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أصــــدر وكيــــل املرجعيات 
الدينية في الكويت السيد محمد 
باقر املهري بيانا مبناسبة الذكرى 
الـ ١٩ لالحتالل العراقي البعثي 
للكويت، ذكر فيه ان يوم الثاني 
من اغسطس ١٩٩٠ يوم البؤس 
والشــــؤم ويوم اخلزي والعار 
للنظام البعثي الكافر، حيث غزت 
قواته الغاشمة الظاملة املجرمة 
الكويت، ونهبت  بلدنا احلبيب 
جميع ما ميكن نهبه وأســــرت 
بعض املواطنني الذين استشهد 
قسم منهم ظلما وعدوانا بالرغم 
من وقــــوف الكويت مع العراق 

ولكن صدام رجل خان اإلسالم واألمة العربية ولم 
يعرف معنى الوفاء واإلنسانية ولم يعترف بالقوانني 
الدولية، فيجب على جميع املواطنني الكويتيني عدم 
نسيان هذا اليوم األسود وان نحيي هذا اليوم املشؤوم 
بذكر فضائح وجرائم صدام املقبور وطغيان وظلم 
هذا امللعون الشــــقي وعلى جميع العالم اإلسالمي 
والعربي شــــجب وإدانة هذا العمل اإلجرامي في كل 

عام لكيال ينسى العالم هذه اجلرمية الكبرى.
وتابع املهري: بهذه املناسبة نود ان نذكر بعض 
النقاط املهمة: ١ـ ان الشعب الكويتي بسنته وشيعته 
وحضره وبدوه قد توحد في هذا اليوم ونسي اخلالفات 
الطائفية واملذهبية وأصبح الشعب الكويتي كتلة 
واحدة ويدا واحدة في وجه أعداء الكويت مطالبني 
بالشرعية الدولية وبعودة حكم آل الصباح الكرام. 
٢ـ لقد انبثقت املقاومة الكويتية البطلة في هذا اليوم 
لكي تقاوم العدو العراقي الغاشم بقيادة الشهيد السيد 

هادي العلوي ورفاقه، وقد ضحى 
جميعهم بأنفسهم وأرواحهم في 
سبيل الدفاع عن استقاللية وشرعية 
الكويتي  الكويت ومازال الشعب 
بجميع قطاعاتــــه ومكوناته على 
أمت االستعداد للدفاع عن الكويت، 
وأنا شخصيا أول من يحمل السالح 
للدفــــاع عن أرض آبائي وأجدادي 
وعن الشرعية الدولية املتمثلة في 

حكم آل الصباح الكرام.
٣ـ على جميع املواطنني االلتفاف 
حول القيادة احلكيمة املتمثلة في 
صاحب السمو األمير وسمو ولي 
العهد وسمو رئيس الوزراء وبقية 
القيادة السياسية العليا في البالد واألخذ بتوجيهاتهم 
والســــير على خطاهم ألن في ذلك مصلحة الكويت 

التي هي فوق جميع املصالح.
٤ـ ان الكويــــت بلــــد احلريــــات والدميوقراطية 
واملؤسسات الدستورية واملجتمعات املدنية وليست 
بلدا للتعصب والتحجــــر والطائفية، وألن الكويت 
للجميع ال لفئة خاصة فإنها محل أمن وأمان والعيش 
بسعادة وسالم ووئام واحترام اآلخرين وال مكان فيها 
لغير ذلك ونحن ندعو اجلميع الى الوحدة الوطنية 

واحملبة واأللفة والتعايش السلمي.
واختتم: نقول كمــــا أعلنا ذلك مرارا وتكرارا ان 
جميع الكويتيني الشرفاء والؤهم وحبهم وعشقهم 
للكويت وملتزمون بتوجيهات صاحب السمو األمير 
ورئيس احلكومة اإلصالحي ســــمو الشــــيخ ناصر 
احملمد وعلى اجلميع تطبيق القوانني وعدم مخالفتها 

وتنفيذ توجيهات صاحب السمو األمير.

