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اخلرافي تسّلم من الغنيم والسميط 
كتاب حتويل الكويت إلى مركز مالي

استقبل رئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي 
في مكتبه رئيس مجلس االدارة والعضو املنتدب 
لبيت االستثمار العاملي مها الغنيم والرئيس 

التنفيذي بدر السميط حيث اهدياه كتابا حمل 
عنوان »حتويل الكويت إلى مركز مالي خطة 

كاملة لتحقيق الرؤية«.

جاسم اخلرافي يتسلم الكتاب من مها الغنيم وبدر السميط

العراقية اسامة  باجلمهورية 
النجيف���ي والوفد املرافق له، 
كما سيقيم سفير اجلمهورية 
الكويت مأدبة  العراقية لدى 
عش���اء عل���ى ش���رف الوفد 

الضيف.
الدغيش���م عن  وص���رح 
قيام رئي���س مجلس النواب 
العراقية اسامة  باجلمهورية 
النجيف���ي واملوفد املرافق له 

بزيارة الى املركز العلمي.
الى ذل���ك، يغ���ادر البالد 
البرملان  اليوم اعض���اء  ظهر 
العربي متوجهني الى عاصمة 
العربية  جمهوري���ة مص���ر 
القاهرة للمشاركة في اعمال 
اجتماع البرملان العربي خالل 
الفترة من 20 الى 22 الش���هر 
اجلاري وذلك ملناقشة األوضاع 
الراهنة في الوطن العربي في 
تونس ومصر وآخر املستجدات 

على الساحة الليبية.
ه���ذا ويض���م الوف���د في 
عضويته كال من األعضاء: علي 
الدقباسي، مبارك اخلرينج، 

وادبيا.
وتابع ان االدارة حرصت على 
اختيار اساتذة مختصني من اجل 
اثراء احل���وار وزيادة الفائدة 
على احلضور، حيث يشارك في 
تقدمي احملاضرات كل من مدير 
عام مركز التفاهم املس���يحي � 
االسالمي بجامعة جواج تاون 
بواشنطن املستشار باخلارجية 
االميركية البروفيسور د.جون 
اسبس���يتو واستاذ الدراسات 
احلضارية بجامعة سراييڤو 
التربية االس���بق في  وزي���ر 
البوس���نة والهرس���ك د.انس 
كاريتش وكذلك استاذ العلوم 
الكويت  السياس���ية بجامعة 

د.ابراهيم الهدبان.
وأشار الى ان امللتقى سيطرح 
قضايا معاص���رة متعددة من  
اهمها كيفية تفسير تنامي حدة 
الى االديان ورموزها  االساءة 
في ظل انتشار مقوالت احلوار 
احلضاري والتعايش وتطور 
اشكال االساءة الى االديان من 
جتاوز ومساس بدور العبادات 
واملقدس���ات الديني���ة وكذلك 
حدود نقد االدي���ان ورموزها 
بني العلمية واالس���اءة اضافة 
التعبير واحترام  الى حري���ة 

االديان.
القضايا  ان م���ن  واضاف: 

أعضاء البرملان العربي يتوجهون إلى القاهرة

رئيس مجلس النواب العراقي يصل اليوم

العتيبي: أساتذة مختصون يشاركون
في ملتقى تنادي احلضارات 22 اجلاري

مخلد العازمي، مرزوق الغامن، 
يرافقهم من الشعبة البرملانية 
في مجل���س األمة مدير ادارة 
شؤون املنظمات سامي الشايع 
ورئيس قسم العالقات العربية 

مشعل العنزي.

االخ���رى التي س���تكون محل 
اهتمام املش���اركني في امللتقى 
والتي سيتم تناولها باستفاضة 
هي املقررات الدراسية ودورها 
في احترام االديان والتشريعات 
القانوني���ة ودورها في تأكيد 
االحترام وخطاب املؤسسات 
الديني���ة ودوره ف���ي احترام 
االديان وكيفية ادارة مش���اعر 
االس���اءة لالديان عالوة على 
مستقبل ظاهرة االساءة لالديان 

ورموزها.

أك���د مدير ادارة املراس���م 
العامة مبجلس  والعالق���ات 
األمة جمال الدغيشم ان رئيس 
النواب باجلمهورية  مجلس 
العراقية اسامة النجيفي والوفد 
املرافق ل���ه يصل البالد ظهر 
اليوم 19 اجل���اري في زيارة 

رسمية للبالد.
وأضاف الدغيشم ان رئيس 
النواب باجلمهورية  مجلس 
العراقية اسامة النجيفي والوفد 
املرافق له س���يلتقي رئيس 
مجلس األمة جاسم اخلرافي.
كما أوضح الدغيش���م ان 
اسامة النجيفي والوفد املرافق 
له س���يلتقون س���مو رئيس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد.

كما بنينّ الدغيشم ان رئيس 
مجلس األمة جاسم اخلرافي 
سيقيم مأدبة عشاء دعي فيها 
سمو رئيس الوزراء وأعضاء 
مجل���س األم���ة واحلكومة، 
واالخوة االعض���اء والوزراء 
الس���ابقون وذلك على شرف 
الن���واب  رئي���س مجل���س 

أكد املستشار مبكتب الوكيل 
املساعد للتنسيق والعالقات 
اخلارجي���ة ب���وزارة األوقاف 
خالد العتيبي ان الوزارة تهدف 
دائما ال���ى  ايجاد بيئة فكرية 
علمية جلمع املهتمني واملعنيني 
واملختصني في القضايا الفكرية 
للتباحث من اجل الوصول الى 
ارضية مش���تركة تساهم في 
الرؤى واالفكار هدفها  تقارب 
في ذلك بناء مشاريع عمل فاعلة 

تبني فرصا حلوار حضاري.
وأوضح العتيبي في بيان 
صحافي قب���ل انطالق امللتقى 
الثاني لتنادي احلضارات الذي 
يقام 22 اجلاري بعنوان »احترام 
االديان والرم���وز الدينية من 
اسس احلوار احلضاري« برعاية 
وحضور وكيل الوزارة د.عادل 
الفالح وحضور الوكيل املساعد 
التنس���يق والعالقات  لقطاع 
اخلارجي���ة واحل���ج د.مطلق 
امