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Friday & Saturday

بحث مع املنفي العالقات الثنائية الوثيقة بني البلدين

الناصر نقل تحيات سمو أمير البالد لرئيس «املجلس الليبي»
نقل وزي��ر ال�خ��ارج�ي��ة وزي��ر ال��دول��ة ل�ش��ؤون مجلس ال ��وزراء
ال�ش�ي��خ د .أح �م��د ال�ن��اص��ر أط �ي��ب ت�ح�ي��ات س�م��و أم �ي��ر ال�ب��اد
الشيخ ن��واف األح�م��د إل��ى رئ�ي��س المجلس ال��رئ��اس��ي بدولة
ليبيا د .محمد ي��ون��س المنفي وت�م�ن�ي��ات س�م��وه ال�ص��ادق��ة
بالتوفيق والسداد لما فيه الخير لليبيا وشعبها الشقيق.
ج ��اء ذل ��ك خ ��ال اس �ت �ق �ب��ال ال��رئ �ي��س ال�م�ن�ف��ي ل�ل�ش�ي��خ أح�م��د
الناصر أول من أمس (األربعاء) ،بمناسبة الزيارة الرسمية
ال �ت��ي ي �ق��وم ب �ه��ا وال ��وف ��د ال �م ��راف ��ق إل� ��ى ال �ع��اص �م��ة ال�ل�ي�ب�ي��ة
(طرابلس) للمشاركة في رئاسة مؤتمر دعم استقرار ليبيا
ال�م�ق��رر ع�ق��ده أم��س بصفته رئ�ي��س ال� ��دورة ال� �  156لمجلس
جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.
وج ��دد ال�ش�ي��خ أح�م��د ال�ن��اص��ر ب�ه��ذه المناسبة م��وق��ف دول��ة
الكويت الداعم لليبيا الشقيقة ولما تتخذه حكومة الوحدة
ال��وط�ن�ي��ة لحفظ س �ي��ادة ليبيا وص ��ون أم�ن�ه��ا واس�ت�ق��راره��ا
وت�ح�ق�ي��ق ت�ط�ل�ع��ات ش�ع�ب�ه��ا ال�ش�ق�ي��ق ف��ي ال �س �ل��م وال�ت�ن�م�ي��ة
واالزدهار.
وت �ن��اول ال�ل�ق��اء مجمل أواص ��ر ع��اق��ات االخ ��اء الوثيقة التي
تربط البلدين والشعبين الشقيقين وبحث سبل تنميتها
وت�ط��وي��ره��ا ع�ل��ى ش�ت��ى األص �ع��دة ،اض��اف��ة إل��ى مناقشة أط��ر
ت�ع��زي��ز ال�ت�ع��اون ال�م�ش�ت��رك ف��ي مختلف ال�م�ج��االت الحيوية
والمهمة ،بما يعود بالمنفعة على البلدين وشعبيهما.

َّ
الكويت هنأت حاكم
نيوزيلندا
بعث سمو أمير الباد الشيخ نواف األحمد برقية تهنئة إلى
سيندي كکيرو حاكم عام نيوزيلنداَّ ،
عبر فيها سموه عن
خالص تهانيه بمناسبة تنصيبها حاكما عاما لنيوزيلندا
وأدائ�ه��ا اليمين الدستورية ،متمنيا سموه لها كل التوفيق
والسداد وموفور الصحة والعافية وللعاقات الوطيدة بين
البلدين المزيد من التطور والنماء.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد برقية تهنئة
إل��ى سيندي كکيرو حاكم ع��ام نيوزيلندا َّ
ضمنها سموه
خالص تهانيه بمناسبة تنصيبها حاكما عاما لنيوزيلندا
وأدائ�ه��ا اليمين الدستورية ،متمنيا سموه لها كل التوفيق
والسداد .كما بعث سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس
الوزراء برقية تهنئة مماثلة.

