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وزير اإلعالم السوداني: رفعنا شعار »2010 عام العمل للوحدة«
وال نستبعد عودة العالقات بين الشمال والجنوب لمربع الحرب

أكد خالل استقباله وفد جمعية الصحافيين أن االستفتاء على تقرير المصير لسكان جنوب السودان سيتم في موعده المحدد

نع�م هن�اك تقصير م�ن جانب طرف�ي اتفاق الس�الم ف�ي العمل من أج�ل جعل الوح�دة الخي�ار الجاذب

الحركة الشعبية في حكومة جنوب السودان قدمت تجربة سيئة في الحكم ولم تقم بأي مشروعات تنموية ُتذكر

لدينا معلومات مؤكدة بوجود دوائر خارجية تعمل على دفع الجنوبيين نحو االنفصال رغم علمها بمخاطر ذلك

األوضاع في دارفور مس�تقرة تمامًا والحرب وضعت أوزارها والمفاوضات المقبلة مع المتمردين في الدوحة س�تكون نهائية وحاسمة في الوصول لسالم شامل وعادل
وزير اإلعالم السوداني الزهاوي إبراهيم مالك

وزير اإلعالم السوداني متوسطا أعضاء وفد جمعية الصحافيني والسفير د. سليمان احلربي

حديث بني وزير اإلعالم السوداني والزميل عدنان الراشد بحضور الزميل سامي النصف والسفير د. سليمان احلربي

س���تكون نهائية وحاس���مة في 
الوصول لسالم شامل وعادل.

واكد مال���ك قيام االنتخابات 
العامة في بالده في موعدها احملدد 
لها في ابريل املقبل رغم وجود 
دعوات لتأجيلها حلني الوصول 

حلل النهاء ازمة دارفور.
ونف���ى الوزي���ر وج���ود اي 
توجهات لدى احلركات الدارفورية 
باملطالبة بتقرير املصير، مؤكدا ان 
اهل دارفور لن يرضوا باالنفصال 
عن الس���ودان ومتزيق وحدته 

الوطنية.
من جانبه، اشاد وفد جمعية 
الصحافيني بحس���ن االستقبال 
واحلف���اوة وك���رم الضياف���ة 
وبالشفافية العالية التي وجدها 
في اجابات وزير االعالم السوداني 
في رده على اسئلة اعضاء الوفد 
حول مختلف القضايا الراهنة في 

الساحة السودانية.
الوفد عن اس���تعداد  واعلن 
جمعي���ة الصحافي���ني الكام���ل 
للحض���ور للس���ودان لتغطية 
مختلف االحداث والتطورات في 
الساحة الس���ودانية واملساعدة 
في نقل ما يجري داخل السودان 
من احداث بكل امانة وش���فافية 
وموضوعي���ة الى ال���رأي العام 

الكويتي والعربي العاملي.

النفطي���ة ومس���ؤولية الديون 
اخلارجية.

وانتقد اداء احلركة الشعبية 
في حكومة جنوب السودان خالل 
السنوات التي اعقبت توقيع اتفاق 
السالم، معتبرا ان احلركة قدمت 
جتربة سيئة في احلكم، فهي لم 
تقم اي مشروعات تنموية تذكر 
رغم انها كانت حتصل على نصف 

عائدات النفط.
ومضى قائال ان احلريات العامة 
لم تكن متوافرة بجانب انفالت 
الوضع االمني واندالع صراعات 
قبلية ادت ملقت���ل اآلالف وكلها 
مؤش���رات تدل على ان الوضع 
سيكون متأزما جدا الهل اجلنوب 

في حال اختاروا االنفصال.
وعن االوض���اع في دارفور، 
قال وزير االعالم الس���وداني ان 
االوضاع مستقرة متاما في االقليم 
وان احل���رب وضع���ت اوزارها 
بشهادة مسؤولي االمم املتحدة، 
كما ان االعالم الغربي الذي ظل 
يضخم احداث دارفور تصدرت 
عناوين صحف���ه مؤخرا االنباء 
انتهاء احلرب في  املؤكدة حول 

