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غير مخصص للبيع

«عفو» تصحيح املسار ألجل االستقرار  
مرمي بندق

أكــد مجلــس الــوزراء أن اإلرادة األميرية الســامية كشــفت عن 
رغبتهــا في اســتعمال حقهــا األصيل اجلليل دســتورا وقانونا في 
العفو عن شــريحة واســعة مــن أبناء الوطن، ممن هــم على أرضه 
داخل املؤسسات اإلصالحية بعد أن قضوا مدة في تنفيذ العقوبات 
احملكوم بها عليهم. وشــملت الرغبة األميرية الســامية شريحة من 
أبناء الوطن املتواجدين باخلارج، والتي أكدت على أن عهود االزدهار 
واالستقرار والنتاج املليء بالبناء والعطاء واالعالء ال تتم وتكتمل 
وتزهو وتســمو إال مبصاحلة وطنية تعــود باخلير على أبناء هذا 
الوطن وفتح صفحة جديدة مضيئة مشرقة يكون عنوانها تصحيح 
املســار من أجل االســتقرار، والتأكيد على أن الكويت أولى بأبنائها 
وأن مكانــة الشــعب لــدى قيادته محفوظــة ومذكــورة ومذخورة. 
ويأمــل املجلــس أن هــذه اخلطوة من شــأنها تســهيل العالقة بني 
الســلطتني، وأن يقابــل من يشــملهم العفو اإلحســان باإلحســان. 

وفيما يلي أسماء املشمولني بالعفو:
٭ محمد حمزة إبراهيم البلوشي.

٭ محمد حبيب عبداهللا جنم.
٭ سالم مزعل عبدالرزاق نصار.

٭ عذبي فهد األحمد الصباح.
٭ عبداحملسن محمد عبداحملسن 

العتيقي.
٭ خليفة علي خليفة الصباح.
٭ أحمد داود سلمان الصباح.

٭ فالح حجرف كحموم احلجرف.
٭ حمد أحمد راشد الهارون.
٭ رانية ناصر سعد املنيفي.

٭ مبارك فريح مجبل الرشيدي.
٭ سلمان عبداهللا فهد اخلالدي.

٭ عبدالعزيز جــاراهللا خريص 
املطيري.

٭ أحمد حسن أحمد حسن عاشور.
٭ بدر بداح محمد املطيري.

٭ حمد محمد عبدامللك الفيلكاوي.

٭ وداد صالح فرحان الظفيري.

٭ حمد عبدالعزيز إبراهيم الناشي.

٭ عدنان عبداحلسني بهروز حسن.
٭ علي عايد عبيد العميرة.

٭ منصور علي وبران سيحان.

٭ ناصر خلف بهلول الشمري.
٭ عبداهللا محمد عبداهللا الصالح.
٭ ابتهال عبداهللا مجيم الشالل.

٭ عبــداهللا مــرزوق عبــداهللا 
املطيري.

٭ مصعـــب محمـــد حســــني 
الفيلكاوي.

٭ سليمـــان عبدالرحمــن محمد 
البكر.

٭ غازي شاعي غازي املطيري.
٭ علي عبدالرزاق علي البلوشي.
٭ عبداحلميد عباس حسني دشتي.
٭صقــر عبدالرحمــن خليــل

احلشاش.
٭ فارس سياف مهدي املطيري.
٭ مساعد عبداهللا عثمان املسيليم.
٭ فؤاد ســيد عبدالرحمن ســيد 

يوسف الرفاعي.
٭ دالل أحمد عبدالعزيز املسلم.

٭ بشار عدنان أحمد البغلي.
٭ محمد ســلمان محمــد عباس 

حسن.

مجلس الوزراء اعتمد املرسوم املتضمن أسماء٣٧ مشموالً بالعفو وأعرب عن األمل في تسهيل العالقة بني السلطتني وأن يُقابل من يشملهم العفو اإلحسان باإلحسان

بقلم : يوسف عبدالرحمن

y.abdul@alanba.com.kw

محطتنا الثالثة جنوة.. بوابة الريڤيرا اإليطالية، ففي يوم االثنني ١٦ يناير ٢٠٢٣

خرجت من السفينة MSC صباحا نحو مركز املدينة مع كل هذه األفواج التي 

تقصد ميناء جنوة والطقس مائل للبرودة الشديدة مع الرياح التي تهب علينا 

من البحر املتوسط.

جنوة مدينة وميناء بحري شمال إيطاليا عاصمة إقليم ليفوريا، ومقاطعة جنوة حاضرة 

بحرية جميلة ومدينة ذات تاريخ مجيد وتقاليد عريقة متعلقة بالثقافة البحرية.

يبلغ عدد سكانها حوالي ٥٨٠ ألفا حسب إحصاء ٢٠١٨.

متتلك جنوة مرفأ تاريخيا عريقا يعود تاريخه الى قرون ماضية وهي سادس أكبر 

مدن ايطاليا ومعروفة سابقا باسم سترادا نوفا وفقا للطراز الباروكي، وتشتهر 

بأزقتها الضيقة، ويقع فيها مسقط رأس كريستوفر كولومبس وبها اكبر حديقة 

ومربى مائي في أوروبا.

جنوة مزيج من الفنادق الساحرة واحلديثة 

واملجربــة، وفيها ميكنك ان تتناول اشــهى 

األطعمة االيطالية الشهيرة واملأكوالت احمللية 

خاصة املكرونات والباستا وأشهر املاركات 
العاملية.

أفضل األماكن في جنوة

متتلــك جنوة اإليطالية ســياحة نوعية 

فتتيح لك خالل عطلتك السنوية خيارا مثاليا 

ووجهة مميــزة، فاملدينة تصنع الســياحة 

وتتمتــع بتاريخ عريق، ففيها اشــهر ميناء 

أوروبي ذو تاريخ بحري وهي سادس مدن 
ايطاليا السياحية.

فخامة الفنادق

متتلك جنوة سلســلة مــن ارقى وأفخم 

الفنادق واملنتجعات السياسية التي ترضي 

مختلف االذواق وفيها سلســلة من الفنادق 

متعددة الدرجات وايضا الشــقق املفروشة 
التي ترضي كل االذواق.

حي بيغلي

من أرقى احياء جنوة ويوفر لك وأسرتك 

نزهة متنوعــة املعالم بالبر والبحر خاصة 

وأنــت جتــوب طرقاتهــا لتشــاهد الڤيالت 

والقصور وأفخم املطاعم واحلدائق واملتاجر 

صاحبة املاركات العاملية الشــهيرة وايضا 

املنتجعــات لإلقامــة الفاخــرة والفعاليات 
البحرية املختلفة.

مواصالت

تتمتع جنوة بشــبكة مواصالت ســهلة 

ومريحة ومنوعة وتستطيع ان حتدد مكانك 

املقصود على اخلريطة للتاكسي والباصات 

وســيارات النقل العام، وتستطيع ان تصل 

الــى كل ما تريده من اماكن مختلفة، وهناك 

مكاتب معتمدة تعطيك عروضا على اسعار 

املواصــالت املختلفة اضافــة الى العروض 

املصاحبة في املســرح والفعاليات املختلفة 
األخرى.

النشالون

تشتهر جنوة بوجود نشالني، فخذ حذرك 

وال حتمل من املال اال الشيء القليل، وانتبه 

جلهازك النقال حتى ال تكون ضحية هؤالء 

النشــالني فــي االماكــن العامــة واملفتوحة 
والسياحية.

النشالون موجودون في كل مكان فاحرص 

والبلدة آمنة، لكن خذ حذرك وانتبه انت امام 

مجموعة محترفة السرقة.

املتحف البحري

يعتبــر املتحف البحــري واحدا من اكثر 

االماكن عراقة والذي افتتح في ســنة ٢٠٠٤

فــي منطقة امليناء، وهو يتكــون من اربعة 

طوابق جميلة حتكي التاريخ البحري االيطالي 

باألفالم واملجسمات واملصنوعات واملنحوتات 

ويضم ايضا معروضات السفن عبر العصور 

املختلفة وتطورها، وبه مكتبة بحرية تتضمن 

كتبا ووثائق قدمية وخرائط بحرية تاريخية 

اضافة الى املقتنيات الثمينة، وقد جتولت في 

احدى الغواصات التاريخية القدمية من جيل 

االربعينيات وما تلتها من عقود مســيطرة 

بالسالح البحري على البحار.

ساحة دي فيراري

من أجمل وأرقى الساحات في جنوة وفيها 

احلواري واألزقة الضيقة والواجهات املطلية 

بألوان زاهية، وتبرز بيوت الصيادين والتي 

تعطي املكان بأشكالها وألوانها سحرا خاصا، 

خاصة في السهول واملرتفعات واملنخفضات.

املأكوالت اجلنوية

تعتبر جزيرة جنوة واحدة من أكثر املدن 

البحرية تخصصا في تقدمي الطعام ويضم 

(املينيو) قائمة كبيرة من االطعمة االيطالية 

خاصة الطعام البحري ويقدم لذائذ الطعام 

عبر الفنــادق واملطاعــم والكافيهات، حيث 

جتد (الشيف االيطالي) يتفنن بطبخ مختلف 

االطعمة االيطاليــة والعاملية خاصة مطعم 
فياسوتوريبا.

منارة

منارة جنوة تعد من االماكن التي يقصدها 

السائح، حيث اطاللتها البانورامية الرائعة 

الســاحرة ومتيزها على غيرها من املنارات 

البحرية وطولها يصل إلى ٢٥٠ قدما.

حي بوكاداس

من اجمل املناطق السياحية التي تزورها 

فــي جنوة، حيــث يقع على شــاطئ البحر 

وبه سلســلة كبيرة من املطاعم والكافيهات 

واألكشــاك التي تقدم لك (الطعام اجلنوي) 

وهو حي مسجل في اليونسكو منذ عام ٢٠٠٦.

أكواريوم جنوة

يعتبــر اكواريــوم جنــوة مــن احــدث 

االكواريومات االوروبية وله زبائنه وسياحه 

خاصة الشــباب ويضم احواضا لألســماك 

واملخلوقات البحرية و١٥ ألف نوع من االسماك 

واملخلوقات املائية، ويســتقبل االكواريوم 

حوالي مليون سائح اوروبي.

لوحات الفنانني

من خالل جتولي في جزيرة جنوة وجدت 

ان احلكومة بالفعل قد شجعت الفنانني بحيث 

تركت لكل فنان ان يرسم لوحة على االعمدة 

االسمنتية التي جعلتها لوحات ناطقة تبني 

الفن االيطالي وتخلد الفنان الذي رســمها، 
بالفعل شيء عجيب.

اختر رحلتك الكروزية

في رحلتي السابقة الى جنوة زرت مركز 

املدينة وكان اختياري ملعرفة سنتر املدينة 

أوال، واليوم اخترت الذهاب الى اجلبال لثالث 

قرى جميلة تتالصق فيها املســاكن واألزقة 

واحلواري، ذكرتني بالنمط العربي في البناء 

القدمي وعبر االنفــاق التي اخترقت اجلبال 

شاهدت من اعالي القمم امواج البحر االبيض 

املتوسط الهادرة والتي طوت كثيرا من األرواح 

كما حصل إلخواننا السوريني واألفارقة.

في ايطاليا اختر رحلتك مثلما فعلت 

ونلتقي غدا في السبيتسيا.

الريڤـيرا اإليطـاليةالريڤـيرا اإليطـالية
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سلسلة من أرقى وأفخم وأقدم الفنادق واملنتــــــجعات السياحية

جزيرة السفوح جنوةجنوة
واجلبال 

واألزقة الضيقة

يوسف عبدالرحمن يكتب  من إيطاليا:

صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان ولي العهد
رئيس مجلس الوزراء السعودي

السعودية تطلق صندوق 
الفعاليات االستثماري.. يسهم 

في الناجت بـ ٢٨ مليار ريال

بناء شراكات إستراتيجية 
لزيادة فرص جذب 

االستثمارات اخلارجية 
وحتقيق أهداف رؤية ٢٠٣٠

17

مروان بوديعصام الصقر

الصقر: «الوطني» ملتزم 
بدمج التمويل املستدام 

في عملياته

بودي: ٢٫٧ مليون راكب 
عبر «اجلزيرة».. األعلى 

على اإلطالق 1516

13 12

الصقر: حتويل اختصاصات غرفة التجارة إلى جهة حكومية سيٌر عكس التيار العلمي والعملي والوطني

«املالية» تبحث «القروض» مجددًا غدًا اخلميس
ماضي الهاجري ـ سامح عبداحلفيظ ـ سلطان العبدان

ناقشت اللجنة املالية في اجتماعها 
أمس االقتراح بقانون بشأن نقابة غرفة 
التجارة والصناعة بحضور رئيس الغرفة 
وبعض أعضائها، واالقتراح بقانون بشأن 
إلغاء الوكيل احمللي. وأوضح مقرر اللجنة 
النائب صالح عاشور، انه مت االستماع 
بعناية إلى بيان دور الغرفة وتاريخها 
وعملها، وما أبدوه من وجهة نظر حول 

القانون، كما طرح النواب مالحظات حول 
عمل الغرفة، ومت توجيه بعض األسئلة 
واالستفســارات، مضيفا أن «االجتماع 
ســادته روح التعاون». وأشــار إلى أن 
اللجنة فــي انتظــار رد «الغرفة» على 
األســئلة التي وجهــت إليها، معربا عن 
أمله في اخلروج بقانون يحقق املصلحة 
العامة. من جهة أخرى، قال عاشور إن 
اللجنة وجهت الدعوة إلى وزارة املالية 
ومؤسســة التأمينــات والبنك املركزي 

لالجتماع غدا اخلميس ملناقشة القوانني 
املدرجة على جدول األعمال، ومنها شراء 
مديونيــات القروض وزيادة معاشــات 
املتقاعدين وإلغاء الفوائد غير القانونية 
على قروض املواطنني. من جانبه، قال 
رئيس غرفة التجارة والصناعة محمد 
الصقر في بيان: ان حتويل اختصاصات 
الغرفة إلى جهة حكومية هو سير عكس 

التيار العلمي والعملي والوطني.

سعود العصفور وماجد املطيري وحمد املدلج وعبداهللا األنبعي وحامد البذالي وشعيب املويزري وصالح عاشور وعبدالوهاب العيسى وعبداهللا فهاد ومحمد الصقر خالل االجتماع 

محكمة الوزراء تبرئ متهمي «يوروفايتر»
عبدالكرمي أحمد

قضت محكمة الوزراء برئاسة املستشار نصر آل هيد ببراءة متهمي 
قضية صفقة طائرات «يوروفايتر» من اإلضرار باملال العام.

التفاصيل ص١٠

التفاصيل ص٢

شاهد  بتقنية 
الواقع املعزز 
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