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محمد الصقر متحدثا في املؤمتر الصحافي

اختتم اجتماعاته باإلعالن عن النظام األساسي

الصقر: مجلس العالقات العربية والدولية سيكون عونًا 
للحكومات ومكماًل للجامعة العربية وليس خصمًا لها

السنيورة عن تغير الخطاب اللبناني تجاه سورية :
 »وأحوال الزمان عليك شتى.. وحالك واحد في كل حال«

الحميدان: تجارب عالمية وعربية وخليجية في تسويق
الوقف بمشاركة جهات حكومية وأهلية من داخل وخارج الكويت

في المؤتمر الصحافي للملتقى الوقفي الـ 16

بشرى الزين
ال����وزراء  وص����ف رئيس 
اللبناني السابق فؤاد السنيورة 
خطابه الذي ألقاه في الذكرى 
اخلامس����ة الغتي����ال رفي����ق 
بأن����ه خطاب يؤكد  احلريري 
على االساسيات واملبادئ ذات 

النفس العروبي العبق.
ورد السنيورة في تصريح 
للصحافيني على عدم استحسان 
املعارضة اللبنانية ملا جاء في 
خطاب����ه قائال: من املؤكد انني 
اعتمدت لغة احلوار واالنفتاح 
والبع����د عن استخدام العنف 
الكالم�������ي، م���ش����يرا الى ان 
لغة اخلط��اب تالئم ما يخدم 
م��صلحة لبن���ان واالنفت���اح 
اللبن���اني����ة  ب����ني االط����راف 
وتسهيل عمل���ية العبور الى 

بناء ال���دولة.
وحول تغير نبرة اخلطاب 
اللبناني جتاه س����ورية، قال 
السنيورة: قال الشاعر »وأحوال 
الزمان عليك ش����تى... وحالك 
واحد في كل حال«، موضحا ان 
لهجته ومنطلقاته وعباراته لم 

ليلى الشافعي
اعلنت األم���ني العام لألمانة 
العامة لألوق���اف باإلنابة اميان 
اللجن���ة  احلمي���دان ورئي���س 
التحضيري���ة مللتق���ى الوق���ف 
العامة  السادس عش���ر لألمانة 
لألوقاف ان امللتقى سيعقد برعاية 
كرمية من سمو ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد حتت شعار »قف 
وفكر في الوقف« يومي 21 و22 
اجلاري وذلك بفندق شيراتون 

الكويت.
وقالت: نظرا للدور املهم الذي 
يؤديه التسويق في مجال الوقف 
والدعوة اليه، فقد حددت األمانة 
للملتقى اربعة محاور رئيسية في 
هذا املجال، احملور األول: التسويق 
الوقفي تأصيل علمي،  واإلعالم 
احملور الثاني: التسويق الوقفي 
من منظور شرعي، احملور الثالث: 
جتارب رائ���دة ورؤية عصرية 
لتسويق العمل الوقفي، واحملور 
الرابع: آفاق جديدة للتس���ويق 

اخليري.
وأوضح���ت احلمي���دان ان 
امللتق���ى يتضمن حفل  برنامج 
االفتتاح بكلم���ة لنائب رئيس 
القانونية  ال���وزراء للش���ؤون 
ووزير الع���دل ووزير األوقاف 
والشؤون االسالمية املستشار 

للحكوم����ة اللبنانية الش����ابة 
الش����يخ سعد  التي يرأس����ها 
الدي����ن احلري����ري، أوض����ح 
السنيورة »أنا لست في موقع 
السلطة التنفيذية، مشيرا الى 
ان����ه باعتباره رئيس����ا لكتلة 
»املس����تقبل«، يساهم في دعم 
الشأن العام بالتعاون مع رئيس 
الوزراء ومبا يؤدي الى التقدم 
في كل املسارات ومتكني لبنان 
من التعامل مع جميع القضايا 
الشائكة واملعقدة سواء كانت 
ف����ي لبنان أو العال����م العربي 
وتداعي����ات ذلك عل����ى لبنان، 
مبينا انه سيستمر في العمل 
مع احلريري الذي ينتمي الى 

نفس الفريق«.
وحول زيارة رئيس الوزراء 
سعد الدين احلريري الى الكويت 
قال السنيورة: ان زيارته مرحب 
فيها وستكون في وقت قريب، 
مس����تذكرا الدور الذي لعبته 
الكويت على مدى الس����نوات 
املاضية في دعم لبنان في كل 
الظروف الصعبة ومساهمتها 

في اعماره.

