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المراد: المدرسة تهدف إلى غرس أصول التربية اإلسالمية الصحيحة في نفوس أطفالنا

صاحب السمو افتتح مدرسة المركز الثقافي اإلسالمي في نيويورك
أب�و الحس�ن: أصب�ح ل�دى الجالي�ة اإلس�المية ف�ي نيوي�ورك مرك�ز متكامل يش�تمل عل�ى م�كان للص�الة ومدرس�ة ومرك�ز ينش�ر أص�ول الثقاف�ة والفقه والوس�طية

استقبال بالورود لصاحب السمو األمير لدى وصوله إلى املدرسة

صاحب السمو األمير والشيخ مشعل األحمد ومحمد أبو احلسن يستمعون لشرح من السفير عبداهلل املراد عن أحد الفصول

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد والشيخ مشعل األحمد والشيخ أحمد الفهد والشيخ محمد العبداهلل ود.يوسف اإلبراهيم والسفير أحمد فهد الفهد  والشيخ خالد العبداهلل واحلضور في افتتاح املدرسة

نيويوركـ  كونا: حتت رعاية وحضور 
صاحب الســــمو األمير  الشيخ صباح 
األحمد يرافقه نائب رئيس احلرس الوطني 
الشيخ مشــــعل األحمد والوفد الرسمي 
املرافق لسموه أقيم مساء امس األول حفل 
افتتاح مدرسة املركز الثقافي االسالمي 
في مدينة نيويورك بالواليات املتحدة 

األميركية.
حيث وصل سموه الى مكان احلفل 
في الساعة السادسة مساء واستقبل بكل 
حفاوة وترحيب من قبل القائمني على 

املركز.
وتفضل ســــموه بازاحة الستار عن 
اللوحة التذكارية للمدرســــة بعدها بدأ 
احلفل بتالوة آيات من الذكر احلكيم وألقى 
امام املركز الشيخ شمسي علي كلمة عبر 
فيها عن ترحيب املركز االسالمي في مدينة 

نيويورك بصاحب السمو األمير.
واشار الى الدور الذي يقوم به املركز 
في خدمة اجلالية االسالمية في مدينة 
نيويورك حيث تستفيد هذه اجلالية من 
البرامج الدينية والثقافية التي يقدمها 

املركز.
واضاف الشيخ شمسي ان املركز يعقد 
محاضرات وندوات وحلقات دراســــية 
وورشات عمل أسبوعية حول االسالم 
وذلك للمسلمني وغير املسلمني على وجه 
السواء وبني احلني واآلخر ندعو علماء 
مسلمني من اخلارج من دول اسالمية مثل 
مصر والسعودية والكويت واندونيسيا 
وماليزيا وباكستان وغيرها من الدول.

وتابع قائال »صاحب السمو بتوفيق 
من اهلل وبسخاء حكومة وشعب الكويت 
ودول اسالمية أخرى متكن املركز الثقافي 
االسالمي في مدينة نيويورك من أن يقدم 
ألطفال جاليتنا مدرسة اسالمية بساعات 

دوام يومية كاملة«.
واضاف »يتوجب علي أن أبلغ سموكم 
بأن املركز الثقافي االســــالمي في مدينة 
نيويورك بصفته أكبر وأهم مؤسســــة 
اســــالمية في نيويــــورك ان لم يكن في 
الواليات املتحدة بأكملها كان دائما يحتل 
مركز الصدارة في بناء جسور التفاهم 
بني اجلاليات الدينية املختلفة و كان دائما 
بؤرة االتصال بني املسؤولني في املدينة 
وأعضاء اجلالية الذين يبلغ عددهم أكثر 

من 800.000 نسمة«.
كما ألقى رئيس مجلس امناء املركز 
الثقافي االسالمي في نيويورك واملندوب 
الدائم لدى األمم املتحدة السفير عبداهلل 
املراد  كلمة عبر في مستهلها عن ترحيبه 
وأعضاء مجلس أمنــــاء املركز الثقافي 
االسالمي في نيويورك بصاحب السمو 