ً
الشيخ د .أحمد الناصر ملتقيا رئيس المجلس الرئاسي بدولة ليبيا د .محمد يونس المنفي

«الرحمة العاملية» َّكرمته

َّ
الصبيح :العمل الخيري الكويتي محصن من التشكيك
«نزاهة» :تعزيز مكانة الكويت
التجارية واملالية

ناصر الصبيح

تكريم الصبيح في جمعية الرحمة العالمية

ك� َّ�رم��ت جمعية ال��رح�م��ة العالمية ال�م��دي��ر ال�ع��ام
لمعهد س�ع��ود ال�ن��اص��ر ال�ص�ب��اح ال��دب�ل��وم��اس��ي
ً
ال�س�ف�ي��ر ن��اص��ر ال�ص�ب�ي��ح ،ت �ق��دي��را ل �ج �ه��وده في
ت �ي �س �ي��ر ال �ع �م��ل ال �خ �ي ��ري ال �ك��وي �ت��ي اإلن �س��ان��ي
ً
خارج الكويت ،خال فترة عمله مساعدا لوزير
ال�خ��ارج�ي��ة ل�ش��ؤون التنمية وال�ت�ع��اون ال��دول��ي،
ً
وت �ع �ب �ي��را ع ��ن ش �ك��ره��ا ال �ع �م �ي��ق ع �ل��ى م�س�ي��رت��ه
ال��رائ��دة ف��ي وزارة ال�خ��ارج�ي��ة ،وت��وازن��ه الشديد
ف� ��ي ال �ج �م��ع ب �ي��ن م �ت �ط �ل �ب��ات ع �م �ل��ه ال �ح �ك��وم��ي
واحتياجات القطاع الخيري.
ُ ِّ
حضر الحفل الذي نظم برعاية جمعية الرحمة
العالمية ،في جمعية اإلصاح االجتماعي مساء
ال �ث ��اث ��اء ،رئ �ي �س �ه��ا ال �ف �خ��ري ال �ش �ي��خ د .ج��اس��م
الياسين ،ورئيس مجلس إدارتها الشيخ يحيى
العقيلي ،وممثلون عن وزارة الخارجية ،وعدد
م��ن الجمعيات الخيرية والجهات والمنظمات

ذات ال�ص�ل��ة ب��ال�ع�م��ل ال �خ �ي��ري .وأش ��اد العقيلي
ً
ب��ال��دع��م ال� ��ذي ت �ق��دم��ه ال �ك��وي��ت أم� �ي ��را وح�ك��وم��ة
ً
وش � �ع � �ب� ��ا ل �ل �ع �م ��ل ال � �خ � �ي� ��ري ،وال � ��رع � ��اي � ��ة ال �ت ��ي
ي�ح�ظ��ى ب�ه��ا م��ن وزارت� ��ي ال �ش��ؤون االج�ت�م��اع�ي��ة
ً
وال� �خ ��ارج� �ي ��ة ،م� ��ؤك� ��دا أن «ال �س �ف �ي��ر ال �ص �ب �ي��ح،
يستحق التكريم ل ��دوره ف��ي تحمل مسؤوليته
تجاه قطاع من أهم قطاعات العمل في الكويت،
وهو القطاع الخيري ،وأن ما نحن بصدده من
ت�ك��ري��م للسفير ال�ص�ب�ي��ح ،ب�م�ن��زل��ة رس��ال��ة شكر
ووفاء وتقدير له من القطاع الخيري الكويتي».
وأض � ��اف أن أه ��م م��ا م �ي��ز ال�ص�ب�ي��ح خ ��ال ف�ت��رة
ع �م �ل��ه ه ��و ت�ف�ه�م��ه م �ت �ط �ل �ب��ات ال �ق �ط��اع ال �خ �ي��ري
ً
واحتياجاته من قبل األجهزة الحكومية ،مجددا
ش�ك��ره وت �ق��دي��ره ل��ه ع�ل��ى م�ج�ه��ودات��ه ومسيرته
ً
ال� �م� �ب ��ارك ��ة ط �ي �ل��ة ال� �ف� �ت ��رات ال� �م ��اض� �ي ��ة ،راج� �ي ��ا
السداد والتوفيق والتميز لخلفه السفير حمد

«تضامن األغلبية»

