
يصادف الثالث من ســبتمبر ٢٠٢٠ الذكرى الـ ٧٥ 
النتصار املقاومة الشعبية الصينية ضد العدوان الياباني 
واحلرب العاملية ضد الفاشية. قبل ٧٥ عاما كانت احلرب 
العاملية ضد الفاشية أكبر حرب خلفت أفدح خسارة في 
تاريخ البشــرية، حيث اجتاحت نيران احلرب أكثر من 
ملياري شخص في أكثر من ٨٠ دولة ومنطقة. في تلك 
احلــرب املدمرة، قاتلت جميع الدول والشــعوب احملبة 
للسالم في العالم بشجاعة جنبا إلى جنب وفازت أخيرا 

بالنصر العظيم في احلرب العاملية الثانية.
كانت حرب املقاومة الشعبية الصينية ضد العدوان 
الياباني جزءا مهما ال يستغنى عنه في احلرب العاملية ضد 
الفاشية. هذه احلرب التي بدأت أوال واستمرت لوقت أطول 
شهدت تضحيات وطنية هائلة بأكثر من ٣٥ مليون قتيل 
وجريح في ذلك النضال العظيم. بعد ١٤ عاما من القتال 
املضني، حقق الشعب الصيني انتصارا عظيما في حرب 
املقاومة ضد العدوان الياباني، وبذلك متكن من احملافظة 
على ثمار احلضارة الصينية التي تبلورت فيما يزيد على 
٥٠٠٠ عام من التاريخ، ودعم قضية سالم البشرية. شكلت 
ساحة احلرب في الصني الساحة الرئيسية الشرقية للحرب 
العاملية ضد الفاشية، ودعمت احلرب في الصني بشكل 
استراتيجي العمليات في الساحات األوروبية واآلسيوية، 
وكان ملساهمة الصني في النصر الكامل على الفاشية عامليا 
أهمية تاريخية ال متحى. انتصار حرب املقاومة الشعبية 
الصينية ضد العدوان الياباني هو انتصار عظيم حققه 
الشــعب الصيني واحللفاء املناهضون للفاشية وجميع 

شعوب العالم من خالل قتالهم املشترك.
تلتزم الصني بدعم وتعزيز النظام العاملي واملساهمة 
فيه. من أجل حماية نتائج االنتصار الذي حتقق بشــق 
األنفس في احلرب العاملية الثانية، أسس املجتمع الدولي 
يدا بد النظام الدولي املتمحور حول األمم املتحدة والقائم 
على مقاصد ومبادئ ميثاق األمم املتحدة كحجر الزاوية، 
ما فتــح فصال جديدا في تاريخ العالقات الدولية، وبنى 
دفاعات متينة للسالم والتنمية العامليني في حقبة ما بعد 
احلرب. شاركت الصني بنشاط في هذه العملية التاريخية 
وقدمت مســاهمات مهمة فيها، وكانت أول دولة توقع 
على ميثاق األمم املتحدة. فــي الـ ٧٥ عاما التي أعقبت 
هــذا االنتصار العظيم، مع التركيــز على تطوير ذاتها، 
أوفت الصني بأمانة مبسؤولياتها والتزاماتها وواجباتها 
الدولية، ولعبت دورا بناء في تعزيز الســالم والتنمية 
العامليني وكذلك حماية وحتسني النظام الدولي بعد احلرب. 
بصفتها عضوا مؤسسا في األمم املتحدة وعضوا دائما 
في مجلس األمن التابع لألمم املتحدة، ظلت الصني تؤيد 
بثبات الدور املركزي لألمم املتحدة في احلوكمة العاملية، 
وتدافع عن التعددية ومتارسها باستمرار، وتعزز بحزم 