دارفور.
واضاف انه ثمة تفاؤل ان جولة 
املفاوضات املقبلة مع املتمردين 
الدوحة  القطري���ة  بالعاصم���ة 

ملرب���ع احلرب م���رة اخرى في 
حال عدم حسم امللفات الشائكة 
والعالقة بني اجلانبني املتعلقة 
بالوضع في حال االنفصال قبل 
اجراء االس���تفتاء، مش���يرا الى 
ان معظم اإلج���راءات اخلاصة 
بالترتيب���ات لتل���ك املرحلة لم 
تناقش بع���د، ومعظمها قضايا 
معقدة جدا مثل ترسيم احلدود 
ابيي  والوضع اخلاص مبنطقة 

وكشف عن وجود معلومات 
مؤكدة لدى حكومة بالده بشأن 
دوائر خارجية تعمل على دفع 
اجلنوبيني نحو االنفصال رغم 
علمها باملخاط���ر التي ميكن ان 
حتدث في حال االنفصال في ظل 
السياس���ية واالمنية  املعطيات 

الراهنة.
ولم يس���تبعد مال���ك عودة 
العالقات بني الشمال واجلنوب 

ان املش���روعات البسيطة التي 
مت تنفيذها في اجلنوب في دعم 
الوحدة ليست كافية رغم ترحيب 

اخلرطوم بها.
وقال ان احلكومة السودانية 
رفعت ش���عار »2010 عام العمل 
للوحدة« من اج���ل جعل خيار 
الوحدة هو الفائز في االستفتاء، 
وانها ستبذل كل اجلهود وتكثف 

العمل لتحقيق ذلك الهدف.

خيارا جاذبا عند التصويت على 
االستفتاء.

واعترف مالك بوجود تقصير 
من جانب طرفي اتفاق السالم في 
العمل من اجل جعل الوحدة هي 
اخليار اجلاذب، كما اتهم الدول 
العربية بالتقصير في العمل من 
اجل دعم الوح���دة بقوله »كان 
هناك مسائل يجب ان يقف فيها 
اخوتنا الع���رب معنا«، معتبرا 

الس���مو االمير الشيخ  صاحب 
صباح االحمد للصحافة واالعالم 

في الكويت الشقيقة.
واعرب عن امله في ان تشهد 
املرحلة املقبلة املزيد من التعاون 
بني البلدين في مجال االعالم مبا 
ميكن بالده من االس���تفادة من 
التطور واخلبرات الكويتية في 

هذا املجال املهم.
وقدم الوزير السوداني شرحا 
مفص���ال لوف���د اجلمعية حول 
مختلف القضايا على الس���احة 
الس���ودانية ورؤيته ملس���تقبل 
الب���الد، مؤكدا  التط���ورات في 
التزام حكومة اخلرطوم باجراء 
االس���تفتاء على تقرير املصير 
لسكان جنوب السودان في موعده 
احملدد في التاسع من يناير عام 
2011 مبوجب اتفاق السالم املبرم 

عام 2005.
الكثير من  واقر بأن هن���اك 
االحداث التي وقعت خالل الفترة 
االنتقالية التي تلت توقيع اتفاق 
الس���الم جعلت الكثير من ابناء 
اجلنوب مبا فيهم النائب االول 
لرئيس اجلمهورية رئيس حكومة 
اجلن���وب س���لفاكير ميارديت 
يتحدثون صراحة عن االنفصال 
رغم ما نصت عليه اتفاقية السالم 
على الوحدة والعمل على جعلها 

الخرطوم � منى ششتر � حسين حسن
قال وزير االعالم السوداني 
الزهاوي ابراهيم مالك ان الكويت 
الش���قيقة قدمت والتزال تقدم 
الكثير لدع���م بالده في مختلف 
املجاالت، فضال عن دعمها ملواقف 
السودان وقضاياه في كل احملافل 

االقليمية والدولية.
جاء ذلك خالل استقباله في 
منزله اول من امس وفد جمعية 
الصحافيني الذي ترأس���ه مدير 
املالي  عام اجلمعي���ة واملدي���ر 
عدنان الراشد وضم في عضويته 
النصف ود.هيلة  الكاتب سامي 
املكيمي ومدي���ر حترير بوكالة 
الكويتي���ة )كونا( منى  االنباء 
ششتر ودينا سامي وبحضور 
سفيرنا لدى السودان د.سليمان 

احلربي.
وقال مالك انه يرغب في ان 
يوضح للشعب الكويتي ما قدمته 
الكويت للسودان من دعم، معتبرا 
ان مهمة وسائل االعالم في البلدين 
هي ايصال تلك الصور اجللية 
البلدين  ب���ني  العربي  للتعاون 

الشقيقني.
الذي شهده  واشاد بالتطور 
الكويت  ف���ي  مج���ال االع���الم 
وباحلريات التي يتمتع بها بفضل 
الرعاي���ة واالهتمام الذي يوليه 

الغامدي: ملتقى الفنون اإلسالمية يعمل
على تحقيق التواصل بين المؤسسات الثقافية

واش����اد اخوي����ن باملعارض 
وامللتقيات الت����ي تقام في الدول 
اخلليجي����ة والعربي����ة وخاصة 
الكوي����ت وقطر واململكة العربية 
السعودية وسورية وتركيا، مشيرا 
الى ان هذه املعارض وامللتقيات 
تهدف الى زيادة املعرفة وتبادل 
اخلب����رات وتطوي����ر ف����ن اخلط 

العربي.

ل����ذا ف����إن اكث����ر املبدعني في 
اجلمهورية االس����المية االيرانية 
يستخدمون هذا اخلط، حيث تكثر 
مدارس التعليم في هذا املجال على 

مستوى عال.
واش����ار اخوي����ن لوجود فن 
اخلط العرب����ي »الثلث« وانه من 
اكثر اخلطوط انتشارا للمبدعني 

واخلطاطني العرب.

م����ن الفنانني األوائ����ل في اخلط 
العربي بعد وفاة عماد احلس����ني 
الرائد في هذا الفن ويعتبر اخلط 
العربي من الفنون التي متيل الى 

الرسم واالبداع.
وقال اخوي����ن ان اخلط الذي 
يس����تعمله هو خط »نستعليق« 
وهو احد فنون اخلطوط الفارسية 

القدمية.

أبدى رئيس مركز قطر للثقافة 
اإلسالمية )فنار( محمد الغامدي 
الرابع  الكويت  اعجابه مبلتق����ى 
للفنون االس����المية وقال ان هذا 
امللتقى يعمل على حتقيق التواصل 
الثقافية على  ب����ني املؤسس����ات 
العالم االسالمي وهو  مس����توى 
اضافة جديدة للفنون االسالمية عن 
طريق التقارب بني املسلمني وايضا 
رسالة موجهة للغرب بأن االسالم 
يعتني مبختلف انواع الفنون على 

مر العصور االسالمية.
الثقافي  وش����ارك مركز قطر 
التابع لوزارة األوقاف  االسالمي 
والشؤون االسالمية القطرية في 
ملتقى الفنون االس����المية الرابع 
اقامت����ه وزارة األوقاف  وال����ذي 
الكويت  والشؤون االسالمية في 
برعاي����ة نائب رئي����س مجلس 
الوزراء للشؤون القانونية ووزير 
العدل ووزير األوقاف والشؤون 
االسالمية املستشار راشد احلماد، 
وأقام مركز قطر الثقافي االسالمي 
)فنار( جناحا ضمن املعرض الذي 

اقيم بهذه املناسبة.
وضمن انشطة املعرض اقيمت 
ورش����ة عمل لفن اخلط العربي، 
حيث استضافت اخلطاط عباس 
اخوين من اجلمهورية االسالمية 
االيرانية والذي يعتبره الكثيرون 

أكد أنها رسالة موجهة للغرب

د.عادل الفالح مكرما محمد الغامدي


