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عاشور يطالب احلكومة بحضور جلسة الغد دون شروط 
وهايف: هناك رؤى نيابية ببقاء غرفة التجارة وتعديل قانونها

واحلجرف: أرفض تأجيل أو سحب استجواب «املالية»
ماضي الهاجري  -  سامح عبداحلفيظ 

 رشيد الفعم - سلطان العبدان

طالب النائب صالح عاشور 
احلكومة أمس بضرورة حضور 
اجللســة كمؤشــر للتعاون بني 
احلكومــة واملجلــس مــن دون 
وضع أي شــروط على مجلس 
األمة. وقال عاشــور إن غالبية 
الشــعب الكويتي يعقدون آماال 
كبيــرة علــى رئيــس مجلــس 
الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف 
األحمد الصباح وحكومته، وأن 
لدى ســموه دعمــا غير محدود 
مــن الشــعب ومــن مجلــس 
األمــة، معتبــرا أن عــدم تعهد 
رئيس الوزراء بزيادة الرواتب 
ومعاشات املتقاعدين واملساعدات 
االجتماعية وإلغاء الفوائد غير 
القانونية ال يعني ســحب هذه 

فــي التأمينــات االجتماعية من 
املتقاعدين.  

وفي السياق ذاته، قال النائب 
محمد هايف إنه فيما يخص قانون 
غرفة التجارة الذي تســبب في 
األزمة هناك رؤى نيابية ببقائها 
وتعديل قانونها باعتبارها كيانا 
متعارفا عليــه عامليا، من خالل 
تعديل طريقة انتخابها وقراراتها 
ومعاجلــة احتكارهــا لبعــض 
األمور»، مضيفا ان «هناك أكثر 
من مقترح بقانون مقدم بشــأن 
الغرفة وليس املقترح الذي يتعلق 

بإلغائها فقط». 
واعتبر أن «التوجه إلى هدم 
بعض املؤسســات التي ترعاها 
توجهــات معينة خطأ جســيم، 
بينمــا املطلــوب معاجلــة األمر 
والتقدم باقتراحات تعدل اخللل 

من دون هدمها».

املواضيــع مــن جــدول أعمــال 
املجلــس. ورأى أن عــدم التزام 
الــوزراء بالصعــود إلى منصة 
االستجوابات املقدمة لهم مخالف 
الدســتورية.   القواعد  ألبســط 
مــن جانبه، أكــد النائب مبارك 

احلجرف رفضه تأجيل أو سحب 
االستجواب املقدم منه إلى وزير 
املالية ووزير الدولة للشــؤون 
االقتصادية واالستثمار، مبينا 
أنه لــن يقبــل بخلــط األوراق 
وسيواصل دوره بشفافية. وقال 

احلجرف إنه لن يقبل إال بصعود 
الوزير إلى املنصة وتفنيد محاور 
االســتجواب وكشــف احلقائق 
للشعب الكويتي عما مت ارتكابه 
مــن جرائــم بحــق املــال العام 
واالستثمارات وحقوق املشتركني 

ه بقبول  اخلالد ُيوجِّ
جميع املتقدمني 

لدورات «اإلطفاء» ممن 
اجتازوا االختبارات 
والفحوصات الطبية

الشيخ طالل اخلالد

العثور على وثائق سرية جديدة مبنزله واعتزام 
كبير مساعديه االستقالة يزيدان إحراج بايدن

واشــنطن - وكاالت: عثر 
القضــاء األميركي على وثائق 
سرية إضافية في منزل عائلة 
جو بايــدن، في فصــل جديد 
من قضية تتسبب في إحراج 
للرئيس األميركي، خصوصا 
أنــه يتزامــن مع الكشــف عن 
اعتــزام أحد أقرب مســاعديه 
وكبير موظفي البيت األبيض 