التعددية القطبية في العالم ودمقرطة العالقات الدولية.
بينما يظل السالم والتنمية عنوان عصرنا، مير العالم 
بتغيرات عميقة ومعقدة لم نشهدها منذ قرن. لقد شهدنا 
تغيرات هائلة ومتسارعة في األوضاع الدولية وحتديات 
جديدة متزايدة للنظام الدولي احلالي. تظهر التوجهات 
نحو تفكيك العوملة مثل النزعة األحادية واحلمائية والتنمر. 
عقلية احلرب الباردة التي محورها العبة الصفرية آخذة 
في البزوغ. ومع تسبب جائحة «كوفيد-١٩» املفاجئة في 
الدمار مبختلف أنحاء العالم تتعرض صحة وسالمة البشرية 
لتهديد خطير، ويواجه االقتصاد العاملي رياحا معاكسة 
غير مسبوقة. كل هذه التحديات واملخاطر متثل سيف 

دميوكليس الذي اليزال يخيم على البشرية.
إن التضامن والتعاون هما املوروثان التاريخيان واللذان 
ال يقدرا بثمن للحرب العاملية الثانية. ومن خالل البصيرة 
والفهم العميق لعالقات الصني مع العالم في العصر اجلديد، 
فقد طرح الرئيس الصيني شي جني بينغ مفهوما جديدا 
لبناء مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية، وهو مفهوم 
مصمــم لبناء نوع جديد من العالقــات الدولية باعتبار 

التعاون املتبادل املنفعة جوهرا لها.
تسعى احلكومة الصينية إلى احلفاظ على نظام التجارة 
احلرة العاملي واالقتصاد العاملي املنفتح، بحيث طرحت 
مبادرة احلزام والطريق املسترشدة مببدأ التشاور والتعاون 
واملنفعة املتبادلة. وبعد ما يقرب من ٧ سنوات من التنمية 
منذ انطالق مبادرة «احلزام والطريق» حقق التعاون في 
إطارها فوائد كبيرة لعدد متنــام من البلدان واملناطق، 
وتلقى اســتجابة إيجابية من املجتمع الدولي. وبحلول 
نهاية عام ٢٠١٩ وقعت الصــني ١٩٧ وثيقة تعاون حتت 
إطار بناء «احلــزام والطريق» مع ١٣٧ دولة و٣٠ منظمة 
دولية. وبفضل قدرتها املتزايدة على التأثير واجلذب باتت 
مبادرة احلزام والطريق السبيل الصيني للمشاركة في 
التعاون املنفتح العاملي، وحتســني احلوكمة االقتصادية 
العاملية، وتعزيز التنمية واالزدهار املشتركني عامليا، وبناء 
مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية، لتتحول املبادرة 

من مفهوم إلى فعل، ومن رؤية إلى حقيقة.
إن الصني والكويت دولتان محبتان للسالم، لديهما 
مصالح مشــتركة واسعة النطاق في العديد من القضايا 
الدولية واإلقليمية الرئيسية، وحتافظ البلدان على التنسيق 
والتعاون الوثيقني في املنظمات الدولية واآلليات املتعددة 
األطراف مثل األمم املتحدة. والكويت تقدر بشدة مبادرة 
احلزام والطريق، وتستجيب لها بشكل إيجابي، وقد كانت 
أول دولة عربية توقع اتفاقية تعاون بشأن مبادرة احلزام 
والطريق مع الصني. وتعتبر الصني الكويت شريكا مهما 
لها للتعاون في إطار مبادرة احلزام والطريق، واحلفاظ 
على السالم واالستقرار اإلقليميني في منطقة اخلليج، 
وهي على استعداد للعمل مع الكويت في إطار الشراكة 
االستراتيجية بني البلدين لتعزيز الربط بني استراتيجيات 
التنمية وتكثيف االتصال والتنسيق وتعميق التعاون العملي 
في مختلف املجاالت والعمل املشترك على تعزيز السالم 

واالستقرار، والتنمية واالزدهار في اإلقليم.
إن الهدف من احتفالنا بالذكرى اخلامسة والسبعني 
النتصار احلرب العاملية الثانية هو أن نستذكر التاريخ، 
ونعتز بالسالم، ونفتح املستقبل. فقبل ٧٥ عاما، فازت 
الصني وجميع الدول احملبة للســالم، من خالل القتال 
جنبا إلى جنب، بانتصار احلرب العاملية الثانية، وأنقذت 
البشرية من تهديد وجودي. وبعد ٧٥ عاما، ستواصل الصني 
التزامها بطريق التنمية السلمية ورفع راية التعددية عاليا، 
ورفض قطعا عقلية احلرب الباردة التي محورها اللعبة 
الصفرية، وتعارض الهيمنة وسياسة القوة، واحلفاظ على 
ثمار االنتصار في احلرب العاملية الثانية والسالم العاملي 

