليس عمره، وإن لم تنفع أحدا فال تضره!
تبقى احلقيقة: أسفي على زمن
أصبح فيه الكذب والسرقة ذكاء

والعدل ضعفا والطيبة غباء
التملق اخالص واالدب واحلياء سذاجة
والوقاحة.. شجاعة.. كيف باهللا عليكم!

شكرا نابليون القائل:
اللهم احمني من أصدقائي، أما أعدائي فأنا كفيل بهم.

..في أمان اهللا.

ومضات

كورونا 
زمن احلذر 
واالحتراس!

y.abdul@alanba.com.kw يوسف عبدالرحمن

«السكنية» تستأنف التوزيعات 
مبشروعي «جنوب صباح األحمد 

السكنية» وشرق تيماء
عادل الشنان

أعلن املتحدث الرسمي 
باســم املؤسسة العامة 
للرعاية الســكنية عمر 
الرويح عن اســتئناف 
الوحــدات  توزيعــات 
السكنية ضمن مشروعي 
جنــوب مدينــة صباح 
األحمد السكنية وشرق 
تيمــاء للســنة املاليــة 

.٢٠٢١/٢٠٢٢
وقــال الرويــح فــي 

تصريح صحافي أمس إن املؤسســة ســتقوم بإجراء 
التوزيعات املقررة وفق اجلدول احملدد للقسائم السكنية 
في مشــروعي جنوب صباح األحمد السكنية وشرق 

تيماء.
وأضاف ان إجراء أول قرعة ســيكون يوم األربعاء 
املوافق ٢٦/٥/٢٠٢١ ملشــروع شرق تيماء واملخصص 
للمواطنني املشمولني بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٥ (فئة 
من باع بيته) وهو عبارة عن مســكن مالئم مبساحة 
٣٠٠ متــر مربع، حيث ســيتم توزيعهــا على دفعات، 
مشــيرا إلى أن األولوية التاريخية بالتخصيص على 

هذا املشروع حتى ٢٠٠٦/١٢/٣١ وما قبل.
ولفت إلى أن استئناف توزيعات القسائم احلكومية 
مبشــروع جنوب مدينة صباح األحمد السكنية وهي 
مبســاحة ٤٠٠ متر مربع للقسيمه سيكون بدءا من ٢ 
يونيو املقبل، موضحا أن األولوية التاريخية املخصص 
لهم في مشروع جنوب مدينة صباح األحمد للمخصصني 

حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ وما قبل.
وأكــد أن قــرار اعتمــاد بــدء التوزيعــات احلالية 
للوحدات الســكنية مبشــروعي جنوب مدينة صباح 
األحمد الســكنية وشرق تيماء يأتي ضمن توجيهات 
وزير الدولة لشــؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون 
اإلسكان والتطوير العمراني شايع عبدالرحمن الشايع 
في استئناف التوزيعات للمخصص لهم من أصحاب 
الطلبات اإلسكانية مع مراعاة االشتراطات الصحية.

وزاد الرويح أن األعداد املوضحة بالتوزيعات لكل 
قرعه متت بناء على تطبيق االشتراطات الصحية، حيث 
ســيتم تعديل تلك األعداد بحال وجود أي مستجدات 
أو قــرارات مــن مجلس الــوزراء أو اجلهات الصحية 

بذات اخلصوص.

عمر الرويح

سفير النيبال: للكويت دور متميز ورائد في العطاء اإلنساني
أشــاد ســفير جمهوريــة 
النيبال لــدى الكويت دورجا 
بهانداري أمس بجهود جمعية 
الهــالل األحمــر في مســاعدة 
الكوارث  املتضرريــن جــراء 
ورفــع املعاناة عنهم الســيما 
جراء تداعيات جائحة ڤيروس 
كورونا املستجد (كوفيد-١٩).

