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االثنني ٣١ أكتوبر ٢٠٢٢ محليات

مهرجان السيارات التاريخية زرع االبتسامة في وجوه زوار الكويت

دشتي: دعم املؤسسات الصغيرة واملتوسطة 
من أفضل السبل ملنطقة عربية يعمها االزدهار واالستقرار

عبداهللا الراكان

الكويتــي  الفريــق  نّظــم 
القدميــة مهرجانا  للســيارات 
الفتتاح موسمه السنوي الثاني 
املختــص بعــرض الســيارات 
القدميــة، وذلك يــوم اجلمعة 
املاضي في «مارينا كريسنت» 
حتــت رعايــة رئيــس مجلس 
األمة السابق م. مرزوق الغامن، 
ومبشــاركة عــدد مــن الوفود 
اخلليجية والدولية واملهتمني 

بالسيارات القدمية.
وقال املمثل عن راعي احلفل 
بدر السجاري إن حتفيز مثل هذه 
األنشطة هدفه زرع االبتسامة 
في وجوه الناس، مشيدا بالدور 
الذي يقــوم منظمــو فعاليات 

عمــان - «كونــا»: قالــت 
التنفيذيــة للجنــة  األمينــة 
واالجتماعيــة  االقتصاديــة 
لغرب آسيا التابعة ملنظمة األمم 
املتحدة (اسكوا) د.روال دشتي 
إن دعم املؤسســات الصغيرة 
واملتوسطة من أفضل السبل 
للنهوض باملجتمعات وحتقيق 

تطلعات أصحابها.
جــاء ذلك في كلمــة ألقتها 
في حفل افتتاح القمة العربية 
األولى لريــادة األعمال والتي 
تنظمهــا املؤسســة األردنيــة 
لتطوير املشاريع االقتصادية 
وجلنة (اسكوا) بعنوان (فرص 
عابــرة للحــدود) وبحضــور 
رئيس الوزراء األردني بشــر 
اخلصاونــة، نيابــة عن ولي 
العهد األردني األمير احلسني 
بن عبداهللا، وبحضور سفيرنا 
لــدى األردن عزيــز الديحاني 
وعدد من رواد األعمال العرب.

وذكرت دشتي أن القمة تعد 
فرصة جلمع الطاقات الباحثة 
عن فرص التمويل والتدريب 

والتكنولوجيا.
ولفتت إلى أن «علينا دعم 

املعرض يتضمن أيضا عرضا 
على املسرح وجوائز للجمهور 

وألعضاء للفريق.
وأضــاف الطريجي ان هذا 
العــام يشــارك فــي املهرجان 
اجلمعية العمانية للســيارات 
القدميــة ومتحــف الشــارقة، 
وهنــاك زيــارات متبادلــة في 
شتى املناســبات، موضحا ان 
هناك الكثير من فئات السيارات 
تشــارك في املعــرض، متقدما 
بالشكر للفرق املشاركة والتي 
تسهم بشكل كبير في جناحه، 
باإلضافة إلى أن الهدف األساسي 

هو رفع اسم الكويت.
املديــر  أعــرب  بــدوره، 
التنفيــذي لنــادي الشــارقة 
القدمية م.سعيد  للســيارات 

املؤسسات تعمل في القطاع 
غير النظامي، داعية إلى دعمها 
لتصبــح نظامية، فتســاهم 
مساهمة كبيرة في التخفيف 
من الفقــر والى فتح احلدود 
واألسواق اإلقليمية والدولية 
أمامهــا لتطوير بيئة مواتية 
لها. ودعت أصحاب القرار إلى 
حل مشاكل أصحاب املشاريع 

الســيارات القدميــة العمانــي 
الوفــد  ان  زرقانــي  اليــاس 
العماني يشــارك مــع الفريق 
الكويتي للســيارات، موضحا 
ان افتتــاح املوســم هــو بداية 
التمشي واالستعراض  ملوسم 
لفعاليات السيارات الكالسيكية 
وأيضا ميكن اجلمهور من شراء 
الســيارات القدمية كون اجلو 
معتدال، موضحــا ان املعرض 
ســيارات  ويتضمــن  مميــز 
األفالم وخليطا بني السيارات 
الكالســيكية والتحف األثرية، 
الفتــا إلــى ان هوايــة اقتنــاء 
الســيارات بالرغم مــن كونها 
مكلفة ماديا لكن بالوقت نفسه 
فيها راحة بال حملبي السيارات 

الكالسيكية.