باألمانة مساعد الرخيص.
وتناول عضو اللجنة منصور 
الثالث���ة  الصقعب���ي احمل���اور 
بالتفصيل والتج���ارب العاملية 
اخلارجية من خارج الكويت في 
قضايا الوقف وقال ان هناك حلقة 
نقاشية تخصص لعرض التجارب 
اخلليجية في التسويق للوقف 
ويديرها د.عبداهلل األنصاري وهي 
التجربة الوقفية لألمانة العامة 
الشارقة ويتحدث  لألوقاف في 
فيها حسني عبدالرحمن، وكذلك 
عرض التجربة الوقفية في دولة 
قطر ويتحدث فيها محمد املهندي، 
واما الفترة املسائية لليوم الثاني 
فق���ال الصقعبي انه���ا تتضمن 
اس���تكمال النقاش حول محاور 
امللتقى حيث ستعقد حلقة نقاشية 
بعنوان »آفاق جديدة للتسويق 
اخليري« وهي مخصصة لعرض 

التجارب.
وحتدثت مدي���رة مركز نظم 
املعلومات حنان الشميري عن 
اجلانب االلكتروني والبث املباشر 
للملتقى وأش���ارت الى املسابقة 
الثقافية ولفتت الى ان هناك 640 
متسابقا حتى اآلن في املسابقة 
ومن خالل البرنامج اآللي سيتم 
ترشيح ال� 10 الفائزين وسيتم في 

نهاية الشهر وتسلم اجلوائز.

تتغير على االطالق مؤكدا انه 
مازال من أشد املؤمنني باستقالل 
لبنان وسيادته وعروبته ودوره 
في العالم العربي، مشددا على 
اهمية العمل العربي املشترك، 
الذي سار  ان املسار  ومضيفا 

عليه ل����ن يتغير ولم ينحرف 
على االطالق.

وف����ي تعليقه ح����ول لقاء 
وليد جنبالط وسماحة السيد 
حسن نصراهلل قال: نحن مع 
كل انفتاح يس����هم في التقدم 

باجتاه مواجه����ة هذا الكم من 
التحديات ومع تأييد كل ما من 
شأنه ان يس����اعد على انفتاح 
الفرقاء اللبنانيني على بعضهم 

البعض.
وح����ول م����دى مس����اندته 

راشد احلماد ممثال لراعي امللتقى، 
كما سيفتتح احلماد املعرض املقام 
على هامش امللتقى حيث يضم 
العديد من األنش���طة على مدى 
يومني من خالل فترتني صباحية 

ومسائية.
وأش���ارت رئي���س اللجن���ة 
التحضيرية للملتقى ان الفترة 
املس���ائية لليوم االول للملتقى 
ستتضمن ندوتني األولى بعنوان 
»التسويق للوقف رؤية شرعية« 
ويتحدث فيها كل من د.يوسف 

الشراح ود.عيسى زكي ود.خالد 
ش���جاع ويديرها علي العجمي، 
اما الندوة الثانية عن »منهجية 
التس���ويق واالعالم في الدعوة 
الى الوق���ف« ويتحدث فيها كل 
من د.محمد البلوش���ي، د.زهير 
املزيدي، د.س���امي الصالحات 

ويديرها عيسى القدومي.
من جهته حتدث نائب رئيس 
اللجنة التحضيرية ومدير ادارة 
املي���ر عن ورش  االعالم محمد 
العمل التي ستكون حول تسويق 

العمل الوقفي جتارب رائدة حيث 
العامة  تعرض جترب���ة االمانة 
لالوقاف ويدير الورش���ة مدير 
ادارة الصناديق الوقفية منصور 
الصقعبي وتتضمن عرض خالصة 
العامة في ثالثة  جتربة االمانة 
مجاالت هي التجربة التسويقية 
لألمانة العامة لالوقاف ويتحدث 
فيها مدير ادارة االعالم، واملجال 
الثالث عن التسويق والتنسيق 
مع اجلهات احمللية ويتحدث فيه 
ادارة املص���ارف اخلاصة  مدير 

نهدف إل�ى الدفاع ع�ن القضاي�ا العربية باعتم�اد المنظور القوم�ي المنفتح واس�تيعاب المكون�ات الثقافية

مجل�س العالقات العربي�ة والدولية محايد وتوصياته بعي�دة عن أي ضغوط وال يقبل دعم�ًا ماديًا من أي حكومة

بن عيس�ى: Think, Thank صيغة »المجلس« للتعاطي مع القضايا العربية وتقريب الهوة بين األش�قاء العرب
بشرى الزين