صاحب السمو حريص على دعم عالقات الكويت مع مختلف دول العالم

المـراد: صاحـب السـمو يفتتح غـدًا مدرسـة إسـالمية تابعـة للمركز 
الثقافـي اإلسـالمي بنيويـورك لدعـم الخدمـات التعليميـة واالجتماعية

نأمـل أن يزداد عـدد المسـاجد وأن تتعـزز ميزانياتها ويزداد مـا تتلقاه 
مـن تبرعـات لتمويـل احتياجـات الجاليـة اإلسـالمية التي تزايـد عددها

نيويورك - كونا: متثل الزيارة الرســــمية 
التي سيقوم بها صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح االحمد للواليات املتحدة األميركية احدى 
احملطات املتجددة في مسيرة العالقات املتميزة 
بني البلدين، حيث سيلتقي سموه خالل الزيارة 
الرئيس األميركي بــــاراك اوباما ويبحث معه 
العالقات الثنائية بني البلدين وسبل تعزيزها 
في جميع املجاالت اضافة الى القضايا الدولية 
واالقليمية ذات االهتمام املشترك ويحرص سموه 
على دعم عالقات الكويت مع مختلف دول العالم 
من خالل الزيارات العديدة واملتكررة التي قام 
بها منذ بداية توليه مسؤولياته في خمسينيات 
القرن املاضي حيث حمل خاللها قضايا الكويت 
العادلة وقام بطرحها على الرأي العام العاملي. كما 
عزز سموه خالل هذه الزيارات عالقات الكويت 
مع هذه الدول التي زارها في مختلف املجاالت 
السياسية واالقتصادية واالعالمية والثقافية 
وغيرها اضافة الى مشــــاركته في العديد من 

املؤمترات واللقاءات الدولية.
ومن املقرر أن يفتتح صاحب السمو األمير 
الشــــيخ صباح االحمد غدا اخلميس مدرســــة 
اسالمية تابعة للمركز الثقافي االسالمي مبدينة 
نيويورك لدعم اخلدمات التعليمية واالجتماعية 
التي يقدمها املركز الى اجلالية االســــالمية في 
املدينة. وقال مندوبنا الدائم للكويت لدى االمم 
املتحدة ورئيس مجلس امناء املركز الســــفير 
عبداهللا احمد املراد في مقابلة مع «كونا»: «اننا 
نتشرف بان يقوم صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح االحمد بنفسه بافتتاح هذه املدرسة التي 
ستكون منبرا لالنارة بكل ما هو متعلق بديننا 
احلنيف». واضاف: انه ستكون للمدرسة اهمية 
كبيرة لدى اجلالية االسالمية في نيويورك النها 
ستقدم البنائهم وبناتهم تعليم الدين االسالمي 

احلنيف واللغة العربية.
واشار الى ان افتتاح هذه املدرسة من طرف 
صاحب السمو األمير يعكس اهتمام سموه ليس 
فقط باملدرسة وامنا ايضا باملركز االسالمي ككل 
فقد كان لســــموه منذ ان كان وزيرا للخارجية 
ومنذ بداية انشاء املسجد اخلاص باملركز اهتمام 
خاص بأنشــــطة املركز التي منحها باستمرار 

رعاية خاصة ودعمها معنويا وماديا.
وبني ان املدرسة التي متثل حتقيق حلم طال 
انتظاره ستبدأ اعمالها في بداية السنة الدراسية 

هيئة املدرسني وقاعة مؤمترات تتسع لـ ٥٠٠ 
شــــخص وقاعة للتمارين الرياضية ومكتبة، 
وجهزت املدرسة بوســــائل التعليم العصرية 
واتسم تصميمها باشكال والوان ساطعة زاهية 

تشجع االطفال على الدراسة.
وكانــــت الكويت قد تبرعت بثلثي ميزانية 
بناء املركز االسالمي الذي بلغت تكاليف انشائه 
حوالي ١٧ مليون دوالر ودشنه سنة ١٩٩١ املغفور 
له االمير الراحل الشيخ جابر االحمد الذي كان 
له دور بارز جدا في انشاء املسجد حيث تبرع 

بـ ١٫٥ مليون دوالر شخصيا لبناء منارته.
يذكر ان صاحب السمو ومنذ تولي سموه 
مقاليــــد احلكم في البالد فــــي يناير ٢٠٠٦ قام 
بعدة جوالت كان اولها في شــــهر مارس ٢٠٠٦ 
حيث قام بجولة خليجية شــــملت السعودية 
والبحرين وقطر واالمارات حيث بحث مع قادتها 
ســــبل توطيد العالقــــات الثنائية بني الكويت 

وهذه الدول.
وفي ١٠ يونيو ٢٠٠٦ قام سموه بجولة آسيوية 
استغرقت ١١ يوما زار خاللها بنغالديش وتايلند 
والهند وباكستان حيث اجرى فيها مباحثات 
رســــمية مع قادتها تناولت العالقات الثنائية 
وســــبل تعزيزها في كل املجــــاالت اضافة الى 