الكويت واألمم املتحدة

ال �س��اب��ق د.ب� ��در ال ��داه ��وم .ال �ب��داي��ة ك��ان��ت ع�ب��ر م�ن��اوش��ات
وت��راش��ق لفظي مكتوب ف��ي «ق ��روب الكتلة» تعليقا على
ت �غ��ري��دة ل �ل��داه��وم ت �ع� َّ�رض ف�ي�ه��ا ل �ل �ن��واب ال�م��وق�ع�ي��ن على
كتاب التماس العفو ،أسفرت عن خروج بعض النواب من
المجموعة .ومع انتشار صور للمحادثات ،كتب الوسمي
ت�غ��ري��دة أك��د فيها ان م��ا ينشر م��ن خ��اف��ات ب�ي��ن ال�ن��واب
«تلفيق» .وأن الكتلة قائمة ومستمرة ،إال ان النائب محمد
المطير اك��د صحة المحادثات المتداولة .وف��ي وق��ت الحق
ً
غ��رد الوسمي م��ؤك��دا ان��ه ال يجوز لمجلس األم��ة مخاطبة
س �م��و األم �ي ��ر أو ال �ت �ح��دث ب��اس �م��ه إال م ��ن خ ��ال رئ�ي��س
ً
ال�م�ج�ل��س ط�ب�ق��ا ل �ل �م��ادة  30م��ن ال��ائ �ح��ة ،وك ��ان الب ��د من
ً
ً
االش��ارة لألمر منعا الرج��اع الخطاب بروتوكوليا ،وق��ال:
لذلك ال يوجد مبرر لعدم التوقيع مع األسف.
وف �ي �م��ا أك ��د ال� �ن ��واب ش�ع�ي��ب ال �م ��وي ��زري وث ��ام ��ر ال�س��وي��ط
وخالد العتيبي وفارس العتيبي ومرزوق الخليفة ان بيان
االلتماس لم يعرض عليهم فإن النائبين محمد الراجحي
وف ��رز ال��دي�ح��ان��ي كشفا ع��دم ص�ح��ة ق��ول�ه��م ،م��ؤك��دي��ن أن
البيان ك��ان متاحا للجميع .وم��ن الخافات التي تعيشها
الكتلة ،كما أش��ارت «النهار» سابقا ،فإن قضية العفو ما
زال��ت حاصلة على االه�ت�م��ام األوح��د سياسيا ف��ي الباد
رغ��م التشكيك ال��ذي ن��ال المجموعة النيابية الموقعة على
ك �ت��اب االل �ت �م��اس ،األم ��ر ال ��ذي رد ع�ل�ي��ه ال��وس �م��ي ب��ال�ق��ول
«ال تحصين وال ت �ن��ازالت وال ض��رائ��ب ،وم��ا زل��ت اق��ول:
ابتسم انت في الكويت» .ومن جهتهّ ،ثمن النائب السابق
مبارك الوعان الموجود في تركيا دور سمو أمير الباد
وسمو ولي العهد في الوصول الى نقطة التمهيد الصدار
مرسوم العفو ،وقال :نحن في الغربة سعداء بهذه األجواء
االيجابية ،فا أحد يريد تعطيل الكثير من األمور بسبب
االحتقان السياسي .وأضاف الوعان اننا نستبشر خيرا
بالعفو عبر تشكيل لجنة م��ن رؤس��اء السلطات الثاث،
ونتمنى أن ننتهي من هذا الملف ويطوى نهائيا وان نبدأ
مرحلة جديدة ،فالجميع يمدون أياديهم النهاء االحتقان
ال�س�ي��اس��ي .وأك��د ال��وع��ان ان العفو ال�خ��اص ال��ذي يملكه
سمو األمير يلغي العقوبة ولكنه ال يسمح لنا بالترشيح
لانتخابات ،ولكن هناك عفوا شاما يصدر عن مجلس
األمة ،وهو الذي يعطينا الحق في الترشح.