رون كاليــن ترك منصبه بعد 
عامــني له فــي هــذه الوظيفة 
املركزيــة واحلساســة جــدا، 
حســبما أفاد عدد من وسائل 
اإلعــالم األميركية. وقد يترك 
كاليــن منصبه بعــد اخلطاب 
الســنوي للرئيس حول حال 
االحتاد في ٧ فبراير، وفي وقت 
شديد احلساسية، حيث يتوقع 

أن يعلن الرئيس الـ٤٦ للواليات 
املتحــدة والبالغ من العمر ٨٠
عاما األسابيع املقبلة ترشحه 
رسميا للرئاسة عام ٢٠٢٤.  أما 
بخصــوص الوثائق، فقد ذكر 
بوب باور احملامي الشــخصي 
العــدل  أن «وزارة  لبايــدن، 
استحوذت على مواد اعتبرتها 
ضمن نطــاق حتقيقها، بينها 

ستة عناصر تتألف من وثائق 
عليها عالمات تصنيف»، وذلك 
خالل عمليــة تفتيش للمنزل 
الرئيــس فــي  الــذي ميلكــه 
ويلمينغتون بوالية ديالوير. 
الوثائــق  أن  بــاور  وأوضــح 
املذكــورة ترتبــط مبرحلتني 
من احلياة السياسية للرئيس 

الدميوقراطي.

وكيل وزارة العدل هاشم القالف: 
أكثر من ٧١ مليون دينار حصلتها «العدل» 

عبر خدماتها «أونالين» في ٢٠٢٢

١٠٦٥٠٨ معامالت أجنزها مركز اخلدمة في 
برج التحرير بالفترتني الصباحية واملسائية

أكثر من ١٦ مليون وثيقة ومستند متنوع 
مت حفظها بنظام «األمج» خالل عام ٢٠٢٢
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أجهزة فحص متطورة لكشف املتفجرات باملنشآت النفطية
أحمد مغربي

علمت «األنباء» من مصادر 
نفطية مســؤولة، أن الكويت 
تتجه إلدخــال أجهزة حديثة 
تعمل باألشعة السينية لكشف 
املتفجرات والقنابل واألسلحة 
واملخدرات إلى املنشآت النفطية 
علــى مــنت املركبــات الثقيلة 

واخلفيفــة. وقالــت املصادر 
ان األجهــزة احلديثة ميكنها 
كشف األشخاص واملتفجرات 
والقنابل واملخدرات واألسلحة 
والبضائع املهربة وزجاجات 
الكحــول وغيرها مــن داخل 
املركبة أثناء مرورها باآللية، 
مشيرة إلى أن األجهزة لديها 
طاقــة مزدوجــة باألشــعة 

السينية عالية االختراق (تصل 
إلــى ٧٠مم)، وميكنها تخزين 
البيانــات وڤيديوهات عالية 
الوضــوح لدخــول املركبات 
وأرقــام لوحــات الســيارات 
لفترة متتد أليام. وذكرت أن 
تعميم التجربة ســيكون في 
مصفاة الزور ومرافق استيراد 
الغاز املســال كخطوة أولى. 

وشددت على أن تلك البوابات 
تعتبر خط الدفاع األول الذي 
يحمي أمــن واقتصاد الدولة، 
حيــث تعمــل هــذه األجهزة 
دون احلاجــة إليقاف املركبة 
ونــزول الــركاب، األمر الذي 
يوفر إمكانيــة تفتيش أعداد 
كبيرة من الســيارات لتالفي 

االزدحام املروري.

وثائق تأمني السيارات.. إلكترونيًا
علي إبراهيم

علمت «األنباء» عبر مصادرها املطلعة أن وحدة تنظيم التأمني 
تعمل على مشــروع طموح في شــأن وثائق التأمني اإللزامي ضد 
الغير للســيارات، إذ تخطــط إلصدارها إلكترونيا األمر الذي ميهد 
الطريق للربط مستقبال مع وزارة الداخلية إلصدار دفتر السيارة 
إلكترونيا. وتفصيليا، ذكرت املصادر أن وحدة تنظيم التأمني وفي 
إطار عملياتها املستمرة لتنظيم العمليات في السوق احمللي ورفع 
كفاءة املمارسات التأمينية تعمل على مشروع يجعل عملية التأمني 
اإلجباري أونالين من خالل أمتتة عمليات الوحدة نفسها ومن ثم 
ربط الشركات املخول لها تقدمي وثائق التأمني مع الوحدة ومن ثم 
إتاحة الفرصة أمام العمالء للحصول على خدمات التأمني من خالل 

منصة إلكترونية متخصصة في هذا الشأن. 