األمير الشيخ صباح األحمد والضيوف 
األعزاء الذين شاركوا حفل افتتاح مدرسة 

املركز الثقافي االسالمي في نيويورك.
وعبر السفير املراد عن جزيل الشكر 
والتقدير للقيادة الرشيدة للكويت وعلى 
رأسها صاحب السمو األمير وذلك على 
ســــخائها واهتمامها بهذا املشروع املهم 
اضافة الــــى دعمها املتواصــــل للمركز 
الثقافي االسالمي منذ تأسيسه في بداية 
الســــتينيات وحتى يومنا هذا حيث لم 
تتــــوان الكويت يوما عــــن االضطالع 
مبسؤولياتها والتزاماتها بادارة املركز 
والعمل على تطوير أنشــــطته الدينية 
والثقافيــــة واالجتماعية وتلبية جميع 

متطلباته.
واشار الى ان الكويت احتضنت فكرة 
انشاء املركز االسالمي ودعمتها منذ البداية 
وقد تولى رئاسة مجلس أمنائه عدد كبير 
من مندوبي الكويت الدائمني لدى األمم 

املتحدة.
واكد السفير املراد اهمية افتتاح هذه 
املدرسة أبوابها أمام أبناء اجلالية االسالمية 
في هذه املدينة التي ال تضاهيها أي مدينة 
أخرى في العالم في تنوع سكانها العرقي 
والدينــــي والثقافي مما أدى الى تقدمها 

وازدهارها.
واكد أن مــــن أهداف هذه املدرســــة 
النموذجية أن تغرس في نفوس أطفالنا 
أصول التربية االسالمية الصحيحة التي 
تقوم على أســــاس املشــــاركة واألخوة 
والتسامح ليصبحوا مواطنني صاحلني 

وهذه هي مبادىء الدين االسالمي التي 
كرســــتها رسالة املركز متشيا مع دوره 
البارز في حتقيق التفاهم والتقارب بني 
جميع أبناء الديانات واحترام آراء اآلخرين 
والدفاع عن االســــالم وعقيدته ضد من 
يعملون على تشــــويه احلقائق ونشر 

الدعايات املغرضة.
وقال الســــفير الكنــــدري ان اطفال 
اجلالية االســــالمية سينعمون في ظل 
هذه املدرسة مبرافق حديثة تشمل 11 فصال 
دراسيا مزودة بأحدث الوسائل التعليمية 
ومكتبة وقاعة كاملة التجهيزات ملمارسة 

التمارين الرياضية ومدرجا ومســــرحا 
القامة األنشطة والعروض الفنية املتنوعة، 
مشيرا الى ان املبنى يضم ايضا املكاتب 
اجلديدة لالدارة والهيئة الدينية والهيئة 
التدريسية وقاعات مختلفة مزودة بأحدث 

وسائل االتصاالت الفورية.
وعبر السفير الكندري في ختام كلمته 
مجددا عن شكره لصاحب السمو األمير 
حلضوره واهتمامه بكل ما من شأنه رفعة 
راية االسالم واملسلمني ومساهماته القيمة 
والعديدة على مختلف األصعدة في مجاالت 
احلوار بني األديان والثقافات وحتالف 

احلضارات وتعميق منهج الوسطية من 
أجل ترسيخ جذور السالم واألمن العامليني 

القائمة على احلق واملساواة.
وقدم السفير الكندري باسم مجلس 
األمناء لصاحب الســــمو األمير  نسخة 
من املصحف الشريف تعبيرا عن جهود 
سموه في خدمة االسالم ورفع رايته في 

كل مكان.
ثم أهدى القائمون على املركز هدية 
تذكارية الى صاحب السمو األمير  الشيخ 

صباح األحمد بهذه املناسبة.
بعدها قام ســــموه والوفد الرسمي 

املرافق بجولة في أرجاء املدرســــة. هذا 
وقد غادر ســــموه مكان احلفل مبثل ما 

استقبل به من حفاوة وترحيب.
وقد حضر احلفل ممثل األمني العام 
لألمم املتحدة وسفراء الدول االسالمية.

