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تزامنا مع احتفاالت األعياد الوطنية، 
حتتفل محطة »القرين« الفضائية اليوم 
في عامها األول بعد مسيرة مشرقة 
ثرية حافلة في األفق الفضائي احمللي 
واخلليجي والــعــربــي، والــتــي حققت 
لألعمال الكويتية حضورا ومشاهدة 
ومتابعة الفتة خالل فترة وجيزة من 
عمرها القصير، والــتــي انطلقت في 
اخلــامــس والعشرين مــن فبراير من 

العام املاضي. 
وفي هذا اجلانب ثمن املشرف العام 
على احملطة طــالل الهيفي توجيهات 
ــالم محمد ناصر  وتشجيع وزيــر اإلع
اجلبري والوكيل طارق املزرم والوكيل 
املــســاعــد لــقــطــاع الــتــلــفــزيــون مجيد 
اجلــزاف، والذين كان لهم دورا داعما 
فيما وصلت إليه احملطة من حضورا 
الفتا وحتقيق نسبة مشاهدة عالية 
جراء املتابعة واملالحظات التي كانت 
دافعا نحو بذل من املزيد من اجلهود من 

فريق عمل احملطة. 
وأضـــاف أن احملطة الــيــوم حتتفل 
في عيدها األول بثوبها احمللي العريق 
محافظة على األرشيف الزاخر ملكتبة 
تلفزيون الكويت من األعمال اخلالدة 
التي صاغتها قامات إعالمية وفنية 
رائدة ساهمت بإثراء اإلعالم الكويتي 

في كافة احملافل. 
وبني الهيفي أنه رغم بعض العوائق 

الفنية التي صاحبت انطالق احملطة 
إال أنها كانت دافع للفريق الفني املكلف 
في إدارتها لتجاوز املستحيل، والقيام 
بنفض الغبار عن هذه املواد األرشيفية 
الثرية وإعادتها من جديد إلي اخلدمة 
بعد صيانة هذه األجهزة اخلاصة التي 
تقوم بتحويل هذه األشرطة إلي النظام 
الفني احلديث، مما كان له األثر البالغ 
في تزويد شاشة محطة »القرين« بهذه 
املــواد املتميزة اجلميلة الثرية، مؤكدا 

أن تلك العوائق التي تصاحب عملية 
الترميم ستتالشي عند ترسية العقد 
على إحــدى الشركات املتخصصة في 
ترميم األعمال التلفزيونية مما يعزز 
القدرة على عودة األرشيف التلفزيوني 

إلي مكانته الطبيعية. 
وعبر الهيفي عن التقدير واالعتزاز 
للمساهمة الداعمة مــن وكيل وزارة 
اإلعالم طارق املزرم، والوكيل املساعد 
لقطاع التلفزيون مجيد اجلــزاف عبر 

تشكيل فرق قامت بالسفر إلي احملطات 
التلفزيونية لألشقاء في سلطنة عمان 
ـــارات  ـــة األم ومملكة البحرين ودول
ودولـــة قطر لالستعانة مبجموعه 
كبيرة من األعمال احمللية املفقودة جراء 
الغزو الغاشم، والتي باتت اليوم متثل 
دافــع جديد الستمرارية تألق محطة 
»القرين« التي باتت حتقق انتشارا 
ومشاهدة بفضل دعم وتبني القيادات 

اإلعالمية.

حتتفل اليوم في عامها األول تزامنا مع األعياد الوطنية

الهيفي: محطة »القرين« انطلقت إلى األفق 
كشفت إدارة العالقات العامة في الفضائي بثوبها احمللي العريق

بلدية الكويت عن إحصائية إدارة 
النظافة العامة واشغاالت الطرق 
بفرع بلدية محافظة اجلهراء عن 
شهر يناير املــاضــي لسنة 2018 
والتي اسفرت عن رفع 125069م3 
من األنقاض واملخلفات وإلى جانب 

توزيع واستبدال 5305 حاوية.
ــح مدير  وفــي هــذا السياق أوض
إدارة النظافة العامة وإشغاالت 
الــطــرق باجلهراء فهد القريفة أن 
مراقبة النظافة العامة قــد قامت 
خالل شهر يناير برفع 125069م3 
مــن األنــقــاض واملخلفات وتوزيع 
واســتــبــدال 5305 حــاويــة ومت 
حترير وتوجيه 397 من املخالفات 
واالنــذارات والتعهدات وباإلضافة 
إلــى وضــع 192 ملصق لسيارات 

مهملة ومخالفة ومت رفع 21سيارة.
و مــن جانب آخــر قامت مراقبة 
ـــاالت الـــطـــرق بـــإجنـــاز 47  ـــغ اش
معاملة إشغال طرق برسوم قد بلغ 
12569 د.ك حيث اشتملت على 22 
معاملة إفــراج عن مركبة وإصــدار 
14 تــرخــيــص إســتــغــالل مساحة 
أمــام احملل و11 ترخيص لبرادات 

ومرطبات وشواية دجاج. 
وقد دعت إدارة العالقات العامة 
ــال وجـــود أي  ــة فــي ح اجلمهور أن
شكوى تتعلق بالبلدية بعدم التردد 
باالتصال على اخلط الساخن 139 
أو التواصل عبر حساب البلدية 
فــى مــواقــع الــتــواصــل االجتماعي 
@kuwmun وســيــتــم إتــخــاذ 
اإلجـــراءات القانونية حيالها على 

فهد القريفةالفور.