واملتوسطة في الدول العربية 
تواجه حتديات عديدة حتول 
دون قيامهــا بــدور أكبــر في 
منطقتنا العربية يوازي دورها 
في اقتصادات دول العالم ذات 

املوارد واإلمكانات املشابهة.
وأوضح أن هذه القمة جاءت 
في وقت مناسب لدعم هذا الدور 
وخاصــة بعدمــا أصــاب هذه 
املؤسســات ما أصابها بسبب 
تبعات جائحة (كوفيد - ١٩).

يذكــر أن القمــة التي تعد 
األولــى من نوعهــا تهدف الى 
جمع مختلف اجلهات الرسمية 
واخلاصة فــي مختلف الدول 
العربيــة فــي لقاء ملســاعدة 
املشاريع الصغيرة واملتوسطة 
العربية للوصول الى األسواق 

اإلقليمية والدولية.
ويشــارك فيهــا نحو ٦٠٠
مشــارك مــن مختلــف الدول 
العربية واملؤسسات الدولية من 
رياديي األعمال واملستثمرين 
في مجال األعمال واالقتصاديني 
واجلهات واملنظمات احلكومية 
غيــر  واملنظمــات  الدوليــة 

احلكومية واجلهات املانحة.

عاشور عن سعادته للمشاركة 
في معرض السيارات القدمية 
وبحســن التنظيم ولألشياء 
القدمية املعروضة، موضحا ان 
هذه أول سيارة له للمعرض، 
مشيرا إلى ان املعرض جميل 
ورائع لكن املساحة صغيرة، 
متمنيــا ان تكــون أكبــر في 
املســتقبل وعن املعارض في 
الشــارقة، قــال انهــا عبــارة 
عــن عرض مســير وتعريف 
للجمهــور عــن الســيارات 
واملواصــالت قدميا باإلضافة 
إلى اجلانب التوعوي للشباب، 
موضحا ان متحف الشــارقة 
لدية تقريبا ١٢٠ سيارة قدميه 

تبدأ من ١٩١٥-١٩٩٠.
من جانبه، قال رئيس فريق 

الصغيرة واملتوسطة ودعم 
أفكارهــم وابتكاراتهــم، فهي 
ســبيلنا إلى منطقــة عربية 
يعمها االزدهار واالســتقرار 

واألمل.
بدوره، قال وزير الصناعة 
والتجــارة والتموين األردني 
يوســف الشــمالي فــي كلمة 
مماثلة إن املؤسسات الصغيرة 

موسمه الثاني أقيم برعاية مرزوق الغامن.. ومشاركة الفريق الكويتي للسيارات وتضمن مفاجآت للحضور

خالل كلمتها في افتتاح القمة العربية األولى لريادة األعمال في األردن

سيارات تاريخية بدر السجاري متحدثا مع أحد املشاركني عن سيارة تاريخية  (أحمد علي)

رئيس الوزراء األردني بشر اخلصاونة ود.روال دشتي في افتتاح القمة العربية األولى لريادة األعمال

افتتــاح موســم الســيارات، 
مؤكدا أن العرض هذا فريد من 
نوعه كونه يتضمن ركنا لهواة 
الطيور وآخر للتحف واألشياء 
القدمية، موضحا أن م.مرزوق 
الغامن دأب على دعم مثل هذه 
الفعاليــات، متقدمــا بالشــكر 
للقائمــني على هــذه الفعالية 
واألنشــطة والتجمعات كونها 
تعطــي انطباعا عــن الكويت 

واهتمامها بهذه األنشطة.
من جهته، قال رئيس الفريق 
القدمية  الكويتــي للســيارات 
ناصــر الطريجــي إن املعرض 
يقــام فــي نســخته الثانيــة، 
مشــيرا إلى أنه يتميز بوجود 
فئات سيارات األفالم والتي لها 
الكثيــر من احملبني، مضيفا أن 

تلك املؤسســات لتعود علينا 
بالفائــدة فهــي تشــكل ٩٠٪ 
من املؤسســات التجارية في 
منطقتنا ومساهمتها في إجمالي 
النــاجت احمللي أقل من ١٠٪ في 
العديد من دولنا مقابل أكثر من 
٥٠٪ في دول منظمة التعاون 

والتنمية االقتصادية».
أكثــر هــذه  وبينــت أن 

رئيس الوزراء تسّلم نسخة من تقرير «احملاسبة» عن نتائج 
الفحص واملراجعة على اجلهات املشمولة برقابته

اســتقبل رئيس مجلس 
الوزراء ســمو الشيخ أحمد 
نــواف األحمــد الصباح  في 
قصر الســيف امــس رئيس 
ديــوان احملاســبة فيصــل 
الشــايع، حيث قدم لسموه 
نسخة من تقرير الديوان عن 
نتائج الفحص واملراجعة على 
اجلهــات املشــمولة برقابته 
وحساباتها اخلتامية وتقرير 
أهم املؤشرات املالية والظواهر 
الرقابية واملستجدات للسنة 

املالية ٢٠٢٢/٢٠٢١. 