تسكني شواغر «الشؤون» بعد انتهاء التقييمات السنوية
بشرى شعبان

كشــف مصــدر خــاص فــي وزارة 
الشؤون االجتماعية والتنمية املجتمعية 
لـ «األنباء» عن أن قطاع املالية واإلدارية 
طلب من جميع قطاعات الوزارة تزويده 

بامليزانيــة اخلاصــة بــكل احتياجات 
ومتطلبات كل قطاع متضمنة املتطلبات 
العينيــة واملالية. وأضــاف املصدر أن 
قطاع املالية واإلدارية قام أيضا مبخاطبة 
القطاعــات لتزويــده بالترشــيحات 
للوظائــف الشــاغرة وفقــا لألولويــة 

وشروط ديوان اخلدمة املدنية متهيدا 
لتسكني الشواغر التي تتجه الوزارة الى 
تســكينها خالل الفترة القليلة املقبلة. 
وعن استكمال التدوير، توقع املصدر أن 
يتم بعد االنتهاء من التقييمات السنوية 

واعتمادها.

«املالية واإلدارية» طالبت قطاعات الوزارة بتزويدها مبيزانية احتياجاتها ومتطلباتها املالية والعينية

«التربية»: رفض جميع تظلمات طلبة الثانوية العامة
وفتح باب التعاقدات احمللية للهيئات التعليمية

عبدالعزيز الفضلي

رفضــت وزارة التربيــة 
جميع التظلمــات التي تقدم 
بها طلبة الصف الثاني عشر 
بالقســمني العلمــي واألدبي 
والتعليــم الدينــي اخلاصة 
بنتائجهــم فــي اختبــارات 
العامــة للفتــرة  الثانويــة 
الدراســية األولــى، وذلــك 
بعــد مراجعتها والتأكد منها 

بشكل متأنٍ. وكشفت مصادر 
تربويــة لـ «األنبــاء» عن أن 
عدد التظلمات التي تقدم بها 
الطلبة يقارب ٣٢٠٧، وإجمالي 
عدد املواد التي سجلت فيها 
تظلمات من جميع املتظلمني

٧ آالف و٤٠٧. وأضافت املصادر 
ان الوزارة قامت باإلجراءات 
املطلوبة بهذا اجلانب والعمل 
على مراجعة أوراق اإلجابات 
للطلبــة والتأكد من ســالمة 

التصحيح أو جتميع الدرجات 
وعــدم وجود أخطــاء فيها، 
الفتــة الــى ان املراجعات لم 
تسفر عن وجود أي خطأ في 
اوراق االختبارات او محاضر 
الغــش، األمر الــذي أدى إلى 
رفض جميع التظلمات. الى 
ذلك، أعلنت وزارة التربية عن 
بدء التعاقدات احمللية للعام 
الدراســي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ مــن 
وظائف الهيئة التعليمية مع 

االلتزام بشرط اخلبرة لقبول 
مستندات املتقدمني في جميع 
املــواد على ان تكون أولوية 
التعيــني بعــد قبــول جميع 
الكويتيــني في التخصصات 
املطلوبــة ملخرجــات كليات 
إعــداد املعلم احملليــة ألبناء 
الكويتيــات وغيــر محددي 
اجلنسية وأبناء دول مجلس 

التعاون اخلليجي.
 التفاصيل ص٣

التقاصيل ص ١٢

محمد هايفصالح عاشور مبارك احلجرف

إعفاء الوافدين املصابني بأمراض 
معدية  من رسوم اخلدمات الصحية

عبدالكرمي العبداهللا

أصــدرت وزارة الصحــة تعميما جلميــع املناطق الصحية 
بإعفاء مرضى األمراض املعدية من غير الكويتيني من رســوم 
اخلدمــات الصحية، حرصا على ســالمة املجتمع وحمايته من 
األمــراض املعدية، بحيث يتم فحص املرضــى غير الكويتيني 

املصابني بأمراض معدية واملخالطني لهم.