المنقوش ،ووك�ي��ل األم�ي��ن ال�ع��ام ل��ألم��م المتحدة للشؤون
السياسية وب�ن��اء ال�س��ام ،روزم ��اري دي�ك��ارل��و ،ومشاركة
ممثلين ع��ن ع��دد م��ن ال ��دول ب�ه��دف إع�ط��اء دف�ع��ة للمسار
االنتقالي قبل شهرين م��ن انتخابات رئاسية مصيرية
للباد(....طالع ص .)12
واكد الشيخ احمد الناصر في كلمة الكويت أمام المؤتمر،
على موقف الكويت الثابت والمبدئي في دعم السلطة الليبية
الموحدة المتمثلة في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة
ال��وط�ن�ي��ة ،ودع ��م ك��ل م��ا م��ن ش��أن��ه ت�ع��زي��ز أم��ن واس�ت�ق��رار
ليبيا ويحقق تطلعات شعبها ،كما دعا االشقاء في ليبيا
إلى تغليب المصالح العليا للباد وإيجاد الحلول السلمية
ون�ب��ذ جميع اش �ك��ال ال�ع�ن��ف ،وض� ��رورة االل �ت��زام ب �ق��رارات
مجلس االمن ذات الصلة ومخرجات االجتماعات الدولية،
َ
ودعم خطة العمل للجنة العسكرية « »5+5التي أق� َّ�رت في
جنيف إخراج جميع ُالمرتزقة ُ
والمقاتلين األجانب والقوات
ُ
األجنبية من األراض��ي الليبية بشكل تدريجي وم�ت��وازن،
بما يضمن االنتهاء من جميع الترتيبات المطلوبة لعقد
االنتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها المقرر 24
ديسمبر  ،2021وتحقيق تطلعات الشعب الليبي ُبمستقبل
ً
ً
أكثر أمنا واستقرارا وازدهار.
كما أكد وزي��ر الخارجية ،على حرص ال��دول العربية على
أمن واستقرار ليبيا ،وإقرار مجلس جامعة الدول العربية
في دورته العادية  156في شهر سبتمبر الماضي القرار
رق��م  8675ال �ص��ادر ب�ت��اري��خ  2021/9/9ع�ل��ى المستوى
ال � ��وزاري خ��ال ت ��رؤس دول ��ة ال�ك��وي��ت للمجلس ،وأه ��م ما
ت�ض�م�ن��ه ه ��ذا ال� �ق ��رار ه ��و ال �ت��أك �ي��د ع �ل��ى االل� �ت ��زام ب��وح��دة
وس �ي��ادة ل�ي�ب�ي��ا وس��ام��ة أراض �ي �ه��ا ورف ��ض ج�م�ي��ع أن ��واع
التدخل الخارجي ،والدعم الكامل للسلطة الجديدة الموحدة
المتمثلة بالمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية في
مهامها المنصوص عليها ف��ي خ��ارط��ة الطريق للمرحلة
ال�ت�م�ه�ي��دي��ة ل �ل��وص��ول إل ��ى ع �ق��د االن �ت �خ��اب��ات ال�ب��رل�م��ان�ي��ة
وال��رئ��اس �ي��ة ف��ي م��وع��ده��ا ال�م�ت�ف��ق ع�ل�ي��ه ف��ي  24ديسمبر
 ،2021ودع ��م م �ب��ادرة اس �ت �ق��رار ل�ي�ب�ي��ا ول�ت�ن�ف�ي��ذ ق ��رارات
مجلس األمن  2510و 2570و 2571ومخرجات مؤتمري
برلين  1وبرلين  .2من جهته أعلن رئيس ال��وزراء الليبي
عبد الحميد الدبيبة انطاق «رحلة االستقرار والبناء» في

ال �م �ش �ع��ان؛ ل�ت�س�ت�م��ر م �س �ي��رة ال �خ �ي��ر ال�ك��وي�ت�ي��ة،
ً
وتظل الكويت مركزا للعمل الخيري واإلنساني.
م ��ن ج �ه �ت��ه ،أش � ��اد ال �ص �ب �ي��ح ب � ��دور ال�ج�م�ع�ي��ات
ال �خ �ي��ري��ة وال �م��ؤس �س��ات ال��رس �م �ي��ة ،ف ��ي ت�ع��زي��ز
م �ك��ان��ة ال �ك��وي��ت ل ��دى ال�م�ج�ت�م��ع ال ��دول ��ي ،تحت
ً
رع��اي��ة س�م��و أم�ي��ر ال �ب��اد ،م��وض�ح��ا أن شفافية
ِّ
تحصنه م��ن الضعف
العمل ال�خ�ي��ري الكويتي
ً
وال �ت �ش �ك �ي��ك ،م ��ؤك ��دا أن ال �ك��وي��ت س�ت�ظ��ل داع �م��ة
ل��إن �س��ان �ي��ة ،ب �غ��ض ال �ن �ظ��ر ع ��ن ال ��دي ��ن وال �ع��رق
ً
والجنس واللون واللغة ،مجددا شكره لجمعية
ال��رح �م��ة ال �ع��ال �م �ي��ة ،وج �م �ي��ع ال �ج �ه��ات ال�خ�ي��ري��ة
ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة ،ع� �ل ��ى ت �ف �ه �م �ه��م ووع� �ي� �ه ��ا ب ��ال ��دور
ال� �م� �س ��ؤول ل �ع �م��ل ال �ج �ه��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة ،وع �ل��ى
رأسها وزارة الخارجية.
واخ� �ت� �ت ��م ال �ح �ف ��ل ب �ت �ق��دي��م دروع ال �ت �ك ��ري ��م م��ن
مختلف الجهات الخيرية المشاركة.