حمد بدر العامر.
إلــى ذلك، أجــرى رئيس 
مجلس الوزراء سمو الشيخ 
أحمد نواف األحمد الصباح 
اتصاال هاتفيا أمس مع رئيس 
مجلس الوزراء في جمهورية 
العراق الشقيق محمد شياع 
السوداني أعرب فيه سموه 
عن خالص تهانيه مبناسبة 
منح مجلس النواب العراقي 
الثقــة للحكومــة اجلديــدة 

برئاسته.
وأكد سمو رئيس مجلس 

العراقي الشقيق  وللشــعب 
مزيدا من التقدم واالزدهار.

من جانب آخر، بعث سمو 
الشــيخ أحمد نواف األحمد 
الصبــاح رئيــس مجلــس 
الوزراء ببرقيــة تعزية إلى 
الرئيس يون سوك يول رئيس 
جمهوريــة كوريا الصديقة، 
ضمنها سموه خالص تعازيه 
وصادق مواســاته بضحايا 
حادث التدافع الذي وقع خالل 
أحد االحتفاالت في العاصمة 

سيئول.

الوزراء خالل االتصال على 
الثنائيــة  العالقــات  عمــق 
الوطيــدة التــي جتمــع بني 
الكويــت وجمهورية العراق 
الشقيق، معربا عن تطلعه إلى 
تعزيز وتنمية هذه العالقات 
مبــا يخدم مصالــح البلدين 

والشعبني الشقيقني.
وأشــار سموه إلى أهمية 
تنسيق املواقف الثنائية في 
مختلف القضايا ذات االهتمام 
املشترك، معربا عن متنياته 
لــه بــكل التوفيق والســداد 

سموه التقى نائب رئيس البرملان األوروبي.. وعّزى رئيس كوريا بضحايا حادث التدافع في العاصمة سيئول

رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح مستقبال نائب رئيس البرملان األوروبي ايفا كايليرئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح مستقبال فيصل الشايع

كما استقبل رئيس مجلس 
الوزراء ســمو الشيخ أحمد 
نــواف األحمــد الصباح  في 
قصر الســيف نائب رئيس 
البرملان األوروبي ايفا كايلي 
والوفــد املرافــق لهــا، وذلك 

مبناسبة زيارتها للبالد.
حضر املقابلة رئيس بعثة 
الشرف املرافقة النائب د.جنان 
محسن رمضان ووكيل ديوان 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
خالــد طــالل اخلالــد ومدير 
مكتب رئيس مجلس الوزراء 

«الكهرباء»: نعمل للوصول إلى ٣ آالف 
ميغاواط من الطاقة املتجددة

انتهاء وقف التعيني بالوظائف القيادية 
وشغل الوظائف اإلشرافية

قــال  كونــا:   - عمــان 
الوكيــل املســاعد لشــبكات 
النقــل الكهربائية في وزارة 
الكهرباء مطلق العتيبي أمس 
االحد إن الكويت ســباقة في 
مجال الطاقة املتجددة ومتتلك 
حاليا قدرة توليدية تتجاوز 
٧٠ ميغاواط فيما يجري العمل 
علــى رفعها الــى ثالثة آالف 

ميغاواط.
العتيبــي فــي  وأوضــح 
تصريح لـ «كونا» على هامش 
مشاركته في فعاليات «املنتدى 

الدولي الســابع لالســتثمار بالطاقة املتجددة 
وكفــاءة الطاقة» الذي بدأ أعماله في العاصمة 
األردنيــة عمان اليــوم أن الكويت متتلك منذ 
عام ١٩٧٨ مشروعا للطاقة املتجددة بقدرة ١٠٠
كيلوواط فــي (معهد األبحاث الكويتية) وفي 
عام ١٩٨٤ أدخلت مشــروعا للطاقة الشمسية 