حكومة تصّرف العاجل حتى مارس.. مبدئيًا
مرمي بندق 

تأكيدا ملا انفردت «األنباء» بنشره أمس 
األحد حتت عنوان «ال مبرر دستوريا مينع 
احلكومــة من حضور جلســة ٢٤ يناير 
إال إذا استقالت»، أكدت مصادر حكومية 
رفيعة في تصريحات خاصة لـ «األنباء» 
أن مجلــس الوزراء يحســم في اجتماع 
«مفصلي ومصيري» صباح اليوم اإلثنني 
برئاسة رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد 
نواف األحمد الصباح استقالة احلكومة 
رســميا بعد ٣ أشــهر من تشكيلها، بعد 

انغالق املخارج لألزمة السياسية. 
هذا، ونتجت األزمة بســبب «تقارير 
القروض» ذات الكلفة املالية الباهظة على 
احلكومة، ومن دون استكمال تدوين رأي 
احلكومة في هــذه التقارير، التي كانت 
حتتاج قبل رفعها للمجلس الى مزيد من 
احلوار والنقاش مع اجلهات املتخصصة 
لتحقيــق التوازن املطلوب قياســا على 
الســيولة املاليــة املتوافــرة لصنــدوق 
االحتياطي العام للدولــة، وبالنظر إلى 
مسؤولية احلكومة في احلفاظ على رصيد 
صنــدوق احتياطي األجيال القادمة بعد 
تخفيض نســبة املستقطع من امليزانية 
لصاحله إلى ١٠٪ بعد أن وصل إلى ٢٥٪. 
وينظــر املجلــس في عدة مراســيم، 
بعضها يتعلق بسد شواغر قياديني، ويأمل 
املواطنون إلغاء قيد عدم التصرف بقسائم 
الصباحية وخيطان اجلنوبي وأبوحليفة.. 
وتخفيض الثمن إلى ٥٠٠٠ دينار للتخفيف 
عن املواطنني، قبل اتخاذ قرار بحسم رفع 

أمر استقالة احلكومة - اذا لم تتم موافقة 
املجلس على شروط احلكومة حلضور 
جلسة الثالثاء - إلى القيادة السياسية 
التخاذ ما تراه مناســبا نحو حل األزمة 

احلالية بني املجلس واحلكومة.
وترى مصادر مطلعة انه في حالة قبول 
االســتقالة وتكليف احلكومة بتصريف 
العاجل من األمور قد ميتد إلى ما بعد حسم 
احملكمة الدســتورية في صحة الطعون 
املقدمة فــي الدوائر اخلمس، وقد أجلت 
احملكمة الدســتورية قرارهــا في صحة 
طعون الدوائر األولى والثانية والثالثة إلى
٨ مارس املقبل وقــد تصدر قرارها وقد 
تلجــأ للتأجيــل مجددا. وربــط حكومة 
العاجل بصدور أحكام «الدستورية» معناه 
استمرار حكومة العاجل إلى مايو تقريبا، 
ألن تشكيل حكومة جديدة قد يستغرق 
شهرا او شهرين وهذا في حالة نص حكم 
«الدســتورية» على عدم إبطال املجلس 
احلالي، ولم يحدث ان حكومة تصريف 
العاجل حضرت جلســات مجلس االمة. 

ولكنها حضرت جلسة خاصة. 
ومن األهمية، ذكر أن احلكومة تشترط 
حلضور اجللسة البرملانية غدا الثالثاء ان 
يتم سحب تقارير اللجنة املالية من دون 
إلزام احلكومة بتقدمي تعهدات بالزيادات 
املالية، ألن تعهدات احلكومة مقدمة في 
برنامــج عملها منذ نوفمبر املاضي، إلى 
جانب سحب االستجوابات املقدمة ليس 
خشية من مواجهة هذه االستجوابات ولكن 
حتسبا من انفراط سلسلة استجوابات 
النواب توجسا من حكم «الدستورية».