تتمات
ب��اده .وف��ي كلمة افتتاح المؤتمر بفندق «كورنثيا» قال
الدبيبة إن «ط��راب�ل��س اس�ت�ع��ادت عافيتها»مشيرا إل��ى أن
حكومته «التزمت بكل وضوح بدعم مفوضية االنتخابات
لتنفيذ االنتخابات في موعدها» .بدورها قالت المنقوش
«نحتاج إلى استقرار وعدل سياسي يكفل للشعب الليبي
الحق ف��ي المشاركة السياسية» .فيما قالت ديكارلو إن
االم��م المتحدة مستمرة ف��ي دع��م إج ��راء االن�ت�خ��اب��ات في
موعدها ،تمهيدا لتوحيد كل المؤسسات الليبية.

ُّ
«التكيف والصمود»

ب�ش�ك��ل م�ب��اش��ر ف��ي ال �ك��وي��ت ،م��ن خ ��ال م�ع��ال�ج��ة اس�ب��اب
العواصف في منشئها.
وذك��ر البحر ان ال�ج�ه��ات العاملة على ال�م�ش��روع وضعت
ً
خططا للعمل الميداني ،وتحديد مؤشرات القياس السائدة
الصحية وال �م��ادي��ة والطبيعية واالق�ت�ص��ادي��ة ف��ي مناطق
المشروع في الكويت والعراق ،خصوصا المنطقة الواقعة
نحو « 250كيلومترا شمال الحدود الكويتية» ،التي تعتبر
احد المصادر الرئيسة للعواصف الرملية والترابية التي
تعاني منها المنطقة ،حيث تبلغ اسهامات ه��ذه المنطقة
نحو  40في المئة من العواصف التي تشهدها الكويت.
وأض��اف ان فرقا متخصصة ستعمل على متابعة نتائج
االع� �م ��ال ال �م �ي��دان �ي��ة ،م��ن ح �ي��ث ت��أث �ي��رات �ه��ا ف��ي م�س�ب�ب��ات
ال �ع��واص��ف ال��رم �ل �ي��ة وال �ت��راب �ي��ة ،م��ن ح �ي��ث ال�ك�م�ي��ة وع��دد
م��رات ت�ك��راره��ا ،وك��ذل��ك تقييم المنافع ال�م��ادي��ة والصحية
واالقتصادية للمشروع ،باالضافة الى العمل نحو ضمان
اس �ت �م��راري��ة ودي �م��وم��ة ال �ق ��درة ع �ل��ى ال�ت�ك�ي��ف وال �ص �م��ود،
واس�ت�ي�ع��اب ال�ع��واص��ف ،م��ن خ��ال ب��رام��ج ت��دري��ب مكثفة،
ونشر الوعي البيئي وانشاء مراصد جوية مجهزة ومراكز
االنذار المبكر في كل من العراق والكويت.

املطار ..األجواء
الجمعة .وق��ال ع�م��ادي ف��ي تصريح صحافي ان��ه حفاظا
على المنظومة الصحية في الباد وحتى ال تعود الباد الى
الوراء كما حصل في بعض الدول يجب التقيد بتوصيات
السلطات الصحية ومنها اخذ اللقاحات المضادة لفيروس
«ك��ورون��ا» م��ع ض ��رورة ل�ب��س ال�ك�م��ام واح �ض��ار ال�س�ج��ادة
الخاصة بكل مصل اثناء تأدية الصاة في المساجد.