اعلن رئيس مجلس العالقات العربية والدولية محمد 
الصقر عن اقرار النظام االساسي للمجلس امس في ختام 

اجتماعاته التي استمرت يومني.
وبنينّ الصقر في مؤمت���ر صحافي عقد صباح امس 
ان االجتماع الثاني للهيئة التأسيس���ية للمجلس ركز 
على مناقشة املوضوعات املتعلقة بصياغة هذا النظام 

االساسي.
واشار الى ان الكويت ستكون مقرا دائما للمجلس وذلك 
بعد املوافقة املبدائية التي حظي بها من قبل احلكومة، 
موضحا ان مجلس العالقات العربية والدولية هو مؤسسة 
مجتمع مدني عربي يعني بالعالقات العربية – العربية 
وكذلك العالقات العربية – الدولية، مشيرا الى ان املجلس 
س���يعقد اجتماعاته بشكل دوري عبر ثالثة اجتماعات 
كحد ادنى سنويا، مذكرا بانه تستطيع كل دولة عربية 
عقد اجتماع اذا رغبت في ذلك، مشيرا الى انه ال توجد 
خالفات بني املجلس وأي دولة عربية اخرى، مضيفا ان 

املجلس سيكون عونا للحكومات العربية.
واوض���ح ان اهداف املجلس متثل الدفاع عن العرب 
وقضاياه���م في احملافل الدولية والعمل على حتس���ني 
العالقات العربية – العربي���ة واعتماد املنظور القومي 

املنفتح واستيعاب كل املكونات القومية والثقافية مبا 
يعزز االمن الس���لمي ودعم قدرة العرب في الدفاع عن 
قضاياهم ومصاحلهم على الصعيد الدولي، اضافة الى 
دعم جهود املنظم���ات العربية وتقريب وجهات النظر 

بني االطراف املتنازعة.
ولفت الصقر الى انه خالل زياراته الى الدول العربية 
يطلب عادة لقاء رؤس���ائها بهدف اطالعهم على اهداف 
املجل���س مذكرا مبقابلة العاه���ل االردني امللك عبداهلل 
الثاني وملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى والرئيس 
اللبناني ميش���ال س���ليمان، موضحا ان هذه اللقاءات 
كانت منطلقة من وضعي السياسي، مبينا ان العالقات 
العربية – العربية حبلى باخلالفات والصراعات بالنظر 
على الوضع الفلسطيني – الفلسطيني ما يجعل املجلس 
الوزاري التابع جلامعة الدول العربية غير قادر على حل 
هذا اخلالف بسبب اختالف رؤية وزراء اخلارجية العرب، 
مشيرا الى ان امني عام اجلامعة عمرو موسى كان صادقا 
في معاجلة هذا اخلالف عبر مبادراته، مذكرا بان هناك 
دوال عربية تؤيد »حماس« والبعض اآلخر يؤيد »فتح« 

األمر الذي خلق صعوبة في اتخاذ موقف محايد.
واعتبر الصقر ان ما مييز مجلس العالقات العربية 
والدولية حياديته واتخ���اذه التوصيات بعيدا عن اي 

ضغوط، مش���ددا على ضرورة ان يفت���ح باب احلوار 
العرب���ي – االيراني والعربي – التركي وان يكون هناك 
دور له في قضية الصحراء الغربية وكذلك ما حدث بني 
الش���عبني اجلزائري واملصري على خلفية مباراة كرة 

القدم، اضافة الى الصومال واليمن.
واكد على ان النظام االساسي للمجلس يرفض قبول 
تبرع���ات من اي حكومة عربية لضمان حياديته وعدم 
الضغط عليه، مشيرا الى ان ميزانية املجلس محددة في 
النظام االساسي من تبرعات واشتراكات ومبان سواء 
من افراد او ش���خصيات اعتباري���ة، مبينا ان املجلس 
سيكون مس���جال في جامعة الدول العربية ولن يكون 

خصما للجامعة بل مكمال لها.
كما ذك���ر ان املجلس ناقش ف���ي اجتماعه انضمام 
شخصيات عربية غير انه مت تأجيل البت فيها حلني اقرار 
النظام االساس���ي من قبل احلكومة الكويتية، موضحا 
انه يوجد مجلس لالمناء يصل عدده الى 10 اعضاء في 
حني يكون املجلس الثاني لالدارة.مضيفا ان اي عضو 
من اعضاء املجلس سيتبوأ منصبا حكوميا لن تستمر 
عضويته في املجلس، مشيرا الى انه اذا فاز اياد عالوي 
في االنتخابات العراقية فإنه سيكون في قلوبنا خاصة 

انه من األعضاء املؤسسني.