بقدرة ٥٠ كيلوواط.
وعن املشاركة الكويتية في فعاليات املنتدى 
ذكــر العتيبي أنها تأتي لتبــادل اخلبرات مع 
الــدول العربية فــي مجال تصنيــع الطاقات 
املتجددة واستخداماتها باإلضافة الى الفائدة 
البيئية واالقتصادية املتحققة واســتخدامات 
الهيدروجــني األخضر بصفته علم املســتقبل 
والبديل للطاقات االحفورية ومبا يحافظ على 
البيئة وتخفيض كلفة انتاج الكهرباء للتوسع 

في فوائدها ومواكبة التطورات املناخية.
من جانبه، أكد عضــو اللجنة التوجيهية 
العليا لـــ (الهيئة العربيــة للطاقة املتجددة) 
الكويتي م.محمد النقي خالل االفتتاح ضرورة 
العمــل على إحداث تغيير إيجابي في التكامل 
العربــي االقتصادي واالســتثماري في مجال 

الطاقــة املتجــددة والنظيفة 
وتبادل اخلبرات واملعلومات 

في هذا املجال.
رئيــس  ذكــر  بــدوره، 
للطاقــة  العربيــة  الهيئــة 
املتجددة القطري عيسى بن 
هالل الكــواري «ان من أبرز 
التحديات التي تواجه االنتقال 
الطاقي والتنمية املستدامة في 
الوطن العربــي هو ضرورة 
توفير البنية التحتية الالزمة 
وإجناز الربط الكهربائي بني 
الــدول العربية» مضيفا «ان 
هذا االمر يستوجب حتقيق التكامل االقتصادي 
العربي العميق مبا يخدم املجتمعات واحلكومات 
العربية حيث أضحت هذه القضايا ذات أهمية 
جوهرية في حتقيق التقدم واالزدهار املنشودين 
للعالم العربي ككل». وكانت فعاليات «املنتدى 
الدولي الســابع لالســتثمار بالطاقة املتجددة 
وكفاءة الطاقة» الــذي تنظمه الهيئة العربية 
للطاقة املتجددة قد بدأت اليوم مبشــاركة ٢٢

دولة عربية وأجنبية من بينها الكويت.
ويناقش املنتدى الذي يســتمر على مدى 
ثالثة أيام موضوعات تتعلق بالطاقة املتجددة 
وكفاءة الطاقة واملدن الذكية والشبكات الذكية 
باإلضافة الى الهيدروجني األخضر واالستدامة 
وعالقة الطاقــة املتجددة باألمنــاط الزراعية 
املبتكــرة وإدارة الطاقة والســيارات وجتارة 

الكربون واالقتصاد األخضر واملدن.
ويضم وفد وزارة الكهرباء الكويتية املشارك 
باإلضافــة الــى أبورقبــة كال من مديــر إدارة 
التخطيط في قطاع محطــات توليد الكهرباء 
م.أحمد الدوســري وم.غنــام العجمي وعضو 
املجلس العربي للطاقة املستدامة سالم العجمي.

أعلن ديوان اخلدمة املدنية انتهاء وقف 
التعيني بالوظائف القيادية وشغل الوظائف 
اإلشرافية واستئناف التعيني وشغل هذه 
الوظائف مع مراعاة كل القواعد واألحكام 

واإلجراءات املقررة قانونا بهذا الشأن.
وأكد الديوان في تغريدة على حســابه 

مبوقع التواصل االجتماعي «تويتر» استمرار 
وقف النقل والندب واإلعارة الذي سبق أن 
قرره مجلس اخلدمة املدنية وفقا لألحكام 
والقواعد الــواردة في تعميم الديوان رقم 
(١٠) لســنة ٢٠١٣ وتعديالتــه للمدة التي 

يحددها مجلس اخلدمة.

وكيل الوزارة املساعد لشبكات النقل أكد أن الكويت سباقة بهذا املجال

مطلق العتيبي

التفنن هو املقدرة على االبتكار واإلبداع 
ومهارة التعامل مــع اآلخرين بعيدا عن 

سوء الظن!
قصص حقيقية في احلياة في التفنن 
في الصدقة أو في ســوء الظن، واحدة 
في جبر اخلواطر، واألخرى في شكوكنا 

وظنوننا واإلساءة ملن هم حولنا!
اقرأ واستوعب مبتغاي من ذكر هاتني 

القصتني املختلفتني:
األولى: بطلها صاحــب مطعم كرمي 

وراويها ناقل أمني، يقول:
دعونا نقرأ معا...

بينما أنا أنتظر جتهيز طلبي لشــراء 
دجاجة مشوية جاء رجل يظهر أنه رقيق 
احلال، فسأل صاحب املطعم بكم الدجاجة؟

فقال له: بكذا.
فخرج الرجل ورأيته يحسب ويعد في 

فلوسه، ثم دخل وقال لصاحب املطعم:
لو سمحت ممكن تشــوفلنا واحدة 
صغيرة وبثمن أقل، فصاحب املطعم أخذ 
تلفونه ورد على مكاملة ونفس الوقت يومئ 
للرجل برأسه كأنه يقول له حاضر وهو 
يبتسم ويظهر عليه السرور وسرعان ما 

أنهى املكاملة.
وهو يقول احلمد هللا يا رب على هذه 
النعمة وهذا الفضل، وقام بإخراج دجاجة 
كبيرة مشــوية وقدمها للرجل وقال له 
وجهك وجه اخلير، لقد رزقت بولدين توأم.
وهذه هدية مني لــك يا وجه اخلير 

والبركة.
أخذ الرجل الهدية وفرح بها ودعا له: 
يتربوا في عزك ويبارك لك فيهم ودعوات 
خير كثير، وخرج من عنده فرحا مسرورا.

وبينما أنا أنظر ملا يحدث أحضروا لي 
طلبي وقمت بدفع النقود لصاحب املطعم 

وتهنئته وقلت له ألف مبروك عليك.
فضحك وقال لي: واهللا ال زاد علي ولد 
وال اثنني ولم يتصل بي أحد، وإمنا هي 
فكرة خطرت لي كي أســاعد هذا الرجل 
وقد الحظت أنه محتاج ويود شراء دجاجة 
لعائلته، ونقــوده ال تكفي، وهو ممن ال 
يســألون الناس إحلافا حتسبهم أغنياء 
مــن التعفف، فقمت بعمل ما رأيته حتى 
أحفظ له كرامته وال يشعر بأنها صدقة 

فقدمتها له هدية.
القصة الثانية:

سرق جارنا كتابي..
لم أعثر على كتابي، فاشتبهت بأن ابن 
جاري قد سرقه، فشرعت مبراقبته، فكانت 

مشيته مشية سارق الكتاب.

وكان الكالم الذي ينطق به، مثل كالم 
سارق الكتاب.

وتصرفاته تفضحه وكأنه سارق الكتاب، 
فبت ليلتي ساهرا، حزينا، أضناني التفكير 

مما جرى لي مع ابن جاري.
وبصــورة غير متوقعة، وبينما كنت 

أقلّب مكتبتي، عثرت على الكتاب!
وعندما نظرت إلى ابن جاري في اليوم 

التالي من جديد، لم يظهر لي شيء.
ال في مشيته!
وال في هيئته!

وال في سلوكه مبا يوحي بأنه سارق 
الكتاب!

ليلة أمس كنت أنا أكبر سارق!
فعندما اتهمت ابن جاري ظلما سرقت 

أمانته وبراءته.
وعندما بت في حزن وأرق، ســرقت 

يوما من حياتي!
في أوقات كثيرة حتكمنا مشــاعرنا، 
وشــكوكنا، وظنوننا، فنخطئ احلكم، 

ونسيء ملن حولنا لألسف!

٭ ومضة: يا اهللا شفتوا شلون تفنن صاحبنا 
في إخراج صدقته من غير ما يحرج السائل!
هذا، واهللا اخللق الرفيع من غير مّن  
وال «معاير»، خلق رفيع وهذا ما ينطبق 

على شعبي وأهلي في الكويت.

٭ آخر الكالم: في القصة الثانية رأينا كيف 
أوصل ســوء الظن صاحبنا إلى االتهام 
دون دليل بعيدا عن حسن الظن املنشود، 
وهكذا هي حياتنا من صنع أفكارنا ما لم 

نطهرها ونصقلها!

٭ زبدة احلچي: عزيزي القارئ الكرمي في كل 
مكان، أتعلم أن أكبر خطايانا هو اخلروج 

عن صراط اهللا والناس؟!
لهذا علينا أن نتطهــر من خطايانا على 

الدوام.
يقول اهللا تعالى في كتابه احملكم: (ويل 

لكل أفاك أثيم) اجلاثية: ٧.
يقول رسولنا الكرمي ژ: «اإلثم ما حاك 
في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس».
اليوم خطيئتنا أننا ابتعدنا عن النفس 

اللوامة ومتلكنا احلسد وكثر الفساد.
 من احلكم الهندية الرائعة: املسيء ال 
يظن بالناس إال سوءا ألنه يراهم بعني طبعه!
تذكروا: أن الشــجرة املرة لو طليتها 

بالعسل ال تثمر إال ُمّراً!
.. في أمان اهللا.

ومضات

«التفنن» في احلياة!
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