استقالة احلكومة ُحتسم اليوم بعد إغالق املخارج.. ال متلك رفع كتاب «عدم تعاون» مع املجلس.. وبعد ٣ أشهر من تشكيلها وذلك في اجتماع مفصلي ومصيري ملجلس الوزراء 

املواطنون يأملون حسم إلغاء قيد عدم التصرف بقسائم الصباحية
وخيطان اجلنوبي وأبوحليفة وتخفيض الثمن إلى ٥٠٠٠ دينار

طلب سحب االستجوابات املقدمة ليس خشية من مواجهتها ولكن 
حتسبًا من انفراط سلسلة االستجوابات توجسًا من حكم «الدستورية»

من املدن الصاخبة سياحيا وكرويا هي 
برشلونة التي يعشقها ماليني السياح من 
مختلف أقطار العالم، وليس هذا احلب هو 
الوالء للنادي البرشلوني فقط! وإمنا لهذه 
املدينة التي تتنوع فيها الثقافات والعادات 
والتقاليد، كما أن اهللا عز وجل رزقها شواطئ 
تتنوع في مناشــطها وفعالياتها، وتتميز 
بتنــوع فنادقهــا وأطعمتهــا، وهي خليط 
(أوروبــي - آســيوي - أفريقي - عاملي) 
فيها كل جنسيات السياح، خاصة العرب 
وأبناء املغرب العربي، وتبقى الذكريات هي 
أجمــل ما يرجع به الســائح من تذكاريات 
وعروض الثيــران والفالمنغو وما يقدمه 

العارضون ملختلف الفنون.
اإلبهار اإلسباني

هناك إبهار سياحي في كل املدن االسبانية 
وجزرهــا ومدنهــا، إال أن برشــلونة غير، 
تتنوع بتنوع أفواج سياحها الذين يأتون 
إليهــا قادمني مــن كل بلــدان العالم، رغم 
احتدام الساسة االسبان حول مطالبة إقليم 
كاتالونيا االسباني باالنفصال وهو يطالب 

باالستقالل رغم متتعه باحلكم الذاتي!
االسترخاء السياحي

توفر برشلونة لسياحها شواطئ جميلة 
ملمارسة االسترخاء، وهناك سياح يأتون 
إليها قادمني من دول محيطة كثيرة ملمارسة 
السباحة في الصيف، حيث توفر الشواطئ 
هذا (الهوس السياحي) للراغبني في ممارسة 

كل أشــكال الرياضات املائية أو التعرض 
للشمس الالهبة على الرمال الذهبية.

أكوريوم برشلونة

من أجمل األماكن السياحية التي ميكن 
لك أن تزورها أنت وعائلتك هو األكواريوم 
ملشــاهدة كل أنواع األســماك واحليوانات 
البحرية، وميكن أن تقضي هناك وقتا مفيدا 
مــع هذه احليوانات التي تعيش في املياه 
املاحلة وتوفر الترفيه للكثير من السياح 
وأسرهم وأطفالهم ملشاهدة عالم األسماك 
واملخلوقات البحرية حتى مشاهدة أسماك 

القرش العمالقة.
ما الذي يجعلك حتب برشلونة؟

من خالل زيارتي ملدينة برشلونة ألكثر 
من مرة أســتطيع أن أعطي القارئ الكرمي 
جتربتي في هذه املدينة السياحية األوروبية 
والتي لها جمهور من السياح ليس بالقليل.
مدينة برشلونة توفر للسائح وسائل 
مواصــالت عديــدة وكثيــرة على رأســها 
التاكسي والبواخر والقطارات والطيران.

