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بّشروا وال تنّفروا.. واحلياة لن تدوم 
لواحد إن كنت تنكر ذا، فأين األول؟

البشارة تعني باختصار اخلبر السار.
وجمعها بشائر وبشارات، وفي الكويت 
القدمية كان من يبّشــر بأمر يعطى ماال 
أو مواد عينية ويقال له: «لك البشارة».

وفي حياة اإلنسان كثير من البشارات 
ومثلها املدلهمات واملصائب، لهذا يفرح 
أي إنسان بالبشارة، ألنها تدخل الفرحة 

والبسمة على قلبه ووجهه.
كل إنســان في هذا الكون الفسيح 
التفاؤل واالطمئنان  يستطيع أن يدخل 

على العباد، وأبدأ بنفسي،
أما بخصــوص عنواني اليوم: كيف 
نام هؤالء بعد «البشــارة»؟ فهو عنوان 
«غريب شــوية»، فال تعجب وشاركني 

أيضا تعجبي!
كيف نام هؤالء وهم:

- املبشرون العشرة باجلنة؟
نعم، كيف ناموا وعاشوا وهم يعلمون 
أن منزلتهم اجلنة بعد أن بّشرهم سيدنا 
وحبيبنا وقدوتنا محمد ژ باجلنة وهم 
مذكورون في احلديث الذي رواه كل من 
عبدالرحمن بن عوف وسعيد بن زيد عن 
النبي ژ أنه قال: « أبو بكٍر في اجلنَِّة، 
وعمُر في اجلنَِّة، وعليٌّ في اجلنَِّة، وعثماُن 
بَيُر بُن  في اجلنَِّة، وَطلحةُ في اجلنَِّة، والزُّ
اِم في اجلنَِّة، وعبُد الرَّحمِن بُن عوٍف  العوَّ
في اجلنَِّة، وَسعيُد بُن زيِد بِن عمرو بِن 
اِح  نَُفيٍل في اجلنَِّة، وأبو ُعبَيدَة بُن اجلرَّ

في اجلنَِّة».
ويبّشر آخرون باجلنة وال نعرف كيف 
ناموا تلك الليلة لقول ووعد وخبر، فهذا 
معاذ بن جبل يقول له الرسول ژ: واهللا 

يا معاذ إني ألحبك!
أما عبداهللا بن أُويس فكيف كان يومه 
وليلته بعد أن أعطاه الرسول ژ عصاه 
وقال له: «بها أعرفك في اجلنة»، وكيف 
نام سيدنا بالل بن رباح ورسولنا احلبيب 
ژ يقول له: «إني سمعت دف نعليك بني 

يدي في اجلنة».
أما أمنا خديجة الكبرى، اهللا وحده يعلم 
مدى فرحتها وسعادتها واحلبيب ژ يقول 

لها: إن جبريل يقرئك من اهللا السالم!
يــا اهللا.. فكروا معي كيف نام هؤالء 
ليلهم وقضوا نهارهم وسنوات عمرهم 
متر وهم في عبادة وطاعة ويعلمون أن 

وعد اهللا حق وهم فائزون باجلنة؟
وفي الســيرة كثير من هذه األسماء 
نالت البشارات واطمأنت قلوبهم حلسن 
اخلامتة، فبشارة كل واحد منهم تختلف 
عن كل اجلوائز، إنها الفردوس األعلى.. 

يا اهللا..!

٭ ومضة: أنا اليوم أكتب لكم عن «جائزة 
اجلوائز» وال تعادلها جائزة، فهي واهللا أعلى 
بكثير وال تساويها ال جائزة األوسكار وال 

البوكر وال كأس العالم وال.. وال.. وال..

٭ آخــر الكالم: كلمــة «الفردوس» هي 
مــن أصل يونانــي وتعنــي بالالتينية 
«باراديســوس»، والتي عرفت بجنات 
عدن، وهذا املصطلــح اليوناني مأخوذ 
من الفارسية، وتعرف احلديقة املشهورة 

باجلنة في اللغة الفارسية.

٭ زبدة احلچي: أعزائــي القراء الكرام، 
أخبروني باهللا عليكــم هل هناك أجمل 
من أن تبشــر باجلنة؟.. ال، وليست أي 
جنة، إنها الفردوس األعلى من اجلنة في 

جنات عدن!
قارئي الكرمي:

فاصنع من الذكر اجلميل محامدا
فإذا ُعزلت فإنها ال تُعزل 
يا رب ارزقنا اجلنة وما يقربنا منها، 

وأجرنا من النار وباعدنا عنها!
عزيزي القارئ الكرمي، تبقى الفردوس 
هي أعلى درجة مــن جنات عدن وتأتي 
بالدرجة السادسة ثم بعدها درجة سابعة 
تسمى جنة النعيم، أما جنات عدن فهي 

باملرتبة الثالثة، واهللا أعلم.
ازرع في دنيــاك لتحصد ثماره في 
آخرتك، وإني ألرجو لك ولي الفردوس 
األعلى من اجلنة، قل: اللهم آمني، واعمل 

واحرث لتحصد منالك!
.. في أمان اهللا.

ومضات

كيف نام هؤالء 
بعد «البشارة»؟!
y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبدالرحمن

هولتسنايدر يشيد بخدمات نادي الصم

أشــاد القائم بأعمال ســفارة الواليات 
املتحدة في الكويت جيمس هولتســنايدر 
بالدور املهم الذي يقوم به النادي الكويتي 
الرياضي للصم في دعم ورعاية منتسبي 
النادي من فئة الصم، مشيدا بجهود رئيس 
وأعضاء النادي لتعزيز دورهم الفعال في 

املجتمع.
جاء ذلك خالل زيارة هولتسنايدر إلى 
النادي الكويتي الرياضي للصم، وكان 
في استقباله الرئيس الفخري للنادي فهد 
صياح أبوشيبة، ورئيس مجلس إدارة 
النادي وعضو املجلــس األعلى للهيئة 
العامة لشؤون ذوي اإلعاقة حمد املري، 
وأمني الســر العام أنور احلربي، وأمني 
السر العام املساعد ضيدان الشمري، وأمني 
الصندوق املســاعد أنور محمد سلطان 
ورئيس مجلــس إدارة االحتاد الكويتي 

العام لذوي اإلعاقة منصور السراهيد.
وعلى هامش الزيارة قام القائم باألعمال 
في سفارة الواليات املتحدة بجولة تفقدية 
مبقر النادي، واطلع على األنشطة املختلفة 
التي يقدمها ملنتســبيه، وتباحث الطرفان 
حول ســبل التعاون بــني البلدين والعمل 

على تطوير اخلدمات املتاحة للصم.
مــن جانبه، ثمن رئيــس مجلس إدارة 
النادي الكويتي الرياضي للصم حمد املري 
زيارة القائم بأعمال سفارة الواليات املتحدة 
في الكويت جيم هولتسنايدر لنادي الكويتي 
الرياضي للصم، مؤكدا أن هذه الزيارة لها 
األثر اإليجابي في التعاون بني البلدين في 

املرحلة املقبلة.
وفــي نهاية اللقــاء مت تكرميه من قبل 
مجلس إدارة النادي وتقدمي درع تذكارية 

والتقاط صور جماعية.

القائم باألعمال األميركي بحث مع مجلس اإلدارة سبل تعزيز التعاون

حمد املري يقدم درعا تذكارية إلى جيمس هولتسنايدر

إطالق مميزات جديدة لـ «هويتي» 
خلدمة أكثر من ٣ ماليني مستخدم

أعلــن املديــر العــام للهيئــة العامــة 
للمعلومات املدنية مســاعد العسعوسي 
إطالق حتديث جديــد لتطبيق «هويتي» 
يتضمــن عدة مميزات تخــدم ما يتجاوز 

ثالثة ماليني مستخدم.
وقال العسعوسي في تصريح لـ«كونا» 
إن اخلدمــات املضافــة لإلصــدار اجلديد 
جاءت بعد تلمس الهيئة أبرز احتياجات 
واقتراحات املسجلني في اإلصدارات السابقة 
السيما فيما يتعلق بتسجيل املقيم ألول 
مــرة والتي مت عالجها ليســتفيد منها ما 

يزيد على ٤٠٠ ألف مقيم سنويا.
وأضاف أن اخلدمات تتضمن التسجيل 
السريع بتقنية «NFC» التي تخول قراءة 
شريحة البطاقة املدنية دون احلاجة إلدخال 
البيانات يدويا وعــرض صورة البطاقة 
املدنية وإمكانية مشــاركتها مع اآلخرين 
باإلضافــة إلى حتديث آليــة التحقق من 

الصورة عند استخدام التطبيق. وأوضح 
أن املميزات اجلديدة متكن املستخدم من 
حتديد مواقع أجهزة اخلدمة الذاتية التابعة 
للهيئة، مضيفا أن احللة اجلديدة للتطبيق 
تعــد مبنزلة إعــادة برمجــة لإلصدارات 
الســابقة وتخدم مواضيع شــريحة أكبر 

من املستخدمني.
وأشــار إلى أنه متت مخاطبة ٨٠ جهة 
حكوميــة وخاصــة مــن أبرزهــا وزارة 
اخلارجية ووزارة الداخلية والطيران املدني 
وقطاعات البنوك والشــركات لتعريفهم 
بالتحديث اجلديد لتطبيق «هويتي» مع 
اإلشارة إلى اســتمرار االعتداد باإلصدار 

القدمي للتطبيق.
يذكر أن تطبيق «هويتي» مت اعتماده 
وفق قرار ملجلــس الوزراء ليكون بطاقة 
مدنية رقمية يعتد بها في اجلهات الرسمية 
ويخدم عددا يتجاوز ثالثة ماليني مستخدم.

«املدنية» أجرت حتديثاً للتطبيق يراعي احتياجات واقتراحات املسجلني

طارق الشيخ: قوانني «ردع العنف ضد املرأة» 
ال حتتاج إلى تعديل بقدر ما حتتاج إلى تفعيل

أسامة دياب

قال ممثل األمني العام لألمم 
املتحــدة املنســق املقيــم لدى 
الكويــت د.طارق الشــيخ، إن 
«القوانني املوجودة في الكويت 
وفي دول كثيرة واملتعلقة بردع 
العنف ضد املرأة ال حتتاج إلى 
تعديل بقدر ما حتتاج لتفعيلها 
وتنفيذها بشــكل عــادل، الفتا 
إلى أن املشكلة دائما تكمن في 

تطبيق هذه القوانني».
جــاء ذلــك فــي تصريــح 
صحافي على هامش االحتفال 
باليوم العاملي للحد من العنف 
ضــد املرأة والــذي يتزامن مع 
حملة احتدوا إلنهاء العنف ضد 
املرأة، وهي مبادرة تستمر على 
مدى ١٦ يومــا من العمل للحد 
من العنف ضد املرأة والطفولة، 
فضــال عــن إطــالق مبــادرة 
«السفراء الصغار»، والتي تقام 
برعاية وزير اخلارجية الشيخ 
ســالم العبــداهللا، وبحضــور 
ممثله مساعد وزير اخلارجية 
الدوليــة  لشــؤون املنظمــات 
املستشــار عبدالعزيز ســعود 
اجلاراهللا، وعدد من الســفراء 
األجانب واملؤسسات التعليمية، 
ومبشــاركة ٣٣ طالبا وطالبة 
من املدارس اخلاصة والعامة.

وقــال د.طارق الشــيخ: إن 
تطبيــق القوانــني يعني منع 
العنف ضد املرأة، مشــيرا إلى 
ضرورة وجود دراسات تعنى 
بسد الثغرات القانونية ملواجهة 
العنف ضد املرأة، وصوال إلى 
تعديلهــا بهــدف الوصول إلى 
حمايــة املجتمــع مــن العنف 
بكل أشكاله. وتابع: ومن أجل 
الوصول إلى ذلك، البد من املرور 
بخطوات مختلفة، مشددا على 
ضــرورة فاعليــة املؤسســات 
احمللية املختصة في هذا اجلانب، 

وأال تكون اسما فقط.
الديوان الوطني

وحول رأيه في موضوع 

لــدى البالد علياء مواني، إنه 
عندمــا يشــارك كل فــرد في 
املجتمــع على قدم املســاواة، 
أكثــر  تصبــح املجتمعــات 
ازدهــارا وأمانا، الفتة إلى أن 
هناك أشخاصا حول العالم ما 
زالوا يعيشون على الهامش، 
والعالم ال يستفيد من أفكارهم 
وإبداعهــم ومســاهماتهم كما 

ينبغي.
وأكــدت أن التقليــل مــن 
انتشــار  القيمــة يســهم في 
العنف ضد النساء والفتيات 
الذي ما زلنــا نراه في جميع 
أنحاء العالم. وليس من قبيل 
املصادفة أننــا اخترنا إطالق 
هذا البرنامــج خالل ١٦ يوما 
من العمل السنوي ضد العنف 
القائم على النوع االجتماعي 
عندمــا تتخــذ مجموعات في 
جميع أنحــاء الكويت وحول 
العالم إجراءات ملكافحة العنف 
ضد النســاء والفتيــات، هذا 
النضال مهم للغاية، ألننا طاملا 
نعيش فــي خوف من العنف 
ـ مهما كان شــكله ـ ال ميكننا 

حتقيق إمكاناتنا الكاملة.
وقالــت: ميكــن أن تكون 
قويــة  أداة  الديبلوماســية 
إلحــداث التغييــر مــن خالل 
األفــكار والعالقات والتأثيرـ  
وأحيانا بعض احلب القاسي 
ـ ميكننا جتسير االنقسامات 
وحــل املشــكالت وفي أفضل 
ســيناريو، نشــجع السلوك 
الشــامل ونظهــر االحتــرام 

للتنوع. 
وبصفتك ســفير شــاب، 
ســتتم مطابقتك مع ســفارة 
أو منظمــة دوليــة للحصول 
على رؤى حول ديبلوماسية 
«العالــم احلقيقــي»، وكيفية 
حتديــد األولويــات، وكيفية 
اتخاذ القرارات، والوصول إلى 
املوجهني الذين سيشــاركون 
خبراتهم ونصائحهم للمساعدة 
في التجهيز.. أنت في رحالت 

القيادة اخلاصة بك.

بالتجارب الدولية».
وأشــاد باألهميــة التــي 
الكويت بالشــباب  توليهــا 
واألطفال واملســاواة بينهم 
ويتمثــل  وبنــات)  (أوالد 
ذلــك فــي الرعايــة الكرمية 
لتلك املبادرة من لدن وزير 
الشــيخ ســالم  اخلارجيــة 

العبداهللا.
وزاد: في هذه األيام وخالل 
الفترة من ٢٥ نوفمبر حتى 
١٠ ديســمبر اليــوم العاملي 
حلقــوق اإلنســان نســلط 
الضــوء علــى دعــوة األمني 
العام لألمم املتحدة أنطونيو 
غوتيريش، للحد ونبذ العنف 
ضد املرأة والطفلة، مضيفا 
أنه لن يتحقق ذلك من دون 
التذكير والعمل من أجل نشر 
ثقافة التســامح واملســاواة 
بني اجلنســني فــي احلقوق 
والواجبات واحترام التنوع 
بني األديان، األعراق، الظروف 
والبنية املجتمعية بني األطفال 
سواء في املنزل أو باملدرسة 
أو بالوسط املجتمعي وأيضا 

في أماكن العمل.
ووجه رســالة للســفراء 
الصغــار، مفادهــا أن عاملنا 
احلالي يحتاج الى التسامح 
أكثــر مــن أي وقــت مضى، 
يحتاج الى التعاطف واملودة 
والرحمــة وأن تكون كل من 
البنــت والولــد متعاونــني 
متكاتفــني ومتســاويني في 

ونشــر  أوطانهــم  تنميــة 
ثقافة حقوق اإلنسان اآلخر 
لتكونوا بحق سفراء التنمية 

املستدامة.
انفتاح وحتد

من ناحيتها، قالت السفيرة 
البريطانية بليندا لويس، إن 
التصورات التي يتشكل منها 
وجدان الناس في سن مبكرة 
عن النساء والفتيات ميكن أن 
تكون ذات صلة بالعنف القائم 
على النوع االجتماعي، إذا كان 
ينظر إلى النســاء والفتيات 
علــى أنهــن أضعــف، أو أقل 
قدرة، أو شجاعة، أو يفتقرن 
إلى القدرات القيادية، فيمكن 
اعتبارهــن أقل مســاهمة في 

املجتمع.
وتابعت: يجــب أن ندرك 
أننا جميعا متساوون ولدينا 
جميعا مســاهمة نقــوم بها، 
بغض النظــر عن اجلنس أو 
العمر أو اجلنسية أو الثروة، 
وآمل أن تساعد مبادرة السفير 
الصغيــر هذه في تشــجيعي 
وفريقي والشباب الذين نعمل 
معهــم على أن يكونــوا أكثر 
انفتاحا وأن يرحبوا بالتحدي 
واألفكار اجلديدة، مشددة على 
أهمية احترام اجلميع على قدم 

املساواة.
قدم املساواة

بدورها، قالت سفيرة كندا 

خالل االحتفال باليوم العاملي للحد من العنف ضد املرأة.. وإطالق مبادرة «السفراء الصغار»

سفيرة كندا علياء موانيسفيرة بريطانيا بليندا لويسد.طارق الشيخ

حقوق اإلنســان، وما يقوم 
به الديوان الوطني حلقوق 
اإلنســان في الكويــت، قال 
إن الديوان مؤسســة ناشئة 
ونتمنى أن تكتمــل هياكله 
لتقــوم بالوظائــف املنوطة 
به بشكل مميز وفاعل طبقا 
للقانون الذي أنشئ من خالله، 
مشــيرا إلى أنه ال يزال أمام 
الديوان بعض الوقت ليقوم 
بالدور املنوط به طبقا للهيكل 
املعني له، وهذا يحتاج إلى 
بعــض الوقــت واملزيــد من 
التعاون والتدريب للكوادر 
العاملة به لتقوم بوظائفها 
بشكل جيد في مجال حقوق 

اإلنسان.
وعن حتســني مســتوى 
حقوق اإلنسان في الكويت 
مقارنة بالسنة املاضية، قال: 
هنــاك إيجابيــات حتققــت، 
لكن يجــب أن تبــذل املزيد 
مــن اجلهــود، الفتــا إلى أن 
احلكومة الكويتية تستجيب 
كثيرا ملا وافقت عليه في إطار 
حقوق اإلنســان، فاحلكومة 
لديها رغبة حقيقية وتتعاون 
كلما تستطيع لالستجابة إلى 

التوصيات.
وأضاف أنه بشــكل عام 
«احلكومــات ال ترغــب فــي 
تســتجيب  وال  اإلمــالءات 
لهــا، لكــن األمــور تأتــي 
باحلــوار واملشــاورات بني 
جميع األطراف واالستعانة 

املستشار عبدالعزيز سعود اجلاراهللا ود.طارق الشيخ وسفيرة بريطانيا بليندا لويس وسفيرة كندا علياء مواني واملشاركون في االحتفال باليوم العاملي للحد من العنف ضد املرأة    (ريليش كومار)

سفيرة بريطانيا: التصورات التي يتشكل منها وجدان الناس في سن مبكرة لها صلة بالعنف القائم على النوع االجتماعي
سفيرة كندا: عندما يشارك كل فرد في املجتمع على قدم املساواة تصبح املجتمعات أكثر ازدهارًا وأمانًا 

الشمالي في لقاء مع مجلة «األسواق العاملية»: الكويت تتطلع 
لالنتقال بعالقاتها مع الصني إلى آفاق أوسع في كل املجاالت

قــال قنصلنــا العــام في 
شــنغهاي مشــعل مصطفى 
الشــمالي إن الصني شــريك 
جتــاري مهــم جــدا للكويت 
ونتطلــع إلــى تعزيــز هذه 
الشــراكة فــي كل املجــاالت 
واالنتقال بها إلى آفاق أوسع.

جاء ذلك في لقاء صحافي 
أجرته مجلة األسواق العاملية 
World بنســختها الصينيــة

Market Magazine مع الشمالي، 
أشار خالله إلى أن التعاون بني 
البلدين يسير بصورة مناسبة 

واالتصاالت ومجاالت أخرى. 
ولفت الشمالي إلى أنه خالل 
فترة اجتياح ڤيروس كورونا 
(كوفيــد - ١٩) ومتحوراته 
تلــك  ســاهمت  املختلفــة، 
اجلائحة في تقوية التعاون 
في املجال الصحي بني البلدين، 
فقد مت تبادل الزيارات ومتازج 
األفكار والتباحث والتشاور 
بني مسؤولي الصحة العامة 
والعمل معا إليجاد حلول حتد 

من انتشار الوباء.
وأشــار إلــى أن الكويــت 

الصحافــي بالتأكيد على أن 
الكويت تنظر إلى الصني على 
أنها شريك مخلص ومتعاون، 
وأن الدولتــني تتعامالن بكل 
شفافية وإخالص منذ إقامة 
العالقات الديبلوماسية قبل 
٥١ عاما وقــد قدمت الكويت 
إســهامات كبيــرة لتطويــر 
العالقة بني البلدين والنهوض 
بها إلى آفاق أرحب وأشــمل 
وبشكل فعال لتحقيق أعلى 
الفوائــد املرجــوة للبلديــن 

والشعبني الصديقني.

تناصــر اجلهــود الصينيــة 
املعنيــة بتطويــر أبحــاث 
الطاقــات املتجــددة وبرامج 
الطاقة النظيفــة، ملا للصني 
مــن خبــرة ودرايــة كبيرة 
في هــذا املجال، وإن الكويت 
أدخلت برامج ودراسات للعمل 
مبصــادر الطاقــة النظيفــة 
بنســب متفاوتــة في بعض 
املرافــق العامة للدولة وذلك 
متاشــيا مــع رؤيــة الكويت 
االقتصادية التنموية ٢٠٣٥.

اللقاء  الشــمالي  واختتم 

ً قنصلنا العام في شنغهاي أكد أن الدولتني تتعامالن بشفافية وإخالص منذ إقامة العالقات الديبلوماسية قبل ٥١ عاما

مشعل الشمالي
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两国合作现状如何？

未来的合作前景如何？

将给中国带来哪些机遇？

且听总领事一一道来。

What is the current situation of 
bilateral cooperation? What is the 
future cooperation prospect? What 
opportunities will it bring to China?
Let’s listen to the Consul General.

中国是科威特第一大进口来源地

China is Kuwait's largest source of imports

2018年，米沙勒•穆斯塔法•沙马利来到上
海，参加中阿改革与发展研究中心的专业
课程，那是他第一次来上海。他爱上了上

海这座国际化的大都市。
米沙勒•穆斯塔法•沙马利回国后，向科威

特 国 表 达 了 在 上 海 直 接 设 立 外 交 代 表 团 的 重 要
性 。 科 威 特 国 经 过 讨 论 ， 决 定 在 上 海 开 设 领 事
馆，米沙勒•穆斯塔法•沙马利被任命为科威特
首任驻沪总领事。

《国际市场》：新冠疫情的爆发，我们两国
的合作情况如何？

总领事：在新冠状病毒席卷世界的时候，纵
使我们曾面对甚至仍在面对疫情带来的困难和麻
烦，两国在卫生领域的合作在这段时期得到了加
强。两国的卫生官员互访，交流想法，互相探讨

 采写/项  兰

——科威特驻沪总领事米沙勒•穆斯塔法•沙马利专访

—An exclusive interview with Mr. Mishal Sl-Shamali, Consul 
General of Kuwait in Shanghai

▲ 科威特驻沪总领事米沙勒•穆斯塔法•沙马利

جانب من لقاء مجلة األسواق العاملية مع مشعل الشمالي

للخطــط والبرامــج املتفــق 
عليها بني اجلانبني الكويتي 
والصيني، وان الكويت تريد 
وبجدية االنتقال بعالقاتها مع 
الصني إلى مستويات أعلى.

وأضــاف ان الصــني تعد 
حاليا أكبر مصدر للواردات 
في الكويت وثاني أكبر سوق 
للصادرات، كما أنها شــريك 
نشيط في عدد من املشاريع 
الكويــت،  التــي تنفــذ فــي 
وتشــمل اخلدمــات النفطية 
واإلســكان والبنية التحتية 

ملشاهدة الڤيديو