جــاء ذلــك فــي تصريــح 
للسفير بهانداري لوكالة األنباء 
الكويتيــة (كونا) عقب لقائه 
رئيس مجلــس إدارة جمعية 
الهالل األحمر د.هالل الساير 
إذ بحثا العديد من املوضوعات 
املتعلقــة بالعمــل اإلنســاني 
وســبل تعزيزها بني البلدين 
الســفير  الصديقــني. وقــال 
الكويــت  بهانــداري إن دور 

الصحية اخلاصــة بڤيروس 
(كورونا) نظرا لتفشي اجلائحة 

بشكل الفت في النيبال.
من جانبه، رحب الســاير 

حملة التطعيمات املضادة له.
وأضاف أنه مت خالل اللقاء 
بحث تقــدمي الدعم لبالده من 
خــالل توفيــر املســتلزمات 

بات متميزا ورائدا في العطاء 
اإلنساني، مثمنا جهود أجهزة 
الدولة كافة في مكافحة ڤيروس 
كورونــا وكذلــك جهودها في 

أشاد بجهود «الهالل األحمر» في مساعدة املتضررين جراء الكوارث ومواجهة تداعيات «كورونا»

سفير النيبال دورجا بهانداري مع د.هالل الساير وعدد من مسؤولي جمعية الهالل األحمر

في تصريح مماثــل لـ(كونا) 
بزيارة الســفير النيبالي إلى 
مقر اجلمعيــة واالطالع على 
نشــاطاتها واجنازاتهــا التي 
ســاهمت بتعزيــز اجلهــود 
اإلنسانية على مستوى العالم 
معربا عن اســتعداد اجلمعية 
لتقــدمي الدعــم واالحتياجات 
الالزمــة ملكافحــة ڤيــروس 
كورونا بالتعاون مع الصليب 

األحمر النيبالي.
الــى أن  الســاير  وأشــار 
اجلمعيــة ســبق أن قدمــت 
دعما طبيا لنيبــال من خالل 
الفريق الطبي التطوعي التابع 
للجمعية الذي أجرى ٤٠ عملية 
جراحية للمرضى احملتاجني 
والفقــراء فــي نيبــال ضمن 

سلســلة حمالت طبية تقوم 
بها اجلمعيــة لعالج املرضى 

احملتاجني حول العالم.
وقال إن اجلمعية منذ بداية 
أزمة (كورونا) قدمت مساعدات 
طبية عاجلة إلــى العديد من 
اجلمعيات الوطنية حتى اآلن 
وذلك لتوسيع دائرة مكافحة 

كورونا حول العالم.
وذكر الساير أن االجتماع 
تطرق إلــى املســاعدات التي 
تقدمها اجلمعيــة للمنكوبني 
واملتضرريــن وأهــم أعمالها 
وحتركاتها اإلنســانية إلغاثة 
ومساعدة املناطق املتضررة، 
إضافة الى دورها في مكافحة 
ڤيروس كورونا املستجد داخل 

البالد وخارجها.

«الشؤون» تطلق حملة إغاثة للشعب الفلسطيني اليوم وملدة شهر
بشرى شعبان

بحضور مساعد وزير اخلارجية لشؤون 
التنمية والتعاون الدولي ناصر الصبيح 
والسفير الفلســطيني لدى البالد رامي 
للتنمية  الوكيل املساعد  أعلنت  طهبوب، 
االجتماعية في وزارة الشؤون االجتماعية 
هناء الهاجري عن إطالق حملة إغاثية شعبية 

عاجلة لصالح الشــعب الفلسطيني بدءا 
من اليوم األربعاء ١٩ اجلاري وملدة شهر.

وقالت الهاجري في تصريح صحافي 
إن «ذلك يأتي فــي اطار التزام الكويت 
مبناصــرة ودعم االخوة األشــقاء في 
فلسطني والوقوف بجانبهم خالل األحداث 
املؤسفة واملمارسات التي تقوم بها قوات 
االحتالل ألبناء الشعب الفلسطيني وهو 

ما عبر عنه سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ صباح اخلالد في تصريحاته التي 
أكد خاللها أن «الكويت لن تدخر جهدا 
لنصرة األشقاء الفلسطينيني» وانطالقا 
مــن واجب األخوة والدور اإلنســاني 
وااللتزام بتلك الواجبات وبعد التنسيق 
مع وزارة اخلارجية سيتم إطالق احلملة 

ملناصرة القضية الفلسطينية».