املقبلة في سبتمبر وستكون مدرسة نظامية 
وفق نظام التعليم األميركي ومعترفا بها من قبل 
وزارة التعليم مضيفا انه يوجد حاليا حوالي 
٢٠٠ طفل يتابعون الدروس الدينية ودروس 
اللغة العربية في العطل األسبوعية والدورية. 
واشار الى ان متويل املدرسة سيكون من خالل 
املركز االسالمي الذي تصله تبرعات من الدول 
االســــالمية واالفراد ومن الرسوم التي يقدمها 
اســــر التالميذ ومن الدخل الســــنوي للمجمع 

السكني املبني فوق ارض املركز.
وذكــــر ان للمركز انشــــطة دينية وثقافية 
وتوعوية موجهة الى اجلالية االسالمية خاصة 
الى األميركيني الذين اعتنقوا الدين االسالمي 

والذي يتزايد عددهم يوما بعد يوم.
واعرب السفير املراد عن امله في ان يزداد 
عدد املساجد وان تتعزز ميزانياتها ويزداد ما 
تتلقاه من تبرعات لتمويل احتياجات اجلالية 
االسالمية التي تزايد عددها الى درجة اصبح 

املسجدان احلاليان ال يفيان باحلاجة.
واقيمت املدرسة التي تقدم تعليما حتى الصف 
السادس في الطابقني االول والثاني من مبنى 
مجاور للمركز وعلى ارضه وهي حتتوي على 
١٣ غرفة تدريس وغرفة مخصصة الجتماعات 

القضايا ذات االهتمام املشترك.
وقام ســــموه في ٢١ اغسطس ٢٠٠٦ بزيارة 
رسمية ملصر استمرت يومني التقى خاللها الرئيس 
املصري محمد حسني مبارك في االسكندرية 
وبحث معه تطورات االوضاع في املنطقة خاصة 
على الساحة اللبنانية والفلسطينية والعراقية 

اضافة الى العالقات الثنائية املتميزة.
كما زار سموه في ٤ سبتمبر من ذلك العام 
الواليــــات املتحــــدة حيث اجتمع فــــي املكتب 
البيضاوي فــــي البيت االبيــــض مع الرئيس 
األميركي الســــابق جورج بــــوش وبحث معه 
العالقات الثنائية وسبل تطويرها في كل املجاالت 
اضافة الى اســــتعراض القضايا ذات االهتمام 

املشترك على الساحتني االقليمية والدولية.
وفي ٢٩ نوفمبر ٢٠٠٦ وصل سموه الى باريس 
في زيارة رسمية لفرنسا استمرت ستة ايام.

وخالل الفترة من ٧ الى ١٢ فبراير ٢٠٠٧ قام 
صاحب السمو األمير بزيارة رسمية للمملكة 
املتحــــدة بحث خاللها العالقــــات الثنائية بني 

البلدين وسبل تعزيزها في املجاالت كافة.
وفي أواخر شــــهر مارس ٢٠٠٧ قام سموه 
بتــــرؤس وفد دولــــة الكويت للقمــــة العربية 
الـــــ١٩ التي عقدت في الرياض حيث اكد اهمية 

التركيز على اجلانب االقتصادي وأهمية مواجهة 
التحديات االقتصادية والتنموية.

وترأس صاحب السمو األمير في ١٧ نوفمبر 
٢٠٠٧ وفد الكويت في القمة الثالثة ملنظمة البلدان 
املصدرة للنفط (أوپيك) التي عقدت بالرياض. 
وفي بدايات شهر ديسمبر ٢٠٠٧ ترأس سموه 
وفد الكويت في اجتماعات القمة الـ٢٨ للمجلس 
األعلى لقــــادة دول مجلس التعاون اخلليجي 

التي عقدت في الدوحة.
وخالل عام ٢٠٠٨ قام سموه في شهر مارس 
بترؤس وفد دولة الكويت في القمة الـ٢٠ جلامعة 
الدول العربية التي عقدت في دمشق حيث شدد 
على فكرة عقد قمة عربية تخصص للشــــأن 
االقتصادي واالجتماعي والتنموي التي تبنتها 
دولة الكويت مبشاركة السعودية ومصر في 
قمة الرياض. وفي الفترة من ٣٠ مارس الى ٥ 
أبريل قام صاحب السمو األمير بزيارة لتركيا 
متخضت عن توقيع عدة اتفاقيات شملت جوانب 

سياسية واقتصادية وبيئية وصناعية.
وخالل الفترة من ٢١ الى ٢٣ يوليو٢٠٠٨ قام 
ســــموه بزيارة اوزبكستان بحث خاللها آفاقا 
جديدة للتعاون في شتى املجاالت بني البلدين. 
وشارك صاحب السمو األمير في شهر نوفمبر 
املاضي في االجتماع عالي املستوى للجمعية 
العامة لألمم املتحدة الذي بحث موضوع احلوار 
بني احلضارات. وفي نهاية شهر ديسمبر املاضي 
ترأس سموه وفد دولة الكويت في اجتماعات 
القمة الـ٢٩ للمجلس االعلى لقادة دول مجلس 

التعاون اخلليجي التي عقدت في مسقط.
وفي منتصف شــــهر يناير املاضي شارك 
صاحب السمو األمير في اجتماع القمة اخلليجية 
الطارئة التي عقدت في الرياض كما ان سموه 
شــــارك في ١١ مارس املاضي في القمة العربية 
املصغرة التي دعا لها خادم احلرمني الشريفني 
والتى عقدت في الرياض ايضا وشــــارك فيها 
الســــوري  الرئيس املصري مبارك والرئيس 
بشار االسد. وفي ١٩ مارس ترأس سموه وفد 
الكويت الى اجتماعات القمة العربية الـ٢١ والقمة 
الثانية للدول العربية ودول أميركا اجلنوبية 

اللتني عقدتا في الدوحة.
وفي ١٤ يوليو اجلاري ترأس ســــموه وفد 
الكويت في القمة الـ١٥ حلركة عدم االنحياز التي 

عقدت في مدينة شرم الشيخ املصرية.

األمير يبحث مع أوباما العالقات الثنائية والقضايا المشتركة

الســــمو االمير  بعث صاحب 
الشــــيخ صباح االحمــــد ببرقية 
تهنئــــة الى الرئيــــس محمد ولد 
عبدالعزيز رئيــــس اجلمهورية 
االســــالمية املوريتانية الشقيقة 
عبــــر فيها ســــموه عــــن خالص 
انتخابه رئيسا  تهانيه مبناسبة 
للجمهورية االسالمية املوريتانية 
الشــــقيقة متمنيا ســــموه له كل 
التوفيق والسداد وموفور الصحة 
والعافية. وبعث سمو نائب االمير 
وولي العهد الشيخ نواف االحمد 
ببرقية تهنئة الى الرئيس محمد 
ولد عبدالعزيز رئيس اجلمهورية 
االسالمية املوريتانية الشقيقة عبر 
فيها ســــموه عن خالص تهانيه 
مبناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية 
االسالمية املوريتانية الشقيقة.  كما 
بعث ســــمو الشيخ ناصر احملمد 
الــــوزراء ببرقية  رئيس مجلس 
تهنئــــة مماثلة. كما بعث صاحب 
السمو االمير الشيخ صباح االحمد 
ببرقية تهنئة الى الرئيس د.ألن 
غارسيا بيريس رئيس جمهورية 
بيرو الصديقة عبر فيها ســــموه 
عن خالص تهانيه مبناسبة العيد 
الوطني لبالده متمنيا سموه له 
موفور الصحة والعافية وللبلد 

الصديق كل التقدم واالزدهار.
كما بعث ســــمو نائب االمير 
وولي العهد الشيخ نواف االحمد 
ببرقية تهنئة له مبناسبة العيد 
الوطني لبالده.  وبعث سمو الشيخ 
ناصر احملمد رئيس مجلس الوزراء 

ببرقية تهنئة مماثلة.

الكويت هنأت رئيس 
موريتانيا بإعادة انتخابه 

سموه تسلم رسالة لألمير من رئيس جزر القمر ودعوة لمشاركة صاحب السمو في قمة االتصاالت

سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد خالل لقائه أعضاء مجلس إدارة جمعية املعلمني

السفير عبداهللا املراد

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد

أحد فصول املدرسة

اســـتقبل ســـمو نائب االمير وولي 
العهد الشيخ نواف االحمد في ديوانه 
بقصر الســـيف صبـــاح امس مبعوث 
رئيس جمهوريـــة القمر املتحدة وزير 
العالقات اخلارجية والتعاون بجمهورية 
القمر املتحدة احمد بن ســـعيد جعفر، 
وذلك مبناسبة زيــــارته للبالد، حيث 
سلم سموه رســـالة خطية من رئيس 
جمهورية القمر املتحدة احمد عبداهللا 
سامبي الى صاحب السمو االمير الشيخ 
صباح االحمد تتعلق بالعالقات الثنائية 
املتبادلة ومجاالت التعاون بني البلدين 
والشعبني الشقيقني وآفاق تعزيزها في 