خال ورشة عمل بعنوان «حوكمة الشركات
ً
ال �خ��اص��ة» ت�ن�ف�ي��ذا ل �م �ب��ادرات اس�ت��رات�ي�ج�ي��ة
الكويت لتعزيز ال�ن��زاه��ة ومكافحة الفساد،
أك��د رئ�ي��س قسم القضايا والتحقيقات في
ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�م�ك��اف�ح��ة ال �ف �س��اد (ن��زاه��ة)
عبدالحميد الحمر أن «حوكمة الشركات تعد
إحدى مبادرات استراتيجية الكويت لتعزيز
النزاهة التي أطلقت ع��ام  2019وست ��ستمر
ً
إل ��ى  ،»2024الفتا إل��ى أن «أح��د محاور هذه
اإلس �ت��رات �ي �ج �ي��ة ه��و ال �ق �ط��اع ال �خ��اص ال��ذي
ً
يتض��من ع ��ددا م��ن األول��وي��ات وال �م �ب��ادرات،
ومنها مت ��ابعة ع� ��مل ح��وكمة الشركات».
وذك ��رت الهيئة ،ف��ي ب�ي��ان ،أن «ه��ذه ال��ورش��ة
تأتي إلرس��اء مبادئ الحوكمة في الشركات
التي من خالها يجرى ترسيخ قيم النزاهة
ف��ي ال�ق�ط��اع ال �خ��اص ،م��ن أج��ل ت��دع�ي��م بنية
ع �م��ل ت �ج��اري��ة ن�ش�ط��ة وج ��اذب ��ة ل��اس�ت�ث�م��ار
الخارجي ،لتعزيز مكانة الكويت في ساحتي
األعمال التجارية والمالية العالمية».
ب ��دوره ،ق��ال رئ�ي��س ف��ري��ق حوكمة الشركات
ف��ي وح��دة تنظيم التأمين ( )IRUد .سعود
حمد العازمي إن «الكويت متأخرة في قضية
ً
ال�ح��وك�م��ة ف�ه��ي ت�ق��ري�ب��ا آخ��ر دول ��ة خليجية
ً
ط� ّ�ب�ق��ت ق��واع��د ال�ح��وك�م��ة ف��ي  ،»2016مشيرا
إل ��ى أن «م �ح��ارب��ة ال �ف �س��اد ت��أت��ي ع��ن ط��ري��ق
الحوكمة».
وب� � � � � ّ�ي��ن أن م�ن�ظ� � � � � � �م��ة ال �ت �ع � � � ��اون وال�ت�ن� � �م�ي��ة
االقتصادية ع� � ّ�رفت الحوكمة بأنها «النظام

ال��ذي ي ��وج��ه ويضبط أعمال الش� ��ركة حيث
ي� ّ
�وص��ف وي�ن�ظ��م ال �ح �ق��وق وال��واج �ب��ات بين
مختلف األط��راف في الشركات مثل مجلس
إدارة المساهمين ،واإلدارة التنفيذية ويضع
القواعد واإلجراءات الازمة التخاذ القرارات
الخاصة بشؤون الشركة كما يضع األهداف
واالستراتيجيات الازمة لتحقيقها».
واعتبر العازمي أنه ليس من المبالغة القول
إن «ازده � � ��ار واالق �ت �ص ��اد ف ��ي دول ال�خ�ل�ي��ج
ون �م��وه ي�ع�ت�م��د ان ب�ش�ك��ل ك�ب�ي��ر ع�ل��ى ن�ج��اح
ً
ال�ش��رك��ات ال�ع��ائ�ل�ي��ة» ،م�ش�ي��را إل��ى أن��ه «على
المستوى اإلقليمي ،تمثل هذه الشركات 90
ف��ي المئة م��ن إجمالي ال�ش��رك��ات ف��ي منطقة
ال �ش��رق األوس ��ط وش �م��ال إف��ري�ق�ي��ا ،وت��وظ��ف
م��ا ي�ع��ادل  80ف��ي المئة م��ن ال�ق��وى العاملة،
وت �س �ه��م ب �ن �ح��و  60ف ��ي ال �م �ئ��ة م ��ن ال �ن��ات��ج
ً
المحلي وف �ق��ا ألح��د ال�ت�ق��اري��ر ال �ص��ادرة في
.»2016
وأش��ار إلى أنه «أما على المستوى العالمي
فتمثل الشركات العالمية نحو  67في المئة
من الشركات في العالم ،وتشكل ثالث أكبر
ً
م �س��اه��م اق �ت �ص��ادي ع��ال �م �ي��ا ب �ع��د ال ��والي ��ات
ال �م �ت �ح��دة وال �ص �ي��ن م ��ن ح �ي��ث اإلي � � � ��رادات»،
ً
م��وض �ح��ا أن �ه��ا «ت �س �ه��م ب �ن �ح��و م ��ن  70إل��ى
 90ف��ي ال�م�ئ��ة م��ن ال�ن��ات��ج ال�م�ح�ل��ي العالمي
ال�س�ن��وي ،وت��وظ��ف م��ا ي�ع��ادل م��ن  50إل��ى 80
ف��ي ال�م�ئ��ة م��ن ال �ق��وى ال�ع��ام�ل��ة ع�ل��ى مستوى
العالم».