ر سائق  تستطيع في برشلونة أن ُتؤجِّ
ســيارة ينقلك علــى مدار اليــوم وحيثما 
تريــد، أو أن متــارس التنقل في كل أنواع 
املواصــالت املتوافرة خلدمتــك على مدار 

الساعة طوال اليوم.
واضح في املدينة االهتمام بالسياح، ففي 
برشلونة كل مستويات الفنادق والشقق التي 
تؤجر، وكذلك اهتمام بالسياحة األسرية، 

خاصة برنامج األطفال.
تنوع أماكن الترفيه والعروض والبرامج 
جعلها قبلة لســياح أوروبا وآسيا وحتي 
الهند والصني ودول اخلليج العربية، وعلى 
رأســها الكويــت، فكثير من أبناء شــعبي 

برشلونيون حتى النخاع!
فيها كل أنواع السياحة البحرية، وتتنوع 
هذه اخلدمات لوجود شركات متخصصة 
في توفير خدمات للسائح حسب ما يخطط 
هو لنفســه من ســياحة وترفيــه، ومنها 
صيد الســمك. وهناك من يأتي لبرشلونة 
ليشاهد مبارزة الثيران أو عروض الفرق 

لفن الفالمنكو!
نعم.. تستحق برشلونة أن ُيطلق عليها 

برشلونة الصاخبة!
متحف الشوكوالتة!

قصــة  يحكــي  متخصــص  متحــف 
الشوكوالتة في أوروبا، وخاصة اسبانيا، 
ويعرض مجموعة مــن التماثيل العاملية، 
وهناك جترى في جوانبه ورش عمل منظمة 
ُتعلِّم الزوار، خاصة األطفال وأسرهم، كيفية 

عمل الشوكوالتة!
قرية بوبل إسبانيول

إذا أردت التعرف على طبيعة ومكونات 
املجتمع االســباني، فعليك أن تزور قرية 
(بوبل اسبانيول) وهذا املتحف عبارة عن 
(قرية) فيها ورش عمل وفعاليات تعلمك 
احلرف الرئيسية في اســبانيا وبه أيضا 

بقلم : يوسف عبدالرحمن
y.abdul@alanba.com.kw

وصلنا إلى برشــلونة احملبوبة ودرجة احلرارة فيها (١) مئوية، سمعتم بالبرد 

الزمهرير الذي يحولك إلى قالب ثلج، هذه هي برشا!

عزيزي القارئ في كل مكان وأوقات، أشكرك على مرافقتي في هذه السلسلة 

من احملطات الكروزية التي بدأت بتحقيق: (مدن عائمة - مارسيليا - جنوه - 

السبيستيا - نابولي - مايوركا - برشلونة).

لقد وضعت لكم خبرتي في ســطور قليلة ومعلومات مهمة وصور ناطقة كي 

تستمتعوا بجمال الرحلة التي بدأت من الكويت ثم الدوحة املتألقة ثم أوروبا.

في عالم الكروز

مشاهد في السفينة الفتة للنظر!

٭ تعيــش أيامــا في مجتمع مغاير متاما يجمع كل جنســيات العالم، واجلميل في هذا 
املجتمع انه هادئ ومســالم جدا وتسوده أجواء االحترام املتبادل وااللتزام الكامل بكل 
النظم املتبعة من قبل إدارة الكروز والتعليمات واإلرشادات التي توزع مع برنامج كل يوم.

٭ في رحالت الكروز تستطيع أن تنتقل من مدينة الى مدينة أو دولة الى دولة وفندقك 
الفاخر يصاحبك ويرافقك أوال بأول، فال جتد أي مشقة أو معاناة في إجراءات الدخول 
واخلروج وال نقل احلقائب من الفنادق وإليها، عالوة على ذلك أنه باإلمكان أيضا التوجه 

مباشرة الى املطار بعد انتهاء رحلة الكروز.