مختلف املجاالت.
كما استقبل سمو نائب االمير وولي 

العهد الشيخ نواف االحمد في ديوانه 
في قصر السيف صباح امس مبعوث 
االحتاد الدولـــي لالتصاالت محمد ولد 
محمد االمني، حيث سلم سموه رسالة 
تضمنت دعوة رسمية لصاحب السمو 
األمير الشيخ صباح االحمد للمشاركة 
في القمة العامليـــة لالتصاالت وتقنية 
املعلومات التي ينظمها االحتاد الدولي 
لالتصاالت واملزمـــع عقدها في مدينة 
جنيڤ السويسرية خالل الفترة من ٥ 

ـ ٩ املقبل.
حضر املقابلتني رئيس ديوان سمو 
ولي العهد الشيخ مبارك الفيصل والوكيل 
املساعد للشؤون االعالمية بديوان سمو 

ولي العهد الشيخ مبارك احلمود.

كما استقبل سمو نائب االمير وولي 
العهد الشيخ نواف االحمد في ديوانه 
امـــس رئيس  بقصر الســـيف صباح 
وأعضاء مجلس ادارة جمعية املعلمني 
وذلك مبناسبة تشكيل مجلس اإلدارة 

اجلديد.
وقد أشاد سموه بالدور الكبير امللقى 
على عاتق املعلم في توصيل رســـالته 
الســـامية ألبناء هذا الوطن العزيز الى 
جانب دورهم التربوي الذي يحفظ القيم 
االجتماعية وحرصهم على غرسها في 
أبناء الكويت لتنميـــة وتطوير البالد 
والنهوض مبســـيرة العملية التربوية 
والتعليمية، كما دعا ســـموه املعلمني 
الى بذل املزيد من اجلهد واإلخالص في 

أداء رســـالتهم التربــــوية والرفع من 
مستوى مهاراتهــــم وخبراتهم العلـــمية 
واالستفادة من كل وسائل التكنولوجيا 
احلديثة في العملية التربوية إلنشـــاء 
أجيـــال قادرة على النهـــوض بالوطن 

العزيز.
كما استقبل سموه د.فهد الفضالة وأمل 
مطر العــنزي حيث قدما لسموه كتابا 
بعنوان «خطــــاب اإلصالح والتنمية 
في فكر حضرة صاحـــــب السمو أمير 
البالد الشـــيخ صبـــاح االحمد اجلابر 
الصباح» رؤية حتليلية استشـــراقية 
لإلصــــالح والتنمية في الكـــويت وقد 
شكرهما سموه متمنيا لهما كل التوفيق 

والنجاح.

نائب األمير ألعضاء «المعلمين»: بذل الجهد واالستفادة 
من كل وسائل التكنولوجيا الحديثة في العملية التربوية

المهري: ٢ أغسطس يوم البؤس والشؤم
والخزي والعار للنظام البعثي الكافر

الحماد: جهود رائدة لبيت الزكاة
في مجال العمل الخيري واإلنساني

قام وفد من نقابة العاملني في بيت الزكاة بزيارة 
نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية ووزير 
العدل ووزير األوقاف والشــــؤون اإلسالمية رئيس 
مجلس إدارة بيت الزكاة املستشار راشد احلماد في 

مقر عمله بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية.
وقد ترأس وفد نقابــــة العاملني في بيت الزكاة 
رئيس مجلس ادارة النقابــــة وليد الكندري برفقة 
كل من أمني ســــر النقابة خالد علي الكندري وأمني 
الصنــــدوق فهد العازمي. وقد رحــــب نائب رئيس 
مجلس الوزراء للشــــؤون القانونية ووزير العدل 

ووزير األوقاف والشؤون االسالمية رئيس مجلس 
ادارة بيت الزكاة املستشار راشد احلماد، بوفد نقابة 

العاملني الزائر في بيت الزكاة. 
وأشاد بدور النقابة املميز في وضع موظفي بيت 
الزكاة في أول اعتباراتها وبحث مشاكلهم وهمومهم 
والعمل على حلها بالتعاون مع إدارة البيت. وثّمن 
احلماد اجلهود الرائدة لبيت الزكاة في مجال العمل 
اخليري واإلنســــاني، مثنيا علــــى دوره الكبير في 
التوعيــــة بفريضة الزكاة وتدعيــــم مبادئ التكافل 

االجتماعي.

السيد محمد املهري