إلى ذلك قوبل افتتاح صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح االحمد مدرسة املركز 
الثقافي االسالمي في نيويورك  بترحيب 
شديد وارتياح في اوساط اجلالية العربية 

واالسالمية في املدينة.
وأعرب أفراد اجلاليــــة عن تفاؤلهم 
وأملهم في ان تقوم املدرسة بدور فعال 
في مجال التعليم ونشر الثقافة والقيم 
االسالمية الوسطية معبرين عن شكرهم 
للكويت النشاء هذا االجناز احلضاري 

املهم.
وأعرب املستشار في الديوان االميري 
محمد ابواحلســــن عن ارتياحه لتحقق 
هذا االجناز قائال »طاملا أحسست بحاجة 
اجلالية االسالمية لهذه املدرسة من خالل 
وجودي مع اجلالية منذ 1981 فهي حتتاج 
الى مكان للصالة ومكان للتثقف بالدين 

االسالمي ومكان لتعليم أبنائها«.
واضاف »وقد انعم اهلل علينا اآلن بذلك 
وبحضور صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد الذي تابع أعمال انشــــاء 
املركز ثم انشاء املدرسة عن كثب خالل 
السنوات الطويلة التي كنت أعمل فيها 

كمندوب دائم لبالدي في نيويورك«.
واوضح ان »احللم قد حتول الى حقيقة 
وأصبح لدى اجلالية االسالمية في مدينة 

نيويورك وأيضا جلميع املســــلمني في 
الواليات املتحدة مركز متكامل يشتمل 
على مكان للصالة ومدرسة ومركز ينشر 
أصول الثقافة والفقه االسالمي والوسطية 

التي نحتاج اليها هذه األيام«.
وبني ان املدرســــة هي آخر جزء من 
املشروع الذي أسسته الكويت بداية من 
1963 عندما مت شراء قطعة األرض التي 
نحن عليها اآلن مبســــاحة 88 ألف قدم 
مربعة قســــمت الى جزأين اجلزء االول 
وتبلغ مساحته 44 ألف قدم مربعة بني 
عليه املسجد وهو مبنى ذو طابقني وقد 
افتتحه صاحب السمو املغفور له الشيخ 
جابر األحمد تغمده اهلل بواسع رحمته.

وافاد بان الكويت اآلن تنال فرصة أن يقوم 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
بافتتاح اجلزء الثاني من هذا املشروع 
الضخم وهو املدرســــة التي بنيت على 

مساحة 44 ألف قدم مربعة.
واضاف انه من حسن الطالع أن هذا 
املركز سوف يدير ويدعم نفقاته بالقيمة 
االيجارية التي تتولد لدى املركز من البناية 
السكنية ذات الـ 48 دورا التي بنيت على 
جزء من األرض مقابل ايجار سنوي مشيرا 
الى انه بعد 99 عاما سيعود املبنى بكامله 

ملكا للمركز االسالمي.
وأوضح ابواحلسن ان »هدف املدرسة 
ليس فقط تعليم األطفال أصول الدين 
اإلسالمي واللغة العربية وامنا هي أيضا 
مدرسة نظامية ستبدأ من مرحلة الرياض 
الى املرحلة املتوسطة وسيحصل طلبتها 
على شهادات تؤهلهم للدخول الى أرقى 

جامعات الواليات املتحدة«.
وأشار الى »أن املركز أصبح اآلن محط 
أنظار كل من يقصد مدينة نيويورك من 
القادة «اذ استقبل رؤساء دول عديدين 
قاموا بأداء صالة اجلمعة وزاروا املركز 
الذي أصبح له أيضا باع طويل في بث 
روح الوســــطية وبالذات بعد أحداث 11 

سبتمبر.
وبني املستشار ابواحلسن أن املركز 
يســــتقبل منذ ذلك التاريخ الكثير ممن 
يريدون أن يعرفوا حقيقة اإلسالم وما 
يتســــم به من قيم التسامح والتواصل 
والوســــطية، موضحا أن املركز ينظم 
في مسجده أسبوعيا ندوات حضارية 
جتمع بني جميع الديانات ويستقبل طلبة 

اجلامعات واملدارس.
وهنأ أبو احلسن اجلالية اإلسالمية 
ورئيس مجلس األمناء احلالي سفيرنا 
لدى األمم املتحدة عبداهلل املراد الذي بذل 
جهودا دؤوبة منذ أن تسلم رئاسة مجلس 

األمناء إليجاد الدعم والتأييد للمركز.