٭ الحظت في رحلتي هذه والتي هي امتداد لرحالت ســابقة أن نســبة املشــاركني في 
الرحلة قد تصل الى ٧٠٪ من الطاقة االستيعابية للسفينة، وقد يعود ذلك لكون معظم 
األوروبيني على وجه التحديد قد ســبق لهم أن أمضوا إجازاتهم وفرص الســفر خالل 

«الكريسماس»، عالوة على أن معظم املشاركني كانوا من اجلنسية اإليطالية.

٭ خالل رحالتي الســابقة كان من بني املشــاركني في الرحلة نســبة محدودة جدا من 
الكويتيــني واخلليجيني والعــرب، إال أن في رحلتي هذه لم أحلــظ ذلك، ورمبا صادف 

وجود عائلة كويتية واحدة عالوة على عائلتي وعائلة زميلي في رحالت الكروز.

٭ لم تتح لي الفرصة برحلة كروز خالل الصيف املاضي، إال أنه حسب ما ذكر لي زميلي 
أبوعبداهللا الذي شارك وعائلته الكرمية في رحلة كروز في الصيف املاضي وجود عدد 
غير مســبوق من األشقاء السعوديني أســرا وأفرادا، وان معظمهم جاء وفق مجموعات 
ســياحية. ويقول زميلي أبو عبداهللا إننا وجدنــا منهم ذلك الكرم، خاصة عندما كانوا 
يقدمون لنا خالل اجلوالت الداخلية في املدن القهوة العربية والتمر (اجلدوع) وكانت 

فرصة جميلة للتعارف.

٭ استطاع سمو األمير الشيخ متيم بن حمد آل ثاني أن يضع قطر في قلوب كل السياح 
وفي حواراتي معهم اتضح لي حجم الوصول القطري العاملي!

٭ يتميز اصطحاب الطليان ألسرهم بأن الزوجة مع األبناء وأحيانا كثيرة مع الوالدين 
من اجلانبني، واضح ان االرتباط األسري قوي!

٭ إقبال الشباب على البروتني وابتعاد كبار السن عن السكر واحللويات والنشويات، 
وإقبال مشترك على األسماك وكل ما يخص الـ«سي فود».

٭ الحظــت وجود قلة من الصينيني، ففي العادة حتمل الســفينة أفواجا كثيرة منهم، 
رمبا ما تبقى من كورونا منع سفرهم، رمبا!

٭ عندما تســير الســفينة مســافات طويلة داخل البحر ينقطع االنترنت، مما يســبب 
التوتر لكثير من السياح!

٭ وجدت أن البيتزا والكرواسون هي األطعمة الغالبة من السياح على اختالف جنسياتهم 
وأيضا املشروبات الساخنة والباردة والفاكهة.

٭ يعطى املعاق أو اإلنسان من ذوي االحتياجات اخلاصة أهمية وأولوية في كل شيء.

٭ الحظت أن العمالة التي تعمل خلدمة السياح في الباخرة هم من اجلنسيات الهندية 
واإلندونيســية واألفريقية، وان أحد اشــتراطات التوظيف ملن يعمل على الســفينة أن 

يكون من منطقة بحرية حتى ال يصاب بدوار البحر.

BARCELONABARCELONA

مطعم رائع ومركز لبيع الهدايا والتذكاريات 
للســياح، وال يصلح ملرضى السكري ألن 

(كاكاوهم) لذيذ!
التلفريك

من أبــرز خياراتك أثنــاء زيارة مدينة 
برشــلونة العريقة زيارة التلفريك، حيث 
الهواء الطلق، خاصة في الشتاء، حيث أقامت 
اجلهات الرســمية املسؤولة عن السياحة 
هذا املشــروع الوطني على ســفوح جبل 
مونتجويــك من أعاله الى وســط املدينة، 
وهي جتربة مثيرة وله أفواج من السياح 
يرتادونه أثناء مرورهم في مدينة برشلونة 

احملبوبة.
حديقة احليوانات في برشلونة!

