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العتيبي تسلم رسميًا رئاسة مجلس أمناء المركز اإلسالمي بنيويورك
نيويوركـ  كونا: تسلم مندوبنا الدائم لدى األمم املتحدة السفير منصور العتيبي 
رسميا مهام رئاســــة مجلس أمناء املركز الثقافي االسالمي بنيويورك بعد انتخابه 

باإلجماع عقب فترة انتقالية تولت فيها باكستان مهام رئاسة املجلس بالوكالة.
وفي تصريح لـ»كونا« تقدم السفير العتيبي باسمه وباسم مجلس األمناء بالشكر 
والتقدير ملبادرة صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد بتقدمي تبرع مبليوني 
دوالر الســــتكمال بناء املدرســــة التابعة للمركز االسالمي. وقال السفير العتيبي ان 
أعضــــاء املجلس أعربوا كذلك عن شــــكرهم وتقديرهم للكويــــت اللتزامها الواضح 

مبواصلة دعمها للمدرســــة وللمركز االسالمي. وأبرز السفير العتيبي في تصريحه 
االهتمام الواضح الذي أبداه اجلميع برسالة املركز واحلرص على القيام بها ليكون 
»منارة اسالمية وثقافية تنشر ثقافة التسامح والوسطية ومحاربة التعصب وتتيح 
الفرصة أمام جميع املسلمني ملمارسة شعائرهم بحرية في نيويورك«. من جهته قال 
مدير املركز االسالمي زياد منير لـ»كونا« ان السفير العتيبي وعد في االجتماع الذي 
تال انتخابه باالهتمام بكل شــــؤون املركز وخصوصا املدرسة التي افتتحها صاحب 
الســــمو االمير الشــــيخ صباح األحمد في الصيف املاضي. وأعرب منير عن الشكر 

اجلزيل لصاحب الســــمو األمير على اهتمامه وعلى تبرعه مبليوني دوالر للمدرسة 
ما سيسهم حتما في تعزيز أنشطتها واالرتقاء مبستواها العلمي وفي حتقيق أهداف 
املركز ككل خدمة للجالية االسالمية. واستمع املشاركون لتقرير قدمه مساعد االمام 
شمسي علي عن األنشطة الدينية التي ينظمها املركز ثم دار نقاش عام تناول عددا 
من القضايا التي تهم سير أعمال املركز. ويقع املركز االسالمي الذي أنشىء في عام 
1965 في قلب مدينة نيويورك وبدأ عمله في العام 1988 وافتتحه في عام 1991 سمو 

أمير الكويت الراحل الشيخ جابر األحمد طيب اهلل ثراه.

أكد أن المركز حريص على أن يكون منارة إسالمية وثقافية تنشر التسامح والوسطية

فالح احلجرف
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السفير منصور العتيبي

الكويت: حيازة األسلحة النووية ال تحقق األمن 
ألي دولة بل تزيد التوتر والصراع

»اليونسكو« تقّر  مشروع الكويت إلنشاء متحف المعرفة
جنيڤـ  كونا: وافق املكتب التنفيذي للمجلس 
الدولي احلكومي لبرنامج املعلومات للجميع التابع 
ملنظمة األمم املتحدة للتربية والعلوم والثقافة 
)يونسكو( على مشروع الكويت بإنشاء »متحف 
املعرفة واملعلومات«. وذكر مدير ادارة املعلومات 
االعالمية في قطاع االعالم اخلارجي بوزارة االعالم 
الكويتيـــة د.خالد الرزني في تصريح لـ )كونا( 
أمس ان املشروع حاز على موافقة وإعجاب رئيس 
واعضاء املكتب التنفيذي اثر اجتماع عقد على 
هامش انعقاد أنشطة منتدى القمة العاملي ملجتمع 
االعالم عام 2010 التي اختتمت اليوم واستمرت 
خمســـة ايام. وقال د.الرزني وهو نائب رئيس 

مكتب املجلس التنفيذي للمجلس الدولي احلكومي 
لبرنامج املعلومات للجميع ان مشروع الكويت 
يهدف الى تطوير مجتمـــع املعلومات واملعرفة 
املتمثل بإنتاج متحـــف املعلومات املتنقل حول 
تاريخ ومراحل تطور املعرفة واملعلومات. وأضاف 
»من خالل موقعنا في املجلس التنفيذي وأثناء 
وجودنـــا في هذا املنتدى العاملـــي حاولنا ربط 
اجلهود الدولية واالقليمية في اطار مشترك يحقق 
لنا سرعة تنفيذ التوصيات والقرارات السابقة، 
خاصة اننا نشهد تباطؤا كبيرا في بعض املواقع 
االقليميـــة حول تبني مفاهيـــم مجتمع املعرفة 

واالعالم«.

وذلك ألن وجود أي أسلحة نووية في الشرق 
األوسط ميثل تهديدا للسلم واألمن اإلقليميني 
والدوليني«. ودعا في هذا الصدد املجتمع الدولي 
الى ممارسة الضغوط على إسرائيل لكي متتثل 
لقرارات األمم املتحدة وقرارات الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية ذات الصلة لضمان إخالء منطقة 
الشرق األوسط من األسلحة النووية وإلى عدم 
إمداد إســــرائيل بالتكنولوجيا النووية وعدم 

التعاون معها في هذا املجال.
وبني أن »الكويت تؤمن بأن حيازة األسلحة 
النووية ال حتقق األمن ألي دولة من الدول بل 
أن انتشارها سيزيد من التوتر والصراع بني 
الشعوب« إضافة إلى تأجيج سباق تسلح نووي 
»مرعب«، خاصة أن منطقة الشــــرق األوسط 
التزال تواجه تهديــــدات ومخاطر تهدد أمنها 

واستقرارها.

إلســــرائيل باالنضمام إلى املعاهدة وإخضاع 
جميع منشــــآتها النووية لنظــــام الضمانات 
الشاملة التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية 

 األمم املتحدةـ  كونا: دعت الكويت إسرائيل 
مجددا إلــــى االنضمام ملعاهدة عدم انتشــــار 
األســــلحة النووية وإخضاع جميع منشآتها 
النووية لنظام الضمانات الشاملة التابع للوكالة 
الدولية للطاقــــة الذرية إميانا منها أن حيازة 
تلك األسلحة ال حتقق األمن ألي دولة من الدول 
وتؤدي إلى سباق تسلح »مرعب« خاصة في 

الشرق األوسط.
جاء ذلك في مداخلة للســــكرتير األول في 
البعثة الدائمة في جنيڤ فالح احلجرف عضو 
الكويت املشارك في أعمال مؤمتر استعراض 
معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية في اللجنة 
الرئيســــية الثانية خالل مناقشتها للمسائل 
اإلقليمية مبــــا في ذلك ما يتعلق بتنفيذ قرار 

عام 1995 بشأن الشرق األوسط.
وقال احلجرف »إن الكويت جتدد مطالبتها 