وأم���ل الصقر ان يحدث تناغم بني املجلس وجامعة 
الدول العربي���ة، مبينا ان قراراته لن تكون بالضرورة 

متطابقة.
من جهته، قال وزير اخلارجية املغربي محمد بن عيسى 
ان اجتماعات مجلس العالقات العربية والدولية بحث 
على مدى يومني القانون األساس���ي للمجلس ووضعه 
في اإلطار العربي والقومي املنفتح، مش���يرا الى ان هذا 
القانون اكد اخلصوصيات الثقافية واالثنية في الوطن 
العربي. وذكر بن عيسى ان هذا املجلس من املتوقع ان 
يكون من املجالس السباقة في العالم العربي الى التفكير 
بصيغة think, thank للتعاطي م���ع القضايا العربية، 
حيث ان���ه يضم في عضويته خب���رات وقدرات هائلة 
لط���رح القضايا ووضع احللول الناجعة لها، باالضافة 
الى اقامة ندوات ودورات وأبحاث لتش���جيع اآلخرين 
خاصة في مواقع الضغط في العالم العربي، الس���يما 

في املناطق األكثر فقرا.
وأوضح ان املجلس يش���مل بالبحث ايضا القضايا 
العربية من جوانبها التنموية واالقتصادية، معبرا عن 
أمله في ان يلعب املجلس دورا مهما في وضع احللول 
الناجع���ة ونزع فتيل اخلالف���ات العربية � العربية في 
شتى البلدان العربية وتقريب الهوة التي تعوق احلوار 

بني األشقاء العرب.
وأضاف: من األهمية ان يقدم املجلس دراسات بحثية 
في جانب اجلدوى االقتصادية جلذب االستثمارات العربية 

واخلارجية ما ينعكس على أوضاع اإلنسان العربي.
وأمل بن عيس���ى ان يعكس املجلس صورة متميزة 
لإلنسان العربي في أروقة املجتمعات األخرى في اجلوانب 
احلضارية واإلنسانية واالستراتيجية، السيما في الظروف 
احلالية التي متر بها الصورة لإلنسان العربي التي ساهم 
العرب أنفس���هم في افتعالها وطبعها بالسلبية، مؤكدا 
اهمية ان يكون مجلس العالقات العربية والدولية جهة 
مستقلة حرة وغير رسمية في التعاطي مع مختلف املواقع 
الفكرية واالستراتيجية س���واء احلكومية او منظمات 
املجتمع املدني في العالم العربي والدول األخرى،خاصة 

في الدول الغربية.

تغيير االسم.

وفي رد عن سبب تغير اسم »املجلس العربي للشؤون 
العربية واإلقليمية« الى مجلس العالقات العربية والدولية، 
قال رئيس املجلس محمد الصقر ان االسم السابق كان 
أقر بصفة مستعجلة وكان طويال، ولهذا رأي األعضاء 

تغيير مسماه ليصبح على ما هو عليه اآلن.

نفى أن تكون القائمة العراقية انسحبت منها

عالوي: لسنا مع تأجيل االنتخابات البرلمانية 
بل مع خلق ظروف صحية إلجرائها

إياد عالوي وعبدالرحمن الراشد

رئيس مجلس األعيان األردني طاهر املصري مع فؤاد السنيورة خالل املؤمتر

إميان احلميدان تتحدث في املؤمتر

بشرى الزين
اكد رئيس ال���وزراء العراقي 
االسبق اياد عالوي على ضرورة 
تعديل االجواء السياسية وخلق 
مناخ صحي وظروف موضوعية 
الجراء انتخابات تشريعية نزيهة 

وحرة في العراق.
ونفى عالوي ف���ي تصريح 
للصحافيني لدى مش���اركته في 
االجتماع الثاني ملجلس العالقات 
العربية والدولية ان تكون قائمته 
انتخابات مجلس  انسحبت من 
املقرر تنظيمها  العراقي  النواب 

مارس املقبل.
وب���ني ان القائم���ة العراقية 
علقت خوض ه���ذه االنتخابات 
وطلبت عقد ثالث���ة اجتماعات 
لرئاس���ات اجلمهورية ومجلس 
الوزراء لبحث  النواب ومجلس 
مختل���ف االم���ور واخلروج من 
الوضع احلالي املتأزم على الساحة 
العراقية استعدادا لالنتخابات، 
مشيرا الى ان هناك اوضاعا غير 
مريحة الجراء االنتخابات النيابية 
نظ���را لالعتقاالت العش���وائية 
وتصاع���د االنش���طة االرهابية 

ما يس���تدعي ض���رورة اجتماع 
الدولة  القيادات الرئيس���ية في 
ومناقشة متطلبات معاجلة هذه 

االوضاع.

