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الكويت تقدم دعمًا ماليًا لتوسعة مسجد األحمدي في األرجنتين

بيونس ايرسـ  كونا: اشاد رئيس املركز االسالمي 
في االرجنتني ســـمير صالح امس بدور الكويت في 
دعم املركز خلدمة املسلمني في االرجنتني، وجاء كالم 
صالح خالل استقباله سفيرنا لدى االرجنتني سعود 
الرومي الذي ســـلمه دعما ماليا من وزارة االوقاف 
والشؤون االسالمية لتغطية منشآت توسعة مسجد 

»االحمدي« التابع للمركز.
وقالت الســـفارة في بيان ان صالح اعرب خالل 
اللقاء عن شـــكره للجهود التي تقـــوم بها القيادة 
الكويتية الرشيدة متمثلة في صاحب السمو األمير 
الشـــيخ صباح االحمد وولي عهده االمني في خدمة 

االسالم واملسلمني.

كما شكر في الوقت نفسه وزارة االوقاف والشؤون 
االســـالمية في الكويت على املبلغ الذي تبرعت به 
الجراء اعمال التوسعة وبناء صالة القامة االنشطة 

الدينية وتشييع اجلنائز.
وذكر البيان ان السفير الرومي قام اثر تسليمه 
شـــيك التبرع بجولة على اقسام املركز الذي يضم 
مدرسة للتعليم االبتدائي واملتوسط اضافة الى روضة 
لالطفال حيث تعرف على انشطة املركز والتقى عددا 

من املدرسني واالداريني.
وشـــملت اجلولة مجموعة من فصول املدرســـة 
حيث التقى السفير الرومي طالب املراحل املختلفة 
التـــي تضم اكثر من 40% من الطلبة املســـلمني في 

االرجنتني.
وفي ختام الزيـــارة نظم املركز مؤمترا صحافيا 
حتدث فيه السفير الرومي مؤكدا دور الكويت اخليري 

في مختلف انحاء العالم.
ونوه الرومي باالنشـــطة التـــي تقوم بها وزارة 
االوقاف والشؤون االسالمية واجلمعيات اخليرية 
ومساهماتها في تطوير البنية التحتية وتقدمي اخلدمات 

الضرورية كحفر اآلبار وبناء املدارس واملساجد.
واكد ان الكويت لن تتوانى في دعم املسلمني في 
االرجنتني سواء من خالل املركز االسالمي الثقافي او 
املراكز االخرى ذات االهتمام املشترك من اجل خدمة 

اهدافهم السامية.

السفير عبدالعال القناعي

رئيس الوزراء اللبناني سعد احلريري لدى وصوله إلى الكويت وفي استقباله فيصل احلجي املستشار بديوان رئيس الوزراء

د. سليمان العسكري متحدثا عن ندوة »العربي«

فادي عبود

الفقيد املغفور له بإذن اهلل عبداهلل يوسف الغامن

لقطة جماعية امام املركز االسالمي في االرجنتني

الحريري وصل الكويت: الحرب ال تقدّم سالماً
الفلسطيني  بشأن السالح 
فـــي لبنان في عـــام 2006 
يقضي بتنظيم السالح داخل 
مخيمات الالجئني ونزعها من 

خارج تلك املخيمات.
واكد في مجال آخر متسك 
لبنان بنظامه الدميوقراطي 
وبهامش احلرية الواسع الذي 
يتمتع به ابناؤه في التعبير 

عن آرائهم.
 وتكتسب زيارة احلريري 
للكويت اهمية قصوى جلهة 
تنســـيق املواقف ملواجهة 
التحديات في املنطقة السيما 
ان لبنان عضو غير دائم في 
مجلس االمن الدولي وبالتالي 
فانه ميثل املجموعة العربية 

لعامي 2010 و2011.
الزيارة تشـــكل  كما ان 
فرصة مهمة لرجال االعمال 
اللبنانيـــني والكويتيـــني 
لالســـتفادة مـــن تطلعات 
احلريري وحكومته بالتعاون 
مع القطاع اخلاص الكويتي في 
االستثمار بعدد من القطاعات 
احليوية في لبنان السيما 
الســـياحية  القطاعات  في 
والعقارية والبيئية وقطاعات 
االتصـــاالت واملواصـــالت 

والكهرباء واملياه.

في مخيم نهر البارد لالجئني 
في شمال لبنان.

وكشف احلريري عن نيته 
استدعاء القيادات الفلسطينية 
املعنية التي لها قواعد عسكرية 
خـــارج املخيمـــات وابالغها 
موقفا واضحا وصريحا بأن 
»لبنـــان هـــو املســـؤول عن 
امـــن الفلســـطينيني وعلينا 
كلبنانيني ايضا مسؤولية ان 
ينعم الالجئون بحياة كرمية«. 

ورفض احلريـــري القول ان 
مخيمات الالجئني الفلسطينيني 
تعيش اجواء اضطرابات امنية 
وعدم اســـتقرار او ان هناك 
مخاوف من انفجار االوضاع 
االمنية فيها موضحا ان »مخيم 
نهر البارد كان يقطن فيه اكثر 
من 30 الـــف الجئ من بينهم 
حوالي 500 من عناصر فتح 
االسالم«.  واكد احلريري ان 
الزعماء اللبنانيني اتخذوا قرارا 

السالح الفلسطيني سيطرح 
على طاولـــة احلوار الوطني 
الثالثـــاء املقبل أكد احلريري 
ان »الالجئني الفلسطينيني في 

لبنان هم اخوان لبنان«.
لكـــن احلريري اســـتدرك 
قائال »من يريد اخلروج عن 
القانون يتحمل املسؤولية« 
مذكـــرا بالقرار الـــذي اتخذه 
لبنان بالتصدي ملجموعة »فتح 
االسالم« اخلارجة عن القانون 

بيروتـ  كونا: وصل رئيس 
الوزراء اللبناني سعد احلريري 
امس إلـــى الكويت في زيارة 
تستغرق يومني  لبحث التعاون 

بني البلدين الشقيقني.
وكان احلريري أكد متسك 
الدول العربية مببادرة السالم 
التي اقرها الزعماء العرب في 
قمتهم التي عقدت في بيروت 
عام 2002 الحالل السالم في 
منطقة الشرق االوسط معلنا 
في الوقت نفسه ان لبنان هو 
املســـؤول عن امن مخيمات 

الالجئني الفلسطينيني.
وقال احلريري في تصريح 
لوكالة االنباء الكويتية )كونا( 
قبيل توجهه الى الكويت في 
وقت الحق من أمس ان »احلرب 
ال تقـــدم ســـالما« معربا عن 
تطلعاته لدفع عجلة االقتصاد 
اللبناني الى االمام ونحو مزيد 
التقدم واالزدهار للبنان  من 

واللبنانيني.
واذ استبعد حربا اسرائيلية 
جديدة على لبنان قال احلريري 
ان »االســـرائيليني يتحدثون 
بلغة التهديد واحلرب ونحن 
نتطلع الى السالم على اساس 

مبادرة السالم العربية«.
وحول ما اذا كان موضوع 

»الالجئون في لبنان إخواننا ولبنان مسؤول عن أمن الفلسطينيين« 

القناعي: زيارة الحريري لتطوير العالقات في مختلف المجاالت
بيروتـ  كونا: اكد سفيرنا 
لدى لبنان عبد العال القناعي 
اهميـــة الزيارة التـــي يقوم 
بها رئيـــس الوزراء اللبناني 
ســـعد احلريري الى الكويت 
في تطوير العالقات الثنائية 
في مختلف املجاالت وتنسيق 
املواقف جلهة التطورات التي 
ابواب  تشهدها املنطقة على 
انعقاد القمة العربية املقبلة في 

ليبيا اواخر الشهر اجلاري.
وقال الســـفير القناعي ان 
الكويت  الى  زيارة احلريري 

تكتســـب اهمية قصوى في 
العالقات  ترســـيخ وتطوير 
املتميزة القائمة بني الدولتني 
والشعبني الشقيقني في مختلف 

املجاالت.
واشار القناعي الى »االبعاد 
السياسية واالقتصادية املهمة 
لهذه الزيارة والتي ســـتعود 
البلدين  حتما باخلير علـــى 
مشاريع حيوية واستثمارية 
يكـــون من نتائجهـــا التقدم 

واالزدهار«.
وفي هذا املجال بني القناعي 

اهمية اتفاقيات التعاون التي 
اللبناني  سيوقعها اجلانبان 
والكويتي على هامش زيارة 
احلريـــري في زيـــادة حجم 
التبادل التجاري واالقتصادي 

واالستثمارات البينية.
وبـــدأ احلريـــري زيارته 
الكويت أمس حيث تعد  الى 
زيارتـــه للكويت االولى منذ 
تشكيل احلكومة في نوفمبر 

املاضي.
وتكتسب هذه الزيارة اهمية 
قصوى خصوصا على صعيد 

تعزيز اواصـــر العالقات في 
مختلف املجاالت الســـيما ان 
اوليات  الكويت تعتبر مـــن 
الدول التـــي تقف الى جانب 
لبنان وهذا ما يظهر جليا في 
مواقفهـــا الداعمة في احملافل 
الدولية واالقليمية والترجمة 
الواقع  العملية علـــى ارض 
بإقامة املشاريع التنموية في 
مختلف املناطق اللبنانية عبر 
هبات سخية يديرها الصندوق 
الكويتي للتنمية االقتصادية 

العربية.

عبود: نأمل في دعم كويتي لالستثمار في الكهرباء محمد الصباح تلقى رسائل 
من نظرائه  في ألبانيا 

وقيرغيزستان وبيرو

مّرت سنة وكأنها األمس
كنت عازما ان اتذكر املغفور له باذن 
اهلل الفقيد عبداهلل يوسف الغامن وهو 
الذي لم يغب عن ذاكرتي ابدا مبناسبة 
مرور سنة على وفاته، ولكن والن يوم 
الثالثاء 2009/2/24 وكل  وفاته كان 
الكويت مهيأة بهذا التاريخ الحتفاالت 
االعياد املجيدة 25 و26 فبراير سنويا،  
لذلك جددت لـــه موعدا آخر حتى ال 
اذّكر محبيه وهم كثر بطبيعة احلال 

في أيام فرحهم وفرح الوطن. 
ليتذكروا معي يوم 2009/2/24 يوم 
خسرت الكويت وخسرنا معها واحـدا 

من رجالــها الـ »كفو«.
لقد ترك فراغا سُيمأل بعون اهلل من 
الكثير من أمثاله ممن احبوا الكويت 
وعملـــوا مثله مخلصـــني حلاضرها 
ومســـتقبلها، رحمة اهلل عليك يا أبا 
أحمد وكما ذكرناك بعد وفاتك ستكون 
دائما معنا ولن ننســـاك، مّرت سنة 

وكأنها األمس.
  بقلم : سامي فهد اإلبراهيم

تلقى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح رسالة خطية 
من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
في جمهورية ألبانيا الســــيد الير متا تتعلق 
بالعالقات الثنائية بني البلدين الصديقني وبحث 
سبل تطويرها، كما تلقى الشيخ د.محمد الصباح 
رســــالتني مماثلتني من كل من وزير خارجية 
جمهورية قيرغيزســــتان قادربيك ساربايف، 
وأخــــرى من وزير خارجيــــة جمهورية بيرو 

خوسي انتونيو غارسيا بيالوندي.

السياحة  بيروت: قال وزير 
اللبنانــــي فادي عبــــود، عضو 

وفد
الى  الرئيس سعد احلريري 
الكويت إن زيارة الكويت مهمة 
جــــدا للبنان وعلينــــا ان نبقي 
كل قنوات احلوار على الشأنني 
السياسي واالقتصادي، فالكويت 
واخلليج العربي عموما كانا الى 
جانب لبنان دائما وفي كل احملن 
التي مر بها، والعالقات اإلنسانية 
العربية  البلــــدان  فــــي  خاصة 
والشرق أوســــطية مبنية على 

أسس تاريخية مهمة.

وتناول اجلانب االقتصادي 
في رحلة الرئيس احلريري الى 
الكويت وخصوصا االستثمار 
الكهرباء، متحدثا عن  في حقل 
أخطاء استثمارية في هذا احلقل، 
وبالتالي هناك دراســــة دقيقة 
للغايــــة وواقعية، واضاف: في 
هذا السياق لدينا وعد سعودي 
بـ 450 مليون دوالر و300 مليون 
دوالر من قطر ونأمل احلصول 
على مبالغ مماثلة من الكويت، 
التجهيز للحصول على  فكلفة 
600 ميغاوات كهرباء ليســــت 

قليلة.

العسكري: ندوة »العربي« 
تبحث مستقبل ثقافتنا العربية 

قال رئيس حترير مجلة العربي د.ســـليمان 
العســـكري امس ان ندوة »العربي« لهذا العام 
تبحث مستقبل ثقافتنا العربية في ظل االنترنت 
والفضائيـــات، مؤكدا أن »العربـــي« مجلة كل 
العـــرب وهي مجمع األفـــكار والفنون العربية 
في كل الوطن العربي. وأضاف العسكري خالل 
املؤمتر الصحافي الذي عقد مبناســـبة الندوة 
الســـنوية التي تقيمها مجلة العربي هذا العام 
حتت عنوان »الثقافة العربية في ظل الوسائط 
احلديثة« ويرعاها رئيس مجلس الوزراء سمو 
الشيخ ناصر احملمد، أن اختيار موضوع الندوة 
جاء استجابة للعديد من املتغيرات التي سادت 
الســـاحتني الثقافية واالجتماعيـــة في املنطقة 
العربية. وقال ان وزيـــر النفط ووزير اإلعالم 
الشيخ أحمد العبداهلل ســـيفتتح احلفل ممثال 
لراعي الندوة سمو الشيخ ناصر احملمد، مضيفا 
انه ســـيتم تكرمي عدد من املؤسسات واجلهات 
الثقافيـــة ذات الطابـــع االلكتروني للدور الذي 
لعبته في تفعيل هذه الوســـائط وتأثيرها في 

إثراء الثقافة العربية.
وبني أن اجلهات التي سيتم تكرميها هي موقع 
جهة الشعر الذي يشرف عليه الشاعر البحريني 
قاســـم حداد وموقع الوراق الذي يشرف عليه 
الشاعر محمد أحمد السويدي ومؤسسة اإلنتاج 
البرامجي املشـــترك ومركز الكويت للدراسات 
والبحوث الكويتية، اضافة الى قناة النيل الثقافية 
التـــي يديرها املخرج التلفزيوني عمر أنور من 
مصر. وأوضح أن وسائل االتصال اجلديدة التي 
يعيشها العالم اآلن متثل فرصة مواتية للمثقف 
العربي ليتخلص من عزلته العقلية التي تفصله 
عن تيار الثقافة العاملية مكانا وزمانا، مؤكدا أنه 
لم يعد من املمكن جتاهل أشكال الثقافة العربية 
املوجودة على شبكة االنترنت، مشيرا الى وجود 
عشرات املواقع للمجالت االلكترونية واملنتديات 

األدبية واملدونات الثقافية.
يذكر أن موعد حفل االفتتاح غدا وتســـتمر 
اجللســـات حتى 10 اجلاري فـــي فندق كراون 

بالزا. 

تبدأ غدًا وتستمر حتى 10 الجاري