الذي مت حتقيقه بشق األنفس.
 والصني مســتعدة للعمل مع الدول األخرى للدفع 
ببناء نوع جديد من العالقات الدولية ذات التعاون املتبادل 
املنفعة باعتباره جوهرا لها، وحتســني هيكل احلوكمة 
العاملية، والتعاون في بناء مجتمع ذي مستقبل مشترك 
للبشرية، وكتابة فصل جديد من السالم للبشرية جمعاء 

«في حقبة ما بعد اجلائحة».

بقلم: السفير الصيني لي مينغ قانغ

لقطة تذكارية للمستشار يوسف املطاوعة واملستشار عادل بورسلي مع القضاة اجلدد

٥٤ قاضيًا يؤدون اليمني القانونية أمام رئيس املجلس األعلى للقضاء
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أدى أربعة وخمسون قاضيا اليمني القانونية أمام رئيس املجلس 
األعلى للقضاء املستشار يوسف جاسم املطاوعة، مبناسبة تعيينهم 
قضاة في احملكمة الكلية، وذلك بحضور رئيس احملكمة الكلية املستشار 

عادل ماجد بورسلي.
وقد وجه رئيس املجلس األعلى للقضاء املستشار املطاوعة كلمة 
للقضاة اجلدد هنأهم فيها على االلتحاق بسلك القضاء، وأن ذلك يأتي 
في نطاق السعي لتكويت القضاء، كما بني لهم تبعات املسؤولية التي 
يتحملونهــا والواجبــات التي يجب عليهم االلتــزام بها، وحثهم على 

السعي لتحقيق العدل وحتقيق مصالح املتقاضني.
ومبناســبة شــمول الدفعة على عــدد من القاضيــات، نبه رئيس 
املجلس إلى أن جتربة عمل القاضيات تقتضي تقييما بعد مضي مدة 
حتى ميكن التوسع فيها، مشددا على دور القاضيات اجلدد في إجناح 

هذه التجربة.
كما قام املستشار رئيس احملكمة الكلية بإلقاء كلمة توجيهية للقضاة 
اجلدد أكد فيها ضرورة االلتزام بكل التوجيهات التي تؤدي إلى حسن 
أداء القضاة لعملهم واستعداد احملكمة لتذليل أي صعوبات تواجههم.

مبناسبة تعيينهم قضاة باحملكمة الكلية وبينهم قاضيات ألول مرة في تاريخ الكويت

أحد القضاة اجلدد يؤدي القسم أمام رئيس املجلس األعلى للقضاء املستشار يوسف املطاوعة ورئيس احملكمة الكلية املستشار عادل بورسلي

املستشار املطاوعة: جتربة عمل القاضيات تقتضي تقييمًا بعد مضي مدة حتى ميكن التوسع فيها

السماح باملكوث في املساجد بني صالتي املغرب والعشاء ومن الفجر إلى ما بعد الشروق واستخدام املصاحف

مواطنون ومقيمون يشيدون بزيادة أوقات الصلوات
 إلى ٢٠ دقيقة وبفتح مصليات النساء وأماكن الوضوء
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رحب عــدد من املواطنني 
واملقيمني بالتعليمات اجلديدة 
التي اصدرتها وزارة االوقاف 
والشؤون االسالمية لألئمة 
واملؤذنني والتي مت مبوجبها 
السماح بتغيير أوقات اإلقامة 
فــي جميع الصلوات إلى ٢٠ 
دقيقة عدا صالة املغرب تظل 

١٠ دقائق بحد أقصى.
وتابعت قرارات األوقاف 
التي تلقت «األنباء» نسخة 
منها االلتزام بإقامة الصالة 
في مساجد املناطق التجارية 
(األســواق) بعد األذان بـ١٠ 