واضاف: لس���نا م���ع تأجيل 
االنتخابات البرملانية بل مع خلق 
ظروف صحية وموضوعية الجراء 

انتخابات سليمة في العراق.

كويتيان يفوزان بالمركزين األول والثالث
لمسابقة »الهبيتات« 2010

أعلن مكتب املدن العربي���ة بالكويت التابع لبرنامج األمم 
املتحدة للمستوطنات البشرية »الهبيتات« عن فوز كويتيني 
مبسابقة العام 2010 بعنوان »املدن والتغير املناخي والشباب« 
والتي نظمت بالتعاون مع مركز بيت لوذان إلجنازات الشباب 

لوياك.
وأكد د.طارق الشيخ ان حتكيم األوراق مت بشفافية وحيادية 
كاملة وقد ش���ارك في جلنة التحكيم كوكب���ة كويتية وغير 
كويتية تضم الش���خصيات التالية: د.علي خريبط � اخلبير 
البيئي ومدير عام ايكو لالستشارات البيئية، د.سميرة عمر 
عاصم � مديرة إدارة موارد الغذاء والعلوم البحرية في معهد 
الكويت لألبحاث العلمية، ساندرا الصالح � اخلبير في الشؤون 
البيئية ومدير ش���ركة اكويلبرمي للبيئة، فاتن علي املسلم � 
مدير مكتب االس���تراتيجية البيئية في الهيئة العامة للبيئة، 
د.عمر اخلطاب � أستاذ مس���اعد في قسم الهندسة املعمارية 
في كلية الهندس���ة والب���ترول في جامع���ة الكويت، د.مناف 
بهبهاني من قس���م العلوم البي��ولوجية في كلية العلوم في 
جامعة الكوي���ت، وعبداللطيف املش������اري وعلي��ا احلم��د، 

ممث��لني عن ل��وياك.

لقطة تذكارية للفائزين في »لوياك«

عبدالكافي
 في »اإلصالح« اليوم

العامة  العالق��ات  صرح مدير 
واإلع��الم بجمعي��ة االص��الح 
االجتماعي مشعل الزير بأن اجلمعية 
بالتعاون مع إدارة الثقافة االسالمية 
ف��ي وزارة االوقاف والش��ؤون 
االس��المية، ستستضيف الداعية 
د.عمر عبدالكافي، وذلك في الساعة 
7.30 من مساء اليوم على مسرح 
اجلمعية مبنطقة الروضة. واشاد 
الزير بالدور الفاعل إلدارة الثقافة 
االسالمية وجهدها املتميز في نشر 
الثقافة االسالمية بني فئات شعبنا 
احلبيب وجميع املقيمني على ارض 
الكويت الطيبة، حيث تقوم بتيسير 
السبل اليصال الفكرة االسالمية 
الصحيحة دون افراط او تفريط، 
واحملافظة على وسطية االسالم في 
جميع مجاالت احلياة، ومن انشطتها 
كذلك استضافة العلماء واملفكرين 
والدعاة الذين يبلغون كلمة احلق 
للخل��ق، ويقدمون  وينصح��ون 
املفاهيم االسالمية في أحلى وابهج 
حللها، توطينا لش��بابنا وفتياتنا 
وحتصينا لهم ضد ما يتعرضون 
له من هجمات شرسة تقوض الفكرة 
االسالمية وتش��وهها، فكان دور 
ادارة الثقافة االس��المية بالتعاون 
مع جمعية االصالح االجتماعي هاما 
وبارزا في التصدي جلميع األفكار 
املنحرفة واحليلولة دون وصولها 
لعق��ول أبنائنا وبناتن��ا. واختتم 
الزير بتوجيه الشكر إلدارة الثقافة 
االسالمية والقائمني عليها بالتعاون 
مع جمعية االصالح االجتماعي في 
أداء رسالتها املباركة في توجيه االمة 
والنصح لها متمنني دوام التواصل 
بني اإلدارة وجميع املس��لمني في 

الكويت وخارجها كعهدنا بهم.


