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جنبالط: هبات وقروض صندوق التنمية ليست غريبة أو جديدة على الكويت
وتمويل مشروع سد يجمع مياه المتن الجنوبي سيعود بالفائدة على الجميع

املختارة )جبل لبنان(ـ  كونا: 
أشــــاد رئيس احلزب التقدمي 
االشتراكي النائب وليد جنبالط 
مبواقف الكويت الداعمة للبنان 

سياسيا واقتصاديا. 
جاء ذلك في تصريح لـ »كونا« 
خالل استقباله وفد الصندوق 
الكويتــــي للتنمية االقتصادية 
العام  املدير  العربية برئاســــة 
البدر  للصنــــدوق عبدالوهاب 
في مقر إقامته بقصر املختارة 
التاريخي في قضاء الشوف بجبل 

لبنان الليلة قبل املاضية.
حضر االجتماع املستشار في 
سفارتنا في لبنان جاسم الناجم 
باإلضافة الى وفــــد الصندوق 
املكون من ممثل الصندوق في 
لبنان د.محمد صادقي ومديرة 
ادارة اإلعالم منى العياف واملدير 
اإلقليمي للدول العربية مروان 

الغامن.
وقال جنبالط ان الدعم الذي 
تقدمه الكويت للبنان من خالل 

الهبات والقروض عبر الصندوق 
الكويتي للتنمية »ليس غريبا 
أو جديدا علــــى الكويت قيادة 

وحكومة وشعبا«. 
الكويت سباقة في  ان  واكد 

مد يد العون للبنان على جميع 
األصعدة الســــيما السياســــية 
والتنمويــــة  واالقتصاديــــة 
واخليرية وفي مختلف املناطق 

اللبنانية. 

واشـــار الـــى ان الصندوق 
الكويتي للتنمية يقوم بتمويل 
املياه في  مشروع سد لتجميع 
املـــن اجلنوبي، مؤكدا  منطقة 
ان ذلك ســـيعود بالفائدة على 
»اللبنانيني واملصطافني الكويتيني 

املقيمني في تلك املنطقة«. 
واذ لفــــت الى اهمية الثروة 
املائية التي ميتلكها لبنان دعا 
الى اســــتغالل هذه  جنبــــالط 
الثروة بالطريقــــة الصحيحة 
عبر انشاء السدود والبحيرات 
الصناعية، معتبرا ان النزاعات 
املستقبلية في املنطقة ستكون 

على املياه. 
وردا على سؤال حول رؤيته 
لألوضاع في لبنان قال جنبالط 
ان »لبنان يسير بخطى ثابتة 

نحو االستقرار«.
وحول مجاالت االستثمار في 
لبنان اشار الى ان هناك »مجاالت 
كبرى لالســــتثمار في قطاعات 

متعددة«. 

خالل استقباله وفدًا من الصندوق برئاسة البدر

العدساني: توزيع 10% أرباحًا على المساهمين 
في »تعاونية النزهة« للسنة الثالثة على التوالي

عن أمله فـــي أن تبادر اجلهات 
احلكومية بالسرعة واالستعجال 
في املوافقة على الطلبات املقدمة 

من قبل اجلمعية.
أمـــا رئيس جلنـــة اخلدمات 
جاسم اجلاســـم، فشدد على أن 
األنشطة االجتماعية حتتل حيزا 
كبيرا في اهتمامات مجلس اإلدارة، 
ومن أبرز تلـــك اخلدمات، إقامة 
حفل لذوي االحتياجات اخلاصة 
واملتفوقني وتضمن احلفل تكرمي 
511 طالبا وطالبة، وكذلك مشروع 
توظيف الطلبة في الفترة الصيفية 
لتطويرهـــم وتنميـــة خبراتهم 
وتوزيع شهادات ومكافآت مادية 