دقائق فقط.
كما ســمحت «األوقاف» 
باســتخدام املصاحــف فــي 
املســاجد وفتــح مصليــات 
النساء في املساجد حلضور 
الفروض  النســاء لصلوات 
(دون اجلمعــة)، ويســتمر 
فتحهــا للرجــال فــي صالة 
اوضحــت  كمــا  اجلمعــة، 
القرارات أنه يسمح باملكوث 
في املسجد بعد صالة الفجر 
إلى ما بعد شــروق الشمس 
بربع ساعة، وكذلك استمرار 
فتــح املســجد بــني صالتي 
املغــرب والعشــاء ومكوث 
املصلني باملسجد أو باملكتبة 
مع االلتزام بشروط التباعد.
وشددت قرارات األوقاف 
على احلرص علــى االلتزام 
بجميع االشتراطات الصحية 
(التباعد، لبس الكمام، إحضار 
الســجادة، عــدم اصطحاب 

األطفال، التعقيم).
«األنباء» التقت عددا من 
املواطنني واملقيمني في مسجد 
الراشد بالعديلية، حيث قال 
فيصل الياقوت: «احلمد هللا 
مت فتح املساجد بكامل طاقتها 
والعودة إلى مواعيد ما قبل 

مصداقــا لقولــه تعالى (في 
بيــوت أذن اهللا أن ترفــع 
ويذكر فيها اسمه يسبح له 
فيهــا بالغدو واآلصال (٣٦) 
رجــال ال تلهيهم جتارة وال 
بيع عن ذكر اهللا وإقام الصالة 
وإيتاء الزكاة يخافون يومًا 
تتقلب فيه القلوب واألبصار 
(٣٧) ليجزيهم اهللا أحسن ما 
عملــوا ويزيدهم من فضله 
واهللا يرزق من يشــاء بغير 
حساب)، ويقول النبي ژ: 
«أحّب البقاع الى اهللا املساجد، 
وأبغضها إلى اهللا األسواق».
وأضــاف الكنــدري: هذه 
نعمــة ما بعدهــا نعمة، بأن 
تفتح املساجد وان تزيد فترة 
الوقــت بــني األذان واإلقامة 
الــى ٢٠ دقيقــة، وهذا يكفي 
ألن يتجهز املسلم بالوضوء 
ويأتي من بيته الى املسجد، 
وكذلــك املكوث بعــد صالة 
الفجــر الى الشــروق وفتح 
والوضــوء  امليــاه  دورات 

وغيرها.
وأكـــــد ان بيــــوت اهللا 
فيها بركــة وخاصة الصالة 
واالســتغفار وتالوة القرآن 
والتســبيح والتهجد وهذه 

والتي نسأل اهللا تعالى ان متر 
على خير وان يعيد صاحب 
السمو األمير مشافى معافى 
عاجال غير آجل، واحلمد هللا 
على نعمة العودة لبيوت اهللا 

سبحانه وتعالى.
وتابع قائال: ندعو اهللا ان 
يدمي علينا تلك النعم يارب 
العاملني، فقد استشعرنا عظيم 
تلك النعمة من الصالة وقراءة 
القرآن في بيوت اهللا حينما 
حرمنا منها خالل فترة احلظر 
الشــامل واجلزئي في بداية 
األزمة، ولكن بفضل اهللا عادت 
جميع بيوت اهللا ومصليات 

النساء مرة أخرى».
أما املقيم ابو الكالم فأكد 
ان الكويــت تقــوم بجهــود 
كبيرة في خدمة بيوت اهللا 
وتوفير جميــع التجهيزات 
للمصلني سواء املصاحف او 
غيرها موجها الشكر جلميع 
القائمني على بيوت اهللا على 

تلك اجلهود الطيبة.
جهود مشكورة

كذلك أكد مدير مجوهرات 
«الدمشقية»عبداإلله الزعبي 
وهــو أحــد رواد مســجد 

«الدويلــة» فــي الفروانيــة 
والقريب من األسواق أهمية 
قرارات األوقاف باســتمرار 
فتح املســاجد بــني صالتي 
املغــرب والعشــاء، وإطالة 
فترة البقاء في املسجد بعد 
أداء الصالة وكذلك فتح أماكن 
الوضوء خصوصا للعاملني 
في الســوق ولرواده أيضا، 
حيــث إن الكثيرين بيوتهم 
بعيدة عن السوق، كما أن ذلك 
يسمح للجميع بأداء فروضهم 
علــى أكمل وجــه، متوجها 
بالشــكر إلى وزارة األوقاف 
علــى اهتمامهــا ورعايتهــا 
لبيــوت الرحمــن وروادها، 
وإلى جميع اجلهات احلكومية 
العاملــة فــي  والتطوعيــة 
مواجهة ڤيروس «كورونا».
إلــى  الزعبــي  وأشــار 
أهمية االلتــزام باإلجراءات 
الوقائيــة والصحيــة مــن 
ارتداء للكمامات والقفازات 
والتعقيم والنظافة بشــكل 
دائم ومن اجلميع حتى تزول 
هذه الغمة بشكل تام، داعيا 
اهللا العلي القدير أن يحفظ 
الكويت وأهلها وجميع بالد 

املسلمني من أي مكروه.

نعمــة اليشــعر بهــا اال من 
فقدها، مضيفا: ونحن فقدنا 
تلــك النعمــة في الســابق، 
واحلمــد هللا الوقــت أصبح 
طيبــا جــدا، وكذلــك تالوة 
القرآن حيث مت السماح بنشر 
املصاحف في ربوع املسجد.

وأشــاد الكندري بجهود 
وزارة االوقــاف ابتــداء من 
الوزيــر املستشــار د.فهــد 
العفاســي والوكيــل م.فريد 
عمادي والوكالء املساعدين، 
مضيفا القول: وزارة االوقاف 
لها دور كبير في جتهيز بيوت 
اهللا، فاألوقاف دائما سباقة 
في نظافة وجتميل وترتيب 
بيوت اهللا، مؤكدا ان الكويت 
سباقة على مستوى العالم في 
بناء بيوت اهللا وبها الكثير 
من احملسنني الذين يتبرعون 
لبناء بيوت اهللا داخل الكويت 

وخارجها.
شكرًا للكويت

ومــن جهته، قــال محمد 
عبدالرحمــن: اود توجيــه 
الشــكر للكويــت وملختلف 
جهات الدولة على هذا املجهود 
الطيب خالل ازمــة كورونا 

محمد عبدالرحمنفيصل الياقوت عبداإلله الزعبيشيخ أبو الكالمفيصل الكندري

احلظر، حيث بدأت الوزارة 
بالتدرج في اقامة الصلوات 
مــن ٥ دقائق الــى ١٠ دقائق 
واحلــني ٢٠ دقيقة، فأصبح 
هناك متســع من الوقت ألن 
يأخذ املصلــون راحتهم في 
الوضوء وصالة السنة وفي 
قراءة القــرآن والدعاء وهذا 
فضل عظيم، وكذلك املكوث ما 
بعد صالة الفجر الى الشروق 
وصالة الضحــى فهذا وقت 

طيب».
الياقــوت: وكذلك  وتابع 
الوقت بني صالة املغرب الى 
العشاء وكأن املسلم معتكف 
في املســجد وهذه نعمة من 
اهللا، مشــددا علــى اهميــة 
احلرص على االلتزام بلبس 
الكمامــات والتباعــد واخذ 
جميع االحتياطات الصحية، 
وختم حديثه بالقول: نحمد 
اهللا علــى هذا اجلهد الطيب 
من وزارة االوقاف ونشكرهم 
على ذلك فجزاهم اهللا خيرا.

نعمة عظيمة

بــدوره، حتــدث فيصل 
الكنــدري ابــو حمــد قائال: 
فتح املســاجد نعمة عظيمة 

فتح أماكن الوضوءاملصلون يؤدون صالتهم بارتياح  (قاسم باشا) ملشاهدة الڤيديو
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