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نادي املصارف أقام «القرقيعان» السنوي

أحيــا نــادي املصــارف 
العادة الشــعبية القرقيعان، 
فــي احتفــال أقامــه بفنــدق 
امليلينيــوم، بحضور رئيس 
اللجنــة االجتماعيــة أميــن 
املطيري ومدير عــام النادي 
عبــاس البلوشــي وأعضــاء 

اللجنة االجتماعية.
وتخلل احلفل الذي شــهد 
حضــورا مميــزا الكثيــر من 
الفقرات واملسابقات التراثية 
والترفيهيــة، كمــا شــاركت 
الشخصيات في توزيع أكياس 
القرقيعان على األطفال الذين 
ارتدوا املالبس الشعبية ورددوا 
األهازيج اخلاصة باملناسبة، 
كما شارك الكبار والصغار في 
املسابقات وحصدوا اجلوائز 

والهدايا املقدمة.
وفي البداية، نقل البلوشي 
حتيــات رئيــس وأعضــاء 
مجلس اإلدارة وشكر العاملني 
فــي القطــاع املصرفــي على 
حضورهم ومشاركتهم بهذه 
املناسبة الشعبية والتي اعتاد 
النادي إقامتها سنويا، مؤكدا 
ان احتفالنا يأتي من منطلق 
اعتزازنــا بهذا التــراث الذي 
نقلناه عن اآلباء واألجداد، وهنأ 
البلوشي جميع احلضور مبا 

تبقى من الشهر الفضيل.

من فقرات القرقيعانعباس البلوشي يسلم احدى الفائزات جائزتها

فقرات فنية تراثية في قرقيعان املصارف

سعادة األطفال بالقرقيعان

د.هشام الصالح وناصر ششتري

الشيخ طالل الصباح متوسطاً محمد اخلالدي وخالد احلامد

ناصر ششتري مرحباً بالضيوف

فيصل اليحيا متوسطاً الفرهود واملستشار جمال العتال

خالد اخلميس وبدر العناز وأوالده

د.فاضل صفر مع الشباب في ديوان آل ششتري

مبارك العرو وعادل املاجد وأحمد العتيبي مع حمد العناز

لقطة تذكارية في ديوان آل ششتري وترحيب بالضيوف

محمد اجلبري مهنئاً حمد العناز

طالل العناز مرحباً بالضيوف

ديوان ششتري استقبل رواده في بيان

ديوان العناز أقام غبقته الرمضانية في اليرموك

اســتقبل عضــو نقابــة وزارة 
التربية ناصر الششتري جمعا من 
رواد ديوانه الكائن في منطقة بيان.

وقد رحب ششتري برواد ديوانه 
وبالضيوف الذين حضروا، معبرا 
عــن ســعادته بعودة احليــاة إلى 
طبيعتها بعد زوال جائحة «كورونا» 
وما رافقها من ظروف اســتثنائية 
حالت دون استمرار التواصل بني 
النــاس، خصوصــا أن الكويتيني 
بجميــع أطيافهم قــد جبلوا على 
زيارة بعضهم البعض والتواصل 

فيما بينهم في جميع املناسبات.

جريًا على عادته السنوية، أقام عميد 
عائلة العناز حمد العناز واخوانه غبقتهم 
السنوية في ديوان العناز الكائن مبنطقة 
اليرموك، حيث رحب العناز في البداية 
بجميع احلضور من نواب وشخصيات 
وأهــل وأصدقاء، ســائال اهللا تعالى أن 
يتقبل منهم صيامهم وقيامهم وصالح 
األعمال، وأن يــدمي على الكويت قيادة 
وحكومة وشعبا نعمتي األمن واألمان.

وأشــار العناز إلى أهمية التواصل 
بني أبناء املجتمع الكويتي بكل أطيافه 
املتنوعة، حيث يحرصــون دوما على 
املناســبات  التواجــد خصوصــا فــي 
االجتماعية التي تزيد من أواصر املودة 
فيما بينهم، ونؤكد أنهم نســيج واحد 
وســيبقون بإذن اهللا تعالى محافظني 
على العالقات الطيبة التي جتمعهم دوما.

جانب من احلضور

مهند الساير وحمد العناز وبدر العناز وعبدالعزيز العناز

جمع من احلضور

بدر العناز وخالد اخلميس بدر العناز وعلي العناز وماضي اخلميس وفهد النويف

لقطة تذكارية في ديوان آل ششتري مبنطقة بيان

احللول الصينية 
لتحقيق

األمن املشترك
بقلم القائم باألعمال باإلنابة بسفارة جمهورية الصني الشعبية لدى الكويت ليو شيانغ

تناولت كثيرا القضية األوكرانية مع 
أصدقائي الكويتيني مؤخرا، وهم قلقون 
للغاية من اســتمرار األزمة وتأثيراتها 
أن الصني هي  الســلبية، ويعتقــدون 
الدولة الكبــرى الوحيدة التي لم تتدخل 
في الصراع، وأن حكمة الصني وقدرتها 
بإمكانها أن تســاعد في تسوية األزمة. 
نشــكر أصدقاءنا الكويتيني على ثقتهم 
وتوقعاتهم للصني. فإن الصني، بصفتها 
عضوا دائما في مجلس األمن التابع لألمم 
املتحدة، لم تنس أبدا مسؤولياتها، ولعبت 
دورا بناء في إيجاد حلول مالئمة للعديد 
من القضايا الساخنة مبا في ذلك األزمة 
األوكرانية واحلفاظ على السالم واألمن 

الدوليني.
طــرح الرئيس الصيني شــي جني 
بينغ مبادرة األمن العاملي ألول مرة في 
حفــل افتتاح املؤمتر الســنوي ملنتدى 
بوآو اآلسيوي ٢٠٢٢ قبل أيام، وحتتوي 
التالية:  الرئيســية  النقاط  املبادرة على 
التمسك مبفهوم األمن املشترك والشامل 
والتعاوني واملستدام، والتمسك باحترام 
سيادة الدول وسالمة أراضيها، والتمسك 
بااللتــزام مبقاصد ومبادئ ميثاق األمم 
بالشواغل  باالهتمام  املتحدة، والتمسك 
الدول، والتمسك  األمنية املشروعة لكل 
بإيجاد حلول سلمية للخالفات والنزاعات 
بني الدول من خالل احلوار والتشــاور، 
والتمســك بحماية األمــن في املجاالت 
التقليدية وغير التقليدية. لم يشكل ذلك 
فقط استجابة للقضايا األمنية اإلقليمية 
الساخنة حاليا، ولكنه أيضا رسم مالمح 
األمنية املشتركة  القضايا  واضحة حلل 
التي تواجه البشرية جمعاء، انطالقا من 

حتقيق السالم الدائم واألمن الشامل.

إذا أخذنا قضية أوكرانيا كمثال، فإننا 
نعتقد أن االلتزام باحترام سيادة ووحدة 
أراضي جميع البلدان هو الشرط املسبق 
للحفاظ على السالم واألمن العامليني بشكل 
فعال. وفي الوقت نفسه، تعيش البشرية 
في مجتمع أمني غير قابل للتجزئة، فينبغي 
أخذ الشواغل األمنية املشروعة واملعقولة 
جلميع البلدان على محمل اجلد، ومعاجلتها 
على نحو مناسب. ال احلرب وال العقوبات 
هي احللول اجلذرية للنزاعات، وال ينبغي 
حصر أوكرانيا في جبهة املواجهة بني القوى 
العظمى. يجــب على جميع األطراف أن 
تعمل على إخماد األزمة، وتعزيز محادثات 
السالم، والســعي إلى إنشاء آلية أمنية 

أوروبية متوازنة وفعالة ومستدامة.
ثم لنلق نظرة على التصعيد األخير 
للصراع اإلسرائيلي الفلسطيني، فسنجد 
أن التوترات في القدس احملتلة تذكر العالم 
مجددا بأنه ال ينبغــي تهميش القضية 
الفلسطينية التي تعتبر القضية اجلوهرية 
في الشرق األوسط، وطاملا لم حتل هذه 
القضية يوما، فإنه يصعب حتقيق األمن في 
الشرق األوسط، وبذلك يكون حتقيق العدل 
واإلنصاف الدوليني أمرا غير واقعي. ظلت 
الصني تدعم نضال الشعب الفلسطيني 
في قضيته العادلة. وإن «حل الدولتني» 
هو مخرج واقعي للقضية الفلسطينية، 
وأي خطة متحيزة أو ترتيب إقصائي لن 
ينفع. يجب دفع اجلانبني الفلســطيني 
واإلسرائيلي الستئناف مفاوضات السالم 
في أسرع وقت ممكن على أساس قرارات 
األمم املتحدة ذات الصلة ومبادرة السالم 
العربية و«حل الدولتني» لتحقيق التعايش 

السلمي بني فلسطني وإسرائيل.
إن الصني كصديق حميم وشــريك 

استراتيجي لدول اخلليج، تولي اهتماما 
بالغا ألمن اخلليج. ندعم احلوار والتشاور 
على قدم املســاواة بــني دول املنطقة، 
والتفاهم واالهتمام املتبادلني لتحســني 
بينها. ونقتــرح عقد اجتماع  العالقات 
حوار متعدد األطراف حول أمن اخلليج 
ملناقشــة بناء آلية ثقة وبناء إطار أمني 
مشترك وشامل وتعاوني ومستدام للشرق 
األوسط تدريجيا. كما ندعم الدور الفعال 
الذي تلعبه دول مجلس التعاون اخلليجي 
في تخفيف الوضــع املتوتر في اليمن 
ودفــع احلل السياســي لقضية اليمن، 
وتشــجيع األطراف املعنية اليمنية على 
انتهاز النتائج الثمينة التي حققوها في 
املشــاورات السياسية األخيرة كفرصة 
للمضي قدما في دفع عملية احلل السياسي 

لقضية اليمن.
ظلت الكويت كدولة مهمة في منطقة 
اخلليج تلعب دورا رائدا في تعزيز احلوار 
والتشاور اإلقليمي واحلفاظ على األمن 
والسالم في املنطقة، وبشكل خاص في 
التوسط الناجح في األزمة اخلليجية، حيث 
حظيت بإشــادة دولية واسعة. تشترك 
الصني والكويت في توافقات واسعة حول 
كيفية التعامل مع املتغيرات الكبرى في 
الوضع الدولي واإلقليمي الراهن، وكيفية 
حل املعضلة األمنية في الشرق األوسط. 
يعد األمن ركن أساسي لالستقرار وشرط 
مسبق للتنمية. إن الصني على استعداد 
للعمل مع الكويت وغيرها من دول املنطقة 
معا للمضي قدما في ترجمة مبادرة األمن 
العاملي على أرض الواقع، وتقدمي املزيد من 
املساهمات للسالم واالستقرار الدائمني 
في الشرق األوســط والسالم والتنمية 

في العالم أجمع.