حديقة احليوانات في برشلونة واحدة من 
أجمل حدائق احليوانات في العالم، خاصة 
أنها تزرع وحتافظ على كثير من النباتات 
التي مت جلبها من البلدان البعيدة، وزعت 
لتشكل غابة برشلونية بديعة تؤمها أفواج 
من األسر مع أطفالهم أو جموع السياح من 

مختلف بلدان العالم وشعوبه.
تسمى حديقة احليوانات بالفاتنة جلمالها 
وتقع في شارع هورتا جيناردو وهي اليوم 
من أجمل األماكن السياحية في برشلونة.

قصر باالوغويل

قصر تاريخي شاهد على حقبة زمنية، 
حيث بنــي بــني  ١٨٨٦ - ١٨٨٨ وهو اليوم 

مدرج ضمن املباني األثرية في التراث العاملي 
لـ«يونسكو»، وقد استغل هذا القصر سابقا 
لتسلية الضيوف من الطبقات االجتماعية 
الراقية ويستقطب اليوم الكثير من السياح، 
إضافة إلى وجود متحف تاريخي من العصر 
الروماني وعلى الطراز القوطي مؤلف من ٣
طوابق، وبالقرب من كنيسة السو ويضم 
القصر الذي حول الى متحف مقتنيات تعود 
الى القرن العاشر امليالدي وحفريات تعود 

الى املستوطنات الرومانية.
MNAC :متحف برشلونة

أحد أبــرز متاحــف مدينة برشــلونة، 
ويحتوي علــى مجموعة فنيــة غالية من 
املجموعات األثرية والتاريخية التي تغطي 
العصور التي مرت بها برشلونة في العصور 

الوسطى حتى القرن العشرين.
يســتقبل املتحف زواره يومي السبت 
واألحــد من أول كل شــهر، ويقصده مئات 

من السياح األوروبيني.
برشلونة بارك

هو بارك كبير وفيه بحيرة كبيرة ويأتيه 
أفواج من الســياح الذين يعتبرونه مثاليا 
لألســر االســبانية، وأيضا أفواج السياح 
األوروبيني، ونظرة جتد كل السياح ميارسون 
فيه رياضة املشي والرسم وقراءة الكتب.

ميناء فيل

مكان تاريخي ُيعرف باسم ميناء فيل، 

يقصده الصيادون في برشلونة أو الهواة 
القادمون من اخلارج، وتوجد به مطاعم 
صغيرة تقدم (السي فود)، وميكنك أن 
تنضــم الى كل أولئك الســياح القادمني 
عبر مطارات العالم ليلتقوا في برشلونة، 
ويزوروا هذه املطاعم التي تتفنن في تقدمي 
أطباق من الســمك واملأكوالت البحرية، 
فيما ترتفع أصوات الفنانني واملوسيقيني 
ومحبي األشــعار واألغاني على شاطئ 

البحر في امليناء.
شكرًا.. للجميع!

غمرني قراء «األنباء» الكرام في داخل 
الكويــت وخارجهــا بطيب مشــاعرهم 
ومقترحاتهــم وعباراتهم التشــجيعية 
وتعليقاتهم، وأمتنــى فعًال أن أكون قد 
قدمت شيئا جديدا وجميال يثري ثقافتهم 

الكروزية.
وأشــكر زميلي أ.أسعد عبداهللا مدير 
حترير مجلة املعلم، وجنله أحمد اللذين 
رافقاني طوال محطات الرحلة الكروزية 

اجلميلة.
وإلــى أن نلتقي فــي رحالت كروزية 
قادمة لكــم مني أجمــل وأطيب التحية 

واألمنيات، وباالسباني: أوال ال!

.. في أمان اهللا.

من لم يزر إسبانيا لم يزر جماًال..

برشلونة 
احملبوبة

بقلم: يوسف عبدالرحمن
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القديرتان حياة الفهد وسعاد عبداهللا وجائزة «الترفيه الفخرية»

بدر ناصر اخلرافي يتوسط الفائزين بجوائز بطولة BNK املفتوحة للبادل (أحمد علي)
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 ..«JOY AWARDS حفل «٢٠٢٣
في الرياض إبهار وجمال «فوق اخليال»

BNK املفتوحة للبادل.. 
جناح عاملي
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