 125069 القريفة: بلدية »اجلهراء« رفعت 
من األنقاض واملخلفات في يناير املاضي 

أعلن مدير املوارد والتسويق بجمعية 
النجاة اخليرية عمر الثويني عن إطالق 
اجلمعية حملة إغاثية كبرى لنجدة 
ومــســاعــدة الــســوريــني املــنــكــوبــني من 
أهالي »الغوطة » الذين تعرضوا ألبشع 
اجلرائم مما أودى بحياة أكثر من 400 
إنــســان أغلبهم مــن األطــفــال الصغار 
والنساء وكبار السن واحلملة حتت 
شعار » أنقذوا الغوطة » وتهدف جلمع 
ــى، حيث  مبلغ 50 الــف دينار كحد أدن
تبلغ قيمة السهم في احلملة مبلغ20 

دينار كويتي.
واضـــــاف الــثــويــنــي فـــي تصريح 
صحافي له: انطالقا من دورنــا الديني 
واإلنساني واخليري حرصنا أن نقدم 
لهؤالء املنكوبني املساعدات العاجلة 
املتمثلة في الــدواء واملــواد الطبية كون 
املدينة تواجه نقصاً حاداً في األدوية، 
وكــذلــك توفير الــعــالج لهم وبأقصى 
سرعة، وكذلك يشمل برنامج احلملة 
توزيع املــواد الغذائية اجلاهزة لألسر 

وأطفالهم.

وقال الثويني : ما نقلته لنا العدسات 
مــن مشاهد تقشعر لها األبــــدان فقد 
شاهدنا أطفاالً صغاراً ال يستطيعون أن 

يلتقطوا أنفاسهم وترتعش اجسادهم 
وأطرافهم وتكاد تغادر قلوبهم مكانها 
من شدة اإلصابات، وبعضهم احتضر 
على الفور من جراء استنشاق الغازات 
ــاء  ــط صـــراخ وعــويــل اآلب السامة وس
واألمــهــات الثكالى لهو كفيل بذهاب 

العقول، ويدمي القلوب.
واختتم الثويني تصريحه مستشهداً 
بحديث الرسول صل الله عليه وسلم 
ِهــْم وَتَراُحمهْم  ادِّ »َمَثُل املُْؤِمننَي في َتــوَ
َوَتَعاُطِفهْم، َمَثُل اجَلَسِد إَِذا اْشَتَكى ِمْنُه 
َهِر  ُعْضٌو َتَداَعى َلُه َساِئُر اجَلَسِد ِبالسَّ
ــالً: املــوقــف ال تشرحه  ــائ ـــى« ق واحُلـــمَّ
العبارة والصورة أبلغ من الكالم فيأهل 
اخلير بادروا بنجدة هؤالء املستضعفني، 
فهناك االالف بحاجة شديدة لدعمكم 
فمنهم من يحتاج الــدواء وأخر العالج 
والغذاء لذا نخاطب محسني الكويت بلد 
املبادرات اإلنسانية بتقدمي الدعم ألهلنا 
في » الغوطة » سائالً اخلالق جل وعال 
أن يحفظ الكويت وأهلها من كل سوء 

وسائر بالد املسلمني.

عمر الثويني

النجاة اخليرية تطلق حملة إغاثية 
عاجلة للمنكوبني السوريني في الغوطة

طالل الهيفي

تتمات

من أجل الوصول

 الى ساعات الفجر األولى أمس السبت مع مندوبنا 
الدائم لدى األمم املتحدة في نيويورك وبالتنسيق مع 
أصدقائنا في مملكة السويد الذين يشاركوننا في تبني 
مشروع القرار حول الوضع اإلنساني في سوريا في 
ضوء التصعيد الذي  تشهده منطقة الغوطة الشرقية 
والــذي أدى إلى سقوط املئات من القتلى واجلرحى 
جــراء القصف املتواصل الــذي يتعرضون له وكانت 
هناك جهود جبارة ومتواصلة من املــشــاورات بني 
ــة الكويت ومملكة السويد مع األعضاء  ــدي  دول وف
الدائمني وغير الدائمني في مجلس األمــن وخاصة 

األصدقاء في روسيا االحتادية«.

ــاف “وقد كنا خــالل تلك املــشــاورات نقترب  واض
تارة من التوافق ونبتعد تارة اخرى ولكن االصرار 
على ذلك التوافق كان رائدنا وهدفنا وقد متخضت تلك 
املشاورات عن تأجيل التصويت الى ظهر يوم السبت 
في محاولة اخيرة للوصول الى ما ننشده من توافق 

ووحدة وتفعيال لدور مجلس االمن”.
ميدانيا، ارتفعت حصيلة القتلى جراء الغارات التي 
تشنها قوات النظام السوري منذ مساء األحد املاضي 
على الغوطة الشرقية احملاصرة قرب دمشق الى 500 
مدني على االقل بينهم 121 طفالً، وفق ما اعلن املرصد 

السوري حلقوق االنسان أمس السبت.
ووثــق املــرصــد ظهر أكــس مقتل 492 مــدنــيــاً، إال 
أن احلصيلة ارتفعت بعد مقتل ثالثة مدنيني جدد 
وانتشال جثث خمسة أشخاص من حتت األنقاض، 

هم أم واطفالها األربعة قتلوا قبل اربعة ايام في بلدة 
عني ترما.

لبنان
زوجته السورية في قتل اخلادمة جوانا دميافيليس 
)29 عاماً(، القضية التي أثارت خالفاً دبلوماسياً بني 

الفيليبني والكويت.
وقال املصدر القضائي اللبناني لفرانس برس إن 
لبنان “تسلم من السلطات السورية صباح اجلمعة 
املــواطــن اللبناني بعدما كانت قد أوقفته وزوجته 
السورية فــي دمشق بناء على مــذكــرة صـــادرة عن 

االنتربول«.

تتمات

أرشيف ثري