مباحثات األمير والرئيس األميركي تشمل المحتجزين في غوانتانامو والعالقات الثنائية و4 ملفات إقليمية مهمة
واشــــنطنـ  كونا: أكد سفيرنا لدى الواليات املتحدة الشيخ سالم 
العبداهلل أمس االهمية الكبرى لزيارة صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد لواشنطن ولقاء القمة الذي سيجمعه بالرئيس باراك 

اوباما.
وقال السفير سالم العبداهلل لـ »كونا« ان »هذه الزيارة تأتي في 
سياق عملية التشاور املستمرة التي يضطلع بها قادة البلدين وذلك نظرا 

للعالقة املميزة التي تربط كال من الكويت والواليات املتحدة«.
وأوضح الشــــيخ ســــالم العبداهلل ان الرئيس األميركي وأعضاء 
إدارته يتطلعون إلى لقاء صاحب الســــمو األمير وذلك لتبادل اآلراء 
بشأن امثل السبل للتعاطي مع امللفات املهمة في املنطقة مثل قضية 

الشرق األوسط وامللف اإليراني.
وأضاف ان »هذه الزيارة لها أهمية خاصة كونها القمة األولى من 

نوعها التي جتمع بني صاحب السمو األمير والرئيس اوباما«.
وأكد ان اجلانبني يوليان هــــذه القمة أهمية كبرى نظرا للملفات 
املهمة التي سيتم بحثها ومنها العالقات الثنائية والقضايا اإلقليمية 
والدولية.وبني الشــــيخ سالم العبداهلل انه »وبالرغم من قوة ومتانة 
العالقات االستراتيجية التي تربط اجلانبني اال ان هناك رغبة كبيرة 
مشتركة لتطوير هذه العالقات االستراتيجية السيما ان صاحب السمو 
األمير يتطلع لبحث سبل زيادة تعزيز العالقات الثنائية مع الرئيس 
اوباما«.وبهذا الصدد تطرق السفير الى قضية املعتقلني الكويتيني في 
غوانتانامو الذين قال انهم دائما في ذهن صاحب السمو األمير وعليه 
فان قضيتهم ستكون في مقدمة املواضيع التي سيبحثها سموه مع 

الرئيس اوباما.
وأعــــرب عن تفاؤله بأن حتقق زيارة صاحب الســــمو األمير الى 
واشنطن ولقائه بالرئيس اوباما انفراجا في مسألة احملتجزين الكويتيني 

في غوانتانامو.
وأوضح الشيخ سالم العبداهلل ان صاحب السمو األمير يأمل بأن 
تسهم محادثاته مع الرئيس اوباما في فتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي 

في مجاالت التعليم والرعاية الصحية واملجال االقتصادي.
وردا على استفسار حول امللفات االقليمية التي سيتم مناقشتها في 
لقاء القمة قال السفير العبداهلل ان ثمة أربعة ملفات اقليمية »مهمة« 

سيتم بحثها في هذه القمة وهي األمن في منطقة 
اخلليج والعراق وإيران وقضية الشرق األوسط.

