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القناعي والدبوس بحثا مع جعجع وكيروز 
مشروع جر المياه في قضاء بشري

بيروت ـ محمد حرفوش
زار سفيرنا في بيروت عبدالعال القناعي برفقة املمثل املقيم اجلديد 
للصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية نواف الدبوس النائبني 
ستريدا جعجع وايلي كيروز. ومت خالل االجتماع بحث االوضاع العامة 
والنقطة التي وصل اليها مش����روع جّر املياه في قضاء بشري واملراحل 

املتبقية منه لتنفيذه بكامله والذي تستفيد منه بلدات عديدة.
ووصفت جعجع اللقاء مع الس����فير القناعي باملفيد، خاصة لوجود 

قواسم مشتركة كبيرة بني الشعبني الكويتي واللبناني.
بدوره، قال الس����فير القناعي: جئنا لزيارة النائبة جعجع للتواصل 
حول آخر املستجدات على الساحة اللبنانية وتبادل االفكار واآلراء حول 

ما ميكن فعله لتدارك هذه االوضاع.
واضاف: كما بحثنا بعض املشاريع االمنائية التي يقوم بها الصندوق 

من اجل لبنان وحتديدا ملنطقة بشري.

مقرب من السيستاني يدعو دول الجوار
ومجلس األمن إلخراج العراق من الفصل السابع

كربالء )العراق( � د.ب.أ: طالب مقرب من املرجع 
الشيعي األعلى في العراق علي السيستاني دول اجلوار 
االقليمي ومجلس األم����ن الدولي إلى العمل من أجل 
إخراج العراق من طائلة الفصل السابع من ميثاق األمم 
املتحدة في االجتماع الذي سيعقد مبقر االمم املتحدة 

في اجلاري بعد أن انتفت احلاجة اليه.
وقال الشيخ عبد املهدي الكربالئي معتمد املرجعية 
الشيعية في مدينة كربالء، أمام آالف من املصلني في 
صحن اإلمام احلس����ني بكربالء خالل صالة اجلمعة: 
»يعقد مجلس األمن الدولي 15 اجلاري جلسة للنظر 
في اخراج العراق من طائلة الفصل السابع هذا الفصل 
الذي وضع العراق بطائلته في زمن النظام السابق 
عندما كان يشكل خطرا من وجهة نظر املجتمع الدولي 
وتهديدا لالمن الدولي«. وأضاف: »نقول إن الشعب 
العراقي يتوقع من املجتمع الدولي أن يتعامل بايجابية 
مع هذه القضي����ة وان يكون هذا التعامل مبنيا على 
نظرة موضوعي����ة اوال ومنصفة ثانيا للوضع الذي 
يعيشه العراق«. وتابع: »..األسباب التي دعت لوضع 
العراق حتت طائلة الفصل السابع هو بسبب تهديده 

لالمن االقليمي وهي لم تعد موجودة اآلن وان العراق 
بالوقت احلاضر يتبنى العملية الدميوقراطية كما ان 
العملية السياسية وادارة السلطة التنفيذية امنا أمرها 
محدد بالدستور وهناك مؤسسات دستورية تراقب 
قرارات احلكومة وأداءه����ا«. وأردف: »لم يعد عندنا 
كما كان في السابق حاكم واحد متفرد بالقرارات وال 
ندري في اي حلظة طيش او تهور يصدر قرار باحلرب 
عل����ى هذه الدولة او تلك لم يع����د هذا االمر موجودا 
في العراق«. واستدرك قائال: »الن هناك دستورا في 
بلدنا وهذا الدستور حاكم على أداء السلطات الثالث 
التنفيذية والتشريعية والقضائية كما أن هناك شعبا 
يراقب أداء احلكومة واحلكومة حينما تريد اتخاذ قرار 
هناك مجل����س للنواب عليه ان يوافق على مثل هذه 
القرارات«. وقال إن »األسباب التي كانت في السابق 
ل����م تعد موجودة وبالتالي البد ان تكون هناك إعادة 
النظر بهذا املوضوع بصورة موضوعية ومنصفة من 
أجل أن يعود العراق ألداء دوره في املنطقة والعالم 
وأن يأخذ استحقاقه وان يؤدي الدور االقليمي.. البد 

أن يرفع عنه هذا الفصل«.

السفير عبدالعال القناعي

الصالح: إحياء ليالي عاشوراء تجسيد لمفاهيم اإلمام الحسين
أكد أن الشيعة الكويتيين يتمتعون بحرية إقامة شعائرهم وتمنى أن يتم التعامل مع مساجدهم وفق مبدأ المواطنة

)أنور الكندري( إلقاء السيرة احلسينية ومتابعة من احلضور  

جموع من املواطنني الشيعة خالل إلقاء السيرة احلسينية

عبدالهادي الصالح

واصل���ت احلس���ينيات في 
مختل���ف البالد إقام���ة مجالس 
العزاء وإحياء ليالي عاش���وراء 
لذكرى استشهاد سبط الرسول 