مقهى ستاربكس وذلك في فرع 3، 
والذي يضم سوقا مركزيا مصغرا، 
ومبساحة إجمالية قدرها 400م2، 
الفتا إلى أن مســـاحة الفرع رقم 
1 اإلجماليـــة 400 م2 أيضا، وقد 
مت تقدمي طلب لوزارة الشؤون 
املناقصة حملالت  وذلك لطـــرح 
االســـتثمار واإلعـــالن عنها في 
الصحف الرسمية. وأشار إلى أن 
هذا الفرع سيتضمن قسم لوازم 
العائلـــة، واملصبغة، واحلالق، 

واملخبز العربي.
بـــدوره أشـــار رئيس جلنة 
الفروع عبدالوهـــاب الغامن إلى 
أنـــه مت إخالء جميع احملالت في 
الفرع بقطعـــة 2 وفقا للقوانني 
والقـــرارات الوزاريـــة، وجـــار 
اســـتخراج رخصة هدمه، حيث 
سيبنى مبساحة جديدة قدرها 
600 م2 بعد أن كانت 100 م2، وذلك 
لتوفير خدمات إضافية لسكان 
املنطقة، موضحا ان مجلس اإلدارة 
يتطلع إلى كسر الدورة املستندية 
والروتني احلكومي اللذين تسببا 
في تعطيل بعـــض األمور التي 
تخص خدمـــات املنطقة ومنها 
إيصال التيار الكهربائي، كما أن 
»الشؤون« لم ترد على طلب طرح 
مناقصة الستثمار احملالت، معربا 

على سبيل التشجيع، إضافة إلى 
الكرمي،  القرآن  دعم حلقة حفظ 
وعمل برامـــج توعوية وثقافية 
وتعليميـــة ورياضيـــة، كما مت 
عمل رحالت ترفيهية للمنتزهات 
وبعرض خاص، وكذلك مت عمل 
3 رحالت ملنتزه اخليران بسعر 
مدعوم بنســـبة 35% من السعر 
األساسي، فضال عن دعم املدارس 
التي  العامة  واملساجد واملرافق 

تخدم املنطقة.
من جهته، طالب ممثل اجلمعية 
لدى االحتاد خالـــد اخلالد، من 
اجلهات الرسمية بإدارة حديقتي 
ق1 وق3، وذلك بعد أن ألغت هيئة 
الزراعـــة عقودها مع شـــركات 
إلى  الزراعة والتنظيف، مشيرا 
أن اجلمعية ستدير حدائق املنطقة 
إلـــى أن تتعاقـــد »الزراعة« مع 
شركات جديدة بدال من الشركات 
السابقة، وذلك حرصا من مجلس 
اإلدارة على احلفاظ على الشكل 

اجلمالي للمنطقة.
أكد رئيـــس جلنة  بـــدوره، 
املشـــتريات فـــؤاد الطبطبائي، 
ان اللجنة كان لها دور بارز في 
محاربـــة غالء األســـعار، حيث 
قامت اجلمعية بعمل مهرجانات 
تســـويقية طوال العـــام، وذلك 

لتخفيف العبء على املستهلك، 
ووصلت أسعار املنتجات إلى أقل 
من التكلفة، وذلك في مهرجانات 
البحر والبر والقرطاسية ولوازم 
العائلة والســـلع االســـتهالكية 
والغذائيـــة ومهرجان املنتجات 
الرمضانية، ومهرجان اخلضار 
والفواكـــه بشـــكل أســـبوعي، 
ومهرجـــان النزهة التســـويقي 
والـــذي تضمن 100 جائزة وهي 
أعلى رقم جوائز منذ تأســـيس 

اجلمعية.
أمـــا أمني الصندوق مشـــعل 
الشرهان، فقال: ان مجلس اإلدارة 
ســـعى في توظيـــف املواطنني 
حديثي التخرج من أهل املنطقة، 
وذلك لتنمية خبراتهم واستفادة 
اجلمعية منهم، كما قام بإقرار كادر 
جديد للموظفني لتشجيعهم على 
حتسني وتطوير العمل باجلمعية، 
كما مت تطوير نظام احلاسب اآللي 

والباركود.
وفي اخلتام، أعلن أمني ســـر 
اجلمعية مشاريع املعيلي ان موعد 
العمومية سيكون 26  اجلمعية 
اجلاري، وستجرى االنتخابات 
بعد انعقاد العمومية بيوم واحد، 
متمنيا ان تســـتمر اجلمعية في 

تقدمها وجناحاتها.

محمد راتب
كشـــف رئيس مجلس إدارة 
جمعيـــة النزهـــة التعاونيـــة، 
العدســـاني، ان مجلس  رياض 
اإلدارة بصدد توزيع 10% عائدا 
على املشتريات )نسبة األرباح( 
والتي تعتبر احلد األقصى حسب 
قرار وزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل، وذلك عن السنة املالية 
2009، الفتا إلى أن هذه هي املرة 
الثالثة على التوالي التي توزع 

فيها اجلمعية هذه النسبة.
وقال العدساني خالل مؤمتر 
صحافي عقده بحضور أعضاء 
مجلس إدارة اجلمعية ان املبيعات 
بلغت 4 ماليني و700 ألف دينار، في 
حني بلغت األرباح 586 ألف دينار، 
ومت حجز 58 ألف دينار لتقوية 
املركز املالي استعدادا لإلنشاءات 
املستقبلية في اجلمعية، كما أنه 
مت خفض املصاريـــف بواقع 13 
ألف دينار مقارنة بالسنة املالية 
الســـابقة 2008، وهو ما يعكس 
الـــدور اإليجابي ألداء اجلمعية، 
نظرا ألن العادة جرت على زيادة 

املصاريف بصورة سنوية.
ومن جانبه، أكد نائب رئيس 
مجلس اإلدارة م.جمال املجدلي، 
ان اجلمعية افتتحت مساء أمس 

خالل مؤتمر صحافي تناول التقريرين اإلداري والمالي لسنة 2009
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البدر: نقلة في العالقات بين ڤيتنام والكويت
هوشــــي منه )ڤيتنام( ـ كونا: 
العــــام في مدينة  التقى قنصلنا 
هوشي منه بڤيتنام جنيب البدر 
بحاكم عام اقليم بني توان »هون 
تان تون«. وصرح القنصل العام 
البدر في بيان صادر عن القنصلية 
بأن االجتماع يأتي ضمن اللقاءات 
الدورية باملسؤولني في ڤيتنام لبحث 
ســــبل تعزيز العالقات التجارية 
واالقتصادية واالســــتثمارية بني 

البلدين الصديقني. 
أنه اســــتمع خالل  وأوضــــح 
اللقاء من حاكم اإلقليم الى عرض 
للوضع االقتصــــادي في اإلقليم 
الــــذي يبلغ عدد ســــكانه حوالي 
1.2 مليون نســــمة، مشيرا الى ان 
اجلهود مســــتمرة في هذا اإلقليم 
لتشجيع السياحة املتطورة حيث 
يستقبل اإلقليم حوالي 200 ألف 
سائح أجنبي سنويا وهو يتميز 

بكونه أحد ثالثة مصائد لألسماك 
األساســــية في ڤيتنام. وعبر عن 
أمله أن تشهد العالقات بني البلدين 
الصديقني نقلة نوعية في مجاالت 
التعاون التجاري واالســــتثماري 

واالقتصادي. 
من جانبه ذكر تون أن العالقات 

متميزة بني البلدين مشيرا الى حجم 
االستثمارات األجنبية في اإلقليم 
والذي بلــــغ في الوقت احلالي 80 
مشروعا في مختلف املجاالت مرحبا 
باملستثمرين الكويتيني للمساهمة 
في تطوير عدد من املرافق السياحية 

والزراعية وغيرها في اإلقليم.

المهري: ال مانع شرعاً من تهنئة المسيحيين بعيدهم 
افتى بأنه يحق للمسلم اتخاذ أصدقاء ومعارف منهم يستعين بهم ويستعينون به على قضاء حوائج الدنيا

عبدالوهاب البدر: تنفيذ 54 مشروعًا في لبنان.. ومناقشة مشاريع جديدة للكهرباء وتوسعة مطار رفيق الحريري
أكـــد املديـــر العـــام للصندوق 
الكويتـــي للتنميـــة االقتصاديـــة 
العربية عبدالوهاب البدر امس اهمية 
املشـــاريع التي تنفذها الكويت في 
لبنان للنهوض باقتصاده وحتسني 

البنية التحتية االساسية به.
وقـــال البدر في حديـــث اجرته 
»كونا« في ختام زيارته الى لبنان 
التي استمرت اسبوعا ان املشاريع 
التي ينفذها الصندوق الكويتي في 
لبنان تكتســـب اهمية كبيرة النها 
تتركـــز في قطاعات اساســـية مثل 

الكهرباء واملاء واملطار والطرق.
واعلن البدر البدء في تنفيذ وصلة 
طــــرق عام احلازميــــة ـ صوفر وهي 
املرحلة االولى مــــن الطريق العربي 

الذي يربط بيروت بدمشق.
وقد تكفــــل الصنــــدوق الكويتي 
بتمويل هذه الوصلة مببلغ 105 ماليني 

دوالر.
وأوضح ان هذا املشــــروع سيحد 
من االزدحامات املرورية ويسهل على 
الشاحنات واملركبات العبور بسالمة 
وايضا سيكون له اثر كبير على مناطق 

االصطياف بجبل لبنان.
وحول تنفيذ املشاريع من ضمن 
البالغة 300  للبنــــان  الكويت  منحة 
مليون دوالر اشــــار البدر الى ان عدد 
هذه املشاريع التي تنفذ في مختلف 
املناطق اللبنانية يبلغ 54 مشــــروعا 
تشمل انشــــاء مبان جديدة وقاعات 
ذات طابع اجتماعي ورياضي وشبكات 
للصرف الصحــــي ومدارس تعليمية 
وشق وتعبيد طرق باالضافة الى تقدمي 
املساعدة الى جمعيات خيرية تعنى 
بشؤون االيتام واالنسان. وذكر البدر 

ان الصندوق الكويتي يتابع عبر مكتبه 
التمثيلي في بيروت شؤون واحتياجات 
املشاريع التي نفذها في لبنان خصوصا 
املستشــــفيات واملراكز الصحية التي 

انشأها في مختلف في املناطق.
وحول التعاون القائم بني الصندوق 
الكويتي واحلكومة اللبنانية شدد البدر 
علــــى التعاون الكبير مــــع احلكومة 

اللبنانية ومؤسساتها الرسمية.
وعمــــا اذا كانت هناك مشــــاريع 
مســــتقبلية كشــــف البدر عــــن نية 
الصندوق مناقشــــة مشاريع جديدة 

مع احلكومة اللبنانية تتعلق بقطاع 
الكهرباء وتوسيع مطار رفيق احلريري 
الدولي. ووصف البدر زيارته الى لبنان 
التي بدأها االثنني املاضي بأنها »مثمرة 
جدا«. وسلم الصندوق الكويتي خالل 
هذه الزيارة مفاتيح ثمانية مبان جرى 
اجنازها في الضاحية اجلنوبية لبيروت 
ســــاهم الصندوق في اعادة اعمارها 
ووضع حجر االساس ملشروع مركز 
طوارئ يضم االسعافات االولية واطفاء 
احلرائق فــــي املنطقة ذاتها باالضافة 
الى وضع حجر االســــاس لشــــبكتي 

مياه وصرف صحي في شمال لبنان. 
كما دشن الصندوق الكويتي املرحلة 
الثانية من اعادة تأهيل وجتهيز منامات 
الصبيان في جمعية رعاية اليتيم في 
مدينة صيدا في جنوب لبنان ووقع 
على اتفاقية النشاء سد »القيسماني« 
في جبل لبنان. وتوقع البدر البدء في 
تنفيذ مشــــروع »القيسماني« اواخر 
العــــام احلالي او بدايــــة العام املقبل 
ويستمر ملدة ثالثة أعوام. وردا على 
سؤال حول مشروع نهر »الليطاني« 
اكد البدر ان الصندوق الكويتي يسعى 

لالنتهاء من املشروع السيما ان هناك 
توصيات باالتفاق بني ممولي املشروع 
واحلكومة اللبنانية العادة طرح التكلفة 
مع املقاول مشيرا الى امكان االنتهاء 
من املوضوع في نهاية الصيف املقبل 

متهيدا لبدء العمل فيه.
ويضــــم الوفد املرافــــق للبدر كال 
من املمثل املقيم للصندوق في لبنان 
د.محمد الصادقي ومديرة االعالم في 
الصندوق منى العياف واملدير االقليمي 
للدول العربية مروان الغامن ورئيسة 

قسم االعالم اميرة الكندري.

اصدر رئيس مجلس العالقات االسالميةـ  املسيحية سماحة السيد 
محمـــد باقر املهري بيانا حول عيد الفصح قال فيه: نبارك لالخوة 
واالخوات من اتباع نبي اهلل عيسى گ بعيد الفصح الذي يعني 
عبور املؤمن باملسيح من العبودية للخطيئة الى التحرر واحلرية 
ونتمنى ان يعيش العالم في أمن واستقرار وسعادة وخير وسالم 
بعيدا عن احلروب املدمرة واالرهاب والشر والفتنة والفساد والعنف 

والتطرف، واحلقد والكراهية والبغضاء والضغائن.
واضاف أن التبريك والتهنئة من املســـلمني للمسيحيني ال مانع 
منه شرعا، فقد قال املرجع الديني اإلمام السيد السيستاني: جتوز 
تهنئة املسيحيني باملناســـبات التي يحتفلون بها امثال عيد رأس 
الســـنة امليالدية وعيد ميالد املسيح وعيد الفصح، ويحق للمسلم 
ان يتخذ اصدقاء ومعارف من املســـيحيني يخلص لهم ويخلصون 

له ويستعني بهم ويستعينون به على قضاء حوائج الدنيا.
وتابع أن اإلمام أمير املؤمنني علي گ أمر باالنفاق من بيت مال 

املســـلمني لشيخ مكفوف كبير وهو نصراني، وقال االمام الصادق 
)ع(: وان جالسك يهودي فأحسن مجالسته، هذه ثقافة اهل البيت 
عليهم الســـالم واتباعهم في كيفية التعامـــل احلضاري والثقافي 

واالسالمي مع الديانات السماوية.
واختتـــم املهري بان الكويت بلد احلريـــة والدميوقراطية وبلد 
احملبة والتعايش السلمي وبلد يحتوي جميع الديانات السماوية 
وبلد حرية املعتقدات والشـــعائر الدينية وبلد منفتح على جميع 
االقليات حتت ظل قيادة صاحب الســـمو االمير حفظه اهلل ورعاه 
ومن هذا املنطلق أسســـنا مجلس العالقات االسالمية ـ املسيحية 
ونشرنا ثقافة حوار احلضارات وحوار الديانات السماوية وثقافة 
التعايش السلمي وتقبل الرأي اآلخر ونبذ اجلمود الفكري والعنف 
والتطرف والتعصب وذلك الجل تعزيز وترســـيخ وتوكيد حوار 
احلضارات وحوار األديان باركنا لإلخوة املســـيحيني في الكويت 

وفي العالم بذكرى عيد الفصح املسيحي.