وبني الشــــيخ ســــالم انه »ونظــــرا للعالقات 
االســــتراتيجية املتميزة واملصالح املشتركة التي 
تربط بني اجلانبــــني واتفاق الطرفني على ضمان 
امن واستقرار منطقة اخلليج فانه من الضروري 
مبكان ان يتباحث القادة حول السبل املثلى لضمان 

امن واستقرار هذه املنطقة احليوية«.
وحول امللف العراقي اكد سفيرنا لدى الواليات 
املتحدة ان » الكويت تربطها بشــــقيقتها العراق 
عالقات جوار ومصالح مشتركة عدة أبرزها ترسيخ 
امن واستقرار منطقة اخلليج وعليه فان ما يحدث 
في العراق يؤثر على املنطقة وعلى دولة الكويت 

بشكل مباشر«.
وأضــــاف »لذلك فان هذه القمة توفر فرصة مالئمة من اجل بحث 
التطورات احلاصلة في العراق ومناقشة ما ميكن ان يبذله الطرفان 
الكويتي واألميركي من جهود لتحقيق الهدف املنشود من قبل املجتمع 

الدولي وهو التوصل الى عراق آمن ومزدهر«.
وبني ان »الكويت حتمل مشــــاعر طيبة وصادقة جتاه األشقاء في 
العراق وقد جتلت هذه املشــــاعر في العديد من املواقف وان الكويت 
لديها عالقة جيدة مع العراق ويجري الطرفان مشاورات مستمرة حول 

العديد من األمور واملواضيع ذات االهتمام املشترك«.
وقال الشيخ سالم »كما ان هناك رغبة ليس من قبل الكويت فحسب 
وإمنا من قبل الواليات املتحدة أيضا في ان يسارع العراق في تنفيذ 
ما عليه من التزامات خصوصا فيما يتعلق بتنفيذ التزاماته الواردة 

في قرار مجلس األمن رقم )833( بشأن احلدود بني الدولتني«.
وفيما يخص القضايا االقليمية االخرى أوضح الســــفير ســــالم 
العبداهلل ان صاحب السمو األمير احد القادة العرب الذين شهدوا بداية 
ازمة الشرق االوسط وتطوراتها االيجابية والسلبية ويعتبر من اكثر 
القادة العرب املتحمســــني للتوصل الى سالم دائم وشامل يقوم على 

انشاء دولتني فلسطينية وإسرائيلية جنبا الى جنب.

وأضاف الشيخ سالم ان صاحب السمو االمير 
سيعرب عن شكره للرئيس اوباما على اهتمامه بهذا 
املوضوع منذ اليوم االول من تسلم مهام منصبه 
كرئيس للواليات املتحدة وان ســــموه سيشجع 
الرئيس اوباما على املضي قدما في مسعاه للتوصل 
الى حل شامل وعادل لهذه القضية يقوم على اساس 

دولتني فلسطينية واسرائيلية جنبا الى جنب.
وأشــــار الى »ان صاحب السمو األمير سيؤكد 
للرئيس اوباما على ان التوصل الى امن واستقرار 
دائمني للمنطقة مرتبط ارتباطا اساســــيا مبسألة 
حل القضية الفلسطينية وان حل هذه القضية هو 

املفتاح الرئيسي ألمن واستقرار املنطقة«.
وأضاف الشيخ سالم »ان الكويت تسعى وبشكل 
مستمر الى مساعدة األشقاء الفلسطينيني وتدعوهم 
ايضا الى توحيد كلمتهم والتوصل لنقطة التقاء بني جميع األطراف 
الفلسطينية حيث ان التوصل الى اتفاق وطني فلسطيني من شأنه 

ان يسرع في التوصل الى حل لقضية الشرق االوسط برمتها«.
اما بالنسبة للملف النووي االيراني فقد قال الشيخ سالم العبداهلل 
ان الكويــــت تصر على اهمية التوصل الى حل ســــلمي لهذه القضية 
مضيفا ان »صاحب الســــمو األمير سيشيد باملبادرة األميركية التي 

وجهتها للجانب االيراني لعقد حوار مباشر وغير مشروط«.
واضاف ان »صاحب الســــمو األمير سيشجع الرئيس اوباما على 
االســــتمرار في هذا النهــــج والعمل على جتنيــــب املنطقة أي تأزمي 

عسكري«.
وعلى صعيد القضايا الدولية فقد بني ان صاحب الســــمو األمير 
سيبحث مع الرئيس اوباما تداعيات االزمة االقتصادية العاملية وسبل 
التعاون املشترك حلل املشــــكلة االقتصادية الدولية والسبل املثلى 

لتجنب اآلثار السلبية لهذه االزمة.
الى ذلك، ذكر مصدر مطلع ان قضية الديون والتعويضات املستحقة 
للكويت على العراق ستكون في صلب جدول أعمال القمة األميركيةـ  
الكويتية املرتقبة وأن امللف العراقي سيكون واحدا من امللفات املهمة 

احلاضرة بقوة وبعمق خالل هذه القمة.
وأشار املصدر الى أن احملادثات بني اجلانبني الكويتي واألميركي 
ستتناول التصور الكويتي خلروج العراق من الفصل السابع لألمم 
املتحدة، وقال إن الكويت ســــتؤكد علــــى أنها مع خروج العراق على 
ان تقوم بغداد بتنفيذ التزاماتها الدولية حيال ذلك والتعامل بجدية 
أكثر مع مسائل احلدود وصيانة العالمات احلدودية وملف األسرى 

واملفقودين الكويتيني واملمتلكات الكويتية.
ولم يســــتبعد املصدر ان يتم خالل القمــــة الكويتية ـ األميركية 
املرتقبة التوصل الى حل توافقي بشان قضية الديون والتعويضات 
املستحقة للكويت على العراق يضمن حقوق الكويت ويخفف األعباء 
عن الشعب العراقي إما عن طريق فتح آفاق جديدة في عالقات الكويت 
والعراق من خالل حتويل بعض من الديون الى استثمارات في قطاع 
االقتصاد العراقي أو عبر اعطــــاء الكويت ضمانات ـ تقدرها القيادة 

السياسية ملعاجلة امللفات العالقة بني البلدين.
وقال املصدر ان القمة الكويتية ـ األميركية ســــتبحث أيضا ملف 
اإلرهاب والتطرف وكيفية التعامل معه، مشيرا الى أن الطرف الكويتي 

سيؤكد التزامه بجديته في التعامل مع هذا امللف.
أمــــا امللف الثالث في القمة الكويتيــــةـ  األميركية فمن املتوقع أن 
يتضمــــن تبادل الرؤى بشــــأن املوضوع االيرانــــي خاصة في ضوء 
االعــــالن األميركي املتكرر الراغب في فتح حوار مع طهران والتعامل 
الديبلوماســــي االيجابي الكويتي مع ايران وبالتالي التباحث حول 

افضل الصيغ للتعامل مع امللف النووي االيراني.
ومن املقرر أن يتم التباحث أيضا خالل هذه القمة حول الشــــأن 

االقليمي بتفريعاته املختلفة كامللف الفلسطيني االسرائيلي.
وحــــول ملف العالقات الكويتيةـ  األميركية وصف املصدر زيارة 
صاحب السمو األمير لواشنطن بأنها متثل إحدى احملطات املهمة في 
مسيرة العالقات املتميزة بني البلدين وقال إن القمة املرتقبة ستبحث 
سبل تطوير هذه العالقات وتبادل الرؤى واألفكار وتعزيز العالقات 
الثنائية بني البلدين.وأكد املصدر أن القمة الكويتيةـ  األميركية ستبحث 
مصير بقية احملتجزين الكويتيني في غوانتانامو، وقال إن هذه القضية 

ستكون ضمن أحد أهم احملاور خالل هذه القمة.

صاحب السمو 
استقبل بيل كلينتون

ـ كونا: اســـتقبل صاحب  نيويورك 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد عصر 
أمس األول الرئيس بيل كلينتون رئيس 
الواليات املتحدة األميركية األسبق وذلك 

مبقر إقامة سموه مبدينة نيويورك.
وقـــد حضـــر املقابلة نائـــب رئيس 
احلرس الوطني الشـــيخ مشعل االحمد 
ونائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
االقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية 
الدولة لشؤون اإلسكان الشيخ  ووزير 
احمد الفهد واعضاء الوفد الرسمي املرافق 

صاحب السمو األمير خالل لقائه بيل كلينتون بحضور الشيخ مشعل األحمد واملستشار بالديوان األميري السفير محمد ابو احلسنلسموه.

الشيخ سالم العبداهلل


