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الهاشم: تجربتي الديبلوماسية في الكويت غنية تعرفت خاللها على انفتاح وعطاء شعبها

بشرى الزين
باندف���اع وفخ���ر كبيرين 
وبنفس مجبول���ة على العزم 
ب���ذور احملبة  ب���أن  واالميان 
والسالم أقوى من جذور احلقد 
والعنف سطر رسالته في مهمة 
ديبلوماسية قادته الى الكويت 
لتمثيل حاضرة الڤاتيكان لدى 
الكويت والبحرين وقطر واليمن 
وقاصدا رسوليا في اجلزيرة 

العربية.
البابوي املطران  الس���فير 
منجد الهاشم الذي اختتم مهمته 
الديبلوماسية في الكويت كان 
ضيفا محتفى به في دارة السفير 
اللبناني د.بسام النعماني في 
حفل تك���رمي ضم ع���ددا غير 
مسبوق من السفراء ما عكس 
محبة وتقديرا من طرف هؤالء 
للهاشم حس���ب كلمة السفير 
النعماني الذي ذّكر مبساهماته 
الفكرية والعلمي���ة ورعايته 
للسفارة اللبنانية، مشيرا الى 
ان رحلة الهاشم الى فرنسا في 
خمسينيات القرن املاضي كانت 
ابتغاء للعل���م واملعرفة حيث 
الدكتوراه  حصل على شهادة 
ف���ي الاله���وت 1965 ثم ادارة 
اذاعة  ف���ي  العربي  القس������م 
الڤاتيكان في العام 1968 وشغل 
أمان���ة سر دولة الڤاتيكان في 

لبنان، مس���تذكرا جتربته في 
الكوي���ت التي وصفه���ا بأنها 
كانت ثرية ودافعا لالستمرار 
في مهامه ضم���ن هذا احلقل، 
الفتا ال���ى ان الكويت منحته 
فرصة للقاء مباشر مع الشعب 
الى  الكويتي وأخرى للتعرف 
ديبلوماسيني فهم من خاللها 
اهمية رب���ط عالقات مع بلدان 
مختلفة وش���عوب كثيرة هي 
احوج اآلن الى نس���ج شراكة 
الس���الم والتنمية في  خلدمة 
عالم يعي���ش عوملة في جميع 

املجاالت.
الهاشم الذي نوه مبا يتمتع 
به الشعب الكويتي من انفتاح 
وما تقدمه الكويت من مساعدات 
الى شعوب الدول احملتاجة عبر 
العالم، اس���تذكر بتقدير كبير 
الكويت في مشاريع  مساهمة 
تنموية بلبنان، الفتا الى متويل 
مركز صحي ف���ي دير االحمر 
دون متييز في ذلك بني املناطق 
املسيحية او غيرها او الطوائف 
الدينية، وهو الذي تخصص في 
 � دراسة »العالقات املسيحية 
االسالمية« وقضى في باريس 
11 عاما منحته معرفة وافكارا 
مثيرة تس���هم مبا هو انساني 
وقبول اآلخر كما هو ال كما يجب 

ان يكون.

العام 1978 كمسؤول العالقات 
الدولي���ة ليع���ود ال���ى لبنان 
منتخب���ا مط���ران بعلبك في 

دير االحمر.

سيستمر لرس���الة يراها ذات 
أهمي���ة من خالل تعزيز حوار 
الثقافات واألديان مسترش���دا 
في ذلك مبا استلهمه من البابا 

وهو ما شجع عليه الڤاتيكان 
منذ تلك الفترة.

ومبا ان الهاشم يؤمن مبقولة 
يوحنا بولس الثاني بأن لبنان 

يعود الهاشم الى موطنه لبنان 
ليستقر في بلده »اللقلوق« بني 
جبال األرز اللبنانية ليسترح 
في تقاعد رسمي لكن نشاطه 

يوحنا بولس الثاني في جوالته 
عبر العالم التي كانت ال تخلو 
لقاءاته بنخبة املثقفني في اي 
بلد ي���زوره وفتح حوار معهم 

اكثر من وطن: هو رسالة للعيش 
املشترك ومثال للتسامح فإنه 
س���يعمل في ه���ذا االجتاه مع 
الدينية في  الطوائف  مختلف 

السفير اللبناني أولم على شرف سفير الڤاتيكان المغادر

تقاع�دت رس�ميًا لكن�ي س�أتابع مهمت�ي ف�ي تعزي�ز الح�وار بي�ن الثقاف�ات واألدي�ان المختلفة
)كرم دياب(سفير الڤاتيكان والسفير اللبناني يتوسطان عددا من السفراء السفير منجد الهاشم يلقي كلمته في حفل التكرمي  

 سفراء بلجيكا وموريتانيا وسويسرا وفرنسا حضروا احلفل

السفير األردني والسفير منجد الهاشم خالل احلفل سفيرا لبنان والصومال خالل احلفل

م.طالل القحطاني مستقبال فاطمة األمير ومسؤولي مكتب الشهيد بجمعية املهندسني

د.ناجي املطيري خالل لقائه وفد شركة سويز الفرنسية

 سفيرا املغرب وقطر خالل احلفل

مغادرة.. خسارة

دعوة إلى اللقلوق

اشاد السفير اللبناني د.بسام النعماني 
بجهود سفير الڤاتيكان املطران منجد الهاشم 

برعايته البناء الطائفة املسيحية.
كما اس���تذكر النعماني تاريخ وحياة 
الهاش���م الذي ينحدر من عائلة ليس���ت 
ميس���ورة احلال ومكافح���ة حيث غادر 
والده لبنان الى نيويورك على منت باخرة 

ف���ي العام 1910 لتلق���ي العلم ويعود في 
عشرينيات القرن املاضي، مشيرا الى ان 
االبن السفير سار على نفس خطاه ودرس 
علم الالهوت في فرنسا كما عمل استاذا 
للغات السامية سواء في باريس أو روما، 
معتبرا مغادرته الكويت خسارة لكل من 

زاملوه وعرفوه.

ف���ي خت���ام ك�لمته وج��ه الس���في����ر 
البابوي املطران منجد الهاش�����م دع����وة 
الذي���ن حضروا حفل  الس���ف���راء  ال����ى 
تكرمي������ه لزيارت���ه حيث يقيم في بلدة 

اللقلوق اجلبلي���ة ف����ي بيت وصفه بانه 
يحوي حديقة غ��ن���اء فيها من ك��ل ما لذ 
وطاب واضاف ممازحا ان اقامت���ه تس���ع 

ل� 500 ضيف.

تعاون بين »المهندسين« ومكتب الشهيد
لبناء وترميم وتشييد منازل أسر الشهداء

الشهيد لتوفير افضل اخلدمات 
ألبناء وأسر الشهداء، مشيرا 
الطرفني  ان االجتماع بني  الى 
الكثير م���ن املواضيع  تناول 
التفصيلية، وان اجلمعية على 
أهبة االستعداد للبدء في تنفيذ 
احتياجات املكتب وفقا ألي آلية 

يتم االتفاق عليها.

التصاميم الهندسية للبيت أو 
املنشأة املراد بناؤها، ومن ثم 
االش���راف على بنائها وحتى 
العالقة  الى صاحب  تسليمها 
من ابناء وبنات الشهداء أو من 

ذويهم.
القحطاني برغبة  وأش���اد 
االخوة واالخ���وات في مكتب 

»شهداء الوطن واألمة«، وبهذه 
املناسبة أعرب رئيس اجلمعية 
م.طالل القحطاني عن اعتزاز 
املهندسني واملهندسات بأبناء 
الوطن الشهداء وانهم على أمت 
االستعداد لتقدمي اخلدمات بدءا 
من االستشارات في مرحلة البدء 
والنية في البناء، ومن ثم وضع 

أعربت جمعية املهندس���ني 
عن اس���تعدادها لدعم مكتب 
الشهيد ملساعدة اسر الشهداء 
وذويهم في بن���اء منازلهم أو 
ترميمها وتقدمي أي مساع���دات 
يحتاج���ون اليها ف���ي املجال 
الهندسي، خاصة مجالي البناء 

والتشييد.
ف���ي االجتماع  جاء ذل���ك 
التنس���يقي ال���ذي عقد مبقر 
اجلمعي���ة أم���س لوضع آلية 
بني مكتب الشهيد واجلمعية 
لالستفادة من خدمات متطوعي 
ومتطوع���ات اجلمعي���ة في 
البناء والتش���ييد،  مج���االت 
وحضر اللقاء رئيس اجلمعية 
م.طالل القحطاني ومدير عام 
مكتب الشهي��د فاطمة االمير 
ادارة  مدي���ر  ومبش���ارك���ة 
التكري������م احم���د العوضي، 
ومدي���ر ادارة الرعاية االسرية 
حسن عبداهلل، مراقب التخليد 
اسماعيل دشتي، مراقب العالقات 
العامة واالعالم صالح العوفان 
ومن جمعية املهندسني عضو 
متابعة جلان اجلمعية م.احمد 

السميري.
واكد املهندسون املشاركون 
في االجتماع استعدادهم للتطوع 
في خدمة اهالي وأس���ر اكرم 
بني الدنيا وأنبل بني البش���ر 

»الموانئ« تشارك 
في الدورة الخامسة لإلرشاد 

البحري في سنغافورة
اعلن���ت مؤسس���ة املوانئ 
الكويتية عن مش���اركتها في 
التدريبية اخلامس���ة  الدورة 
لالرشاد البحري التي ينظمها 
ميناء سنغافورة خالل الفترة 
م���ن 8 الى 20 اجل���اري وذلك 
للعاملني ف���ي ادارة العمليات 
البحرية في ميناءي الشويخ 

والشعيبة.
واكد مدي���ر ادارة التدريب 
والبحوث عبدالهادي مراد حرص 
املؤسسة على املش���اركة في 
الدورات التدريبية املتخصصة 
محليا وعامليا في اطار جهودها 
املس���تمرة من اجل رفع كفاءة 
العمل وزيادة االنتاجية والتي 
يضعها مجلس ادارة املؤسسة 
واملدير العام د.صباح جابر العلي 
الصباح في اولية استراتيجية 

تطوير اعمال املوانئ.
وقال ان 5 من موظفي ادارة 
العمليات البحرية العاملني في 
الش���ويخ والشعيبة  ميناءي 
يشاركون في الدورة اخلامسة 
لالرشاد البحري في سنغافورة، 
مشيرا الى ان املؤسسة شاركت 
في 40 دورة تدريبية داخلية 
وخارجي���ة لتدري���ب موظفي 
املؤسس���ة خالل ال� 9 اش���هر 
العام 2010/2009  املنتهية من 
بهدف تطوير الكفاءات الوطنية 
العامل���ة وحتس���ني مه���ارات 

العمل.

المطيري بحث مع وفد فرنسي
التعاون في مجال إدارة المياه والنفايات

دارين العلي
استقبل مدير عام معهد الكويت لالبحاث العلمية 
د.ناجي املطيري وفدا فرنسيا مكونا من جون بول 
باولي املستشار االقتصادي والتجاري بالسفارة 
الفرنسية ونائب املدير التنفيذي اريك غبالي، قسم 
التنمية الدولية بشركة سويز للبيئة، املتخصصة 

في مجال ادارة املياه والنفايات.
وقال غبالي ان الهدف م���ن الزيارة هو بحث 
امكانية فتح باب للتعاون املستقبلي بني شركة 
س���ويز للبيئة واملعهد، وقام بالقاء الضوء على 
انشطة الشركة، حيث اشار الى انها شركة دولية 
متخصصة في مجال خدمات ادارة املياه والنفايات، 
واوضح ان ميزانية البحث والتطوير للش���ركة 

تبلغ 65 مليون يورو.

ومن جانبه رحب د.ناجي املطيري بالتعاون 
املستقبلي بني الطرفني، واكد على ضرورة حتديد 
املجاالت التي ميكن قيام تعاون بينهما من خاللها، 
وقام بالقاء الضوء على اهم مش���اريع املعهد في 
مج���ال البحث والتطوير في ع���دد من املجاالت، 
وخاصة فيما يتعلق باملياه، حيث اش���ار الى ان 
املعهد لديه ابحاث مهمة في مجاالت عدة تتعلق 
باملياه مثل: حتلي���ة املياه، وادارة مياه الصرف، 
وانتاج مياه شرب كما اش���ار الى وحدة منطية 

ملياه الصرف التابعة للمعهد.
وفي نهاية الزيارة اتفق الطرفان على تفعيل 
الشراكة والتعاون بينهما حيث سيقوم وفد فني 
من شركة سويز للبيئة بزيارة املعهد قريبا لبحث 

سبل التعاون املستقبلي.