«النجاة» وضعت حجر أساس مدرسة..
لتعليم الالجئني السوريني
وضعت جمعية النجاة الخيرية الكويتية
ح �ج��ر االس� � ��اس ل �ب �ن��اء (م ��درس ��ة ال �ك��وي��ت)
ل�ت�ع�ل�ي��م ال��اج �ئ �ي��ن ال �س��وري �ي��ن ف��ي منطقة
(م��دي��ات) بمدينة (م��اردي��ن) جنوبي تركيا،
بحضور مسؤولين ات��راك .وقال مدير ادارة
التعليم الخارجي بالجمعية ابراهيم البدر
في تصريح هاتفي لوكالة االنباء الكويتية
(ك��ون��ا) ان ال �م��درس��ة سيستفيد م��ن 1200
طالب من الاجئين السوريين.
واض��اف ان المبنى سيحتوي على فصول
دراس � �ي� ��ة وم �ك �ت �ب��ة ب ��االض ��اف ��ة ال� ��ى ق��اع��ات
للتدريب وتعليم الكمبيوتر واماكن القامة
ال� � �ص � ��اة وص � � � ��االت ل ��ان� �ش� �ط ��ة ال� �ت ��رب ��وي ��ة

وال��ري��اض �ي��ة .واش� ��ار ال �ب��در ال ��ى ان جمعية
النجاة قامت ببناء  8مدارس بتركيا يتلقى
فيها التعليم اكثر م��ن  8000طالب س��وري
من الاجئين كما تعاقدت مع وزارة التربية
ُ
ال�ت��رك�ي��ة ل�ب�ن��اء م ��دارس اخ ��رى ستشيد في
المستقبل القريب.
واعرب عن شكره وتقديره الصحاب االيادي
البيضاء م��ن المتبرعين والمحسنين من
اه ��ل ال �ك��وي��ت ع �ل��ى م�س��اه�م��ات�ه��م ودع�م�ه��م
اق��ام��ة ه��ذه ال�م�ش��اري��ع التعليمية ول ��وزارة
ال�خ��ارج�ي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة وس �ف��ارة ال�ك��وي��ت في
انقرة على تسهيل مهمات اعضاء جمعية
النجاة ودعم مشاريعها في تركيا.

السليمان :املواقف الفرنسية ماثلة
في وجدان الكويتيني
اح �ت �ف �ل��ت ف��رن �س��ا ب ��ال ��ذك ��رى ال � � �� 30ل�ع�م�ل�ي��ة
«داغ� �ي ��ه» ال �خ��اص��ة ب��ال �م �ش��ارك��ة ال�ف��رن�س�ي��ة
بتحرير الكويت م��ن ب��راث��ن ال�غ��زو العراقي
عام .1991
وحضر االحتفالية التي اقيمت في القصر
ال��وط �ن��ي «االن� �ف ��ال� �ي ��د» ال��رئ �ي��س ال�ف��رن�س��ي
ايمانويل ماكرون ،بمشاركة وزير الجيوش
الفرنسية ف�ل��وران��س ب��ارل��ي وق��ائ��د الجيش
ال�ف��رن�س��ي ت�ي�ي��ري ب��ورك��ارد ورئ �ي��س ارك��ان
ال� � �ق � ��وات ال �م �س �ل �ح��ة ف� ��ران � �س� ��وا ل��وك��وان �ت��ر

ووحدات من الجيش الفرنسي التي شاركت
ف��ي ح ��رب ت�ح��ري��ر ال �ك��وي��ت ،ب��االض��اف��ة ال��ى
سفير الكويت لدى فرنسا سامي السليمان.
وم��ن ج��ان�ب��ه ،اع ��رب ال�س�ف�ي��ر ال�س�ل�ي�م��ان في
ت �ص��ري��ح ل � � «ك� ��ون� ��ا» ب� �ه ��ذه ال �م �ن��اس �ب��ة ع��ن
شكر ال�ك��وي��ت حكومة وشعبا «ع�ل��ى إبقاء
ذكرى هذه الملحمة الوطنية الخالدة التي
تجلت في تحرير الكويت من براثن الغزو
العراقي الغاشم ماثلة وحاضرة في وجدان
المجتمع الدولي».