اإلمام احلسني بن علي.
وأكد وزير الدولة لش���ؤون 
مجلس األمة السابق عبدالهادي 
الصالح ان إحياء ليالي عاشوراء 
هو جتسيد ملفاهيم اإلمام احلسني 
گ وس���يرته العطرة، مشيرا 
الى ان أول من بكى احلسني هو 
النب���ي محمد ژ وهناك العديد 
من الروايات ومنها روايات عن 
أم املؤمنني عائش���ة رضي اهلل 

عنها تؤكد ذلك.
وقال الصالح ان ثورة اإلمام 
احلسني ليست قضية رجل مات 
منذ 1400 س���نة، ولكنها ستظل 
خالدة الى يوم القيامة ألنه صدق 
الرس���ول ژ والذي رفع شعار 
»امنا خرجت لطلب اإلصالح في 
أمة جدي وأريد ان آمر باملعروف 
وأنهى عن املنكر«، وهو ش���عار 
صالح لكل زمان ومكان. وشدد 
الصالح على ان االحتفال باحلسني 
ألنه شخصية منوذجية تستحق 
البكاء والرثاء على مدى الزمان، 
مشيرا الى قول النبي ژ »حسني 
مني وأنا من حس���ني، أحب اهلل 

من أحب حسينا«.
وأوضح اذا كان هذا هو قول 
الرسول ژ فهو تأكيد لنا بهذه 
الكبير  العظيمة والقدر  املنزلة 
الذي احتله احلس���ني من النبي 
ژ، وتابع قائ���ال: بكاؤنا على 
احلسني ليس للبكاء، ولكن هو 

املجالس احلسينية هو تعبير عن 
حب احلسني، وحول االنتقادات 
األميركية ألوضاع الش���يعة في 
الكويت قال الصالح ان املادة 35 
من الدستور تكفل حرية العبادة، 
الى ان  وإقامة الشعائر، مشيرا 
الش���يعة في الكويت يتمتعون 

إحياء لهذا الشعار اإلسالمي في 
رصده للظلم والطغيان، مشيرا 
الى ان معظم زعماء العالم اقتدوا 
بسيرة احلسني وحياته، حيث 
قال غاندي »تعلمت من احلسني 
كيف أكون مظلوم���ا فأنتصر« 
ولفت الى ان حضور الشيعة الى 

بجميع احلريات في إقامة الشعائر 
احلسينية باحلسينيات وهناك 
تعاون كبير من األجهزة األمنية 
التي حتمي هذه الشعائر وهذا أمر 
ال يحتاج الى تقارير، اما بالنسبة 
للمساجد فتمنى ان يتم التعامل 

معها وفق مبدأ املواطنة.

متابعة من بعض احلضور عدد من احلضور

واإلبداع، مؤكدا ان االسالم قد أولى 
لألخالق والقيم أهمية كبرى وجعلها 
أساسا لبناء حضارته التي أشعت 
بنورها قرون���ا عديدة على الدنيا 
جمعاء، ونش���رت اخلير والرحمة 
في ربوعها. ومن جانبه، ثّمن املكّرم 
صالح أبا اخليل دور جمعية االصالح 
االجتماعي في دعم وتعزيز منظومة 

القيم داخل مجتمعنا الكويتي.

األخالق الرابع يأتي ضمن سلسلة 
مؤمترات اجلمعية التي تعقدها على 
امتداد السنوات املاضية اميانا منها 
بأن األخالق والقيم هي األس���اس 
املتني الذي يقوم عليه بنيان األمم 
ونهضتها، وهي الدرع الواقية التي 
حتميها من التخلف واالنهيار، وهي 
العامل الفعال كذلك ليقظة الضمير 
وفاعلية األمة وقدرتها على العطاء 

»اإلصالح« كرّمت أبا الخيل لجهوده في ترسيخ القيم
ليلى الشافعي

االص���الح  كّرم���ت جمعي���ة 
االجتماعي خ���الل مؤمترها الرابع 
لألخالق مدير ادارة اإلعالم الديني 
ف���ي وزارة األوق���اف والش���ؤون 
االس���المية صالح أبا اخليل وذلك 
جلهوده املتميزة في ترسيخ القيم 
واألخالق داخل املجتمع. وأكد وزير 
العدل ووزير األوقاف املستش���ار 
راشد احلماد خالل كلمته التي ألقاها 
بهذه املناسبة أهمية املؤمتر السيما 
في ظل تس���ارع األحداث وتعاظم 
التحديات التي يواجهها مجتمعنا 
والتي تفرض علينا املش���اركة في 
صياغة احلاضر وصناعة املستقبل 
بالقدر الذي يحفظ لهذا الوطن قيمه 
وهويته ويعزز من متاسكه وتوحد 
حلمته، معتبرا القيم هي الضمان 
الوحيد واألمان احلقيقي الستقرار 
املجتمع واستقامته. وبنّي رئيس 
مجل���س ادارة جمعي���ة االصالح 
االجتماعي حمود الرومي ان مؤمتر 

حمود الرومي مكرما أبا اخليل بحضور د.مطلق القراوي
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عائلة الوزان الكرام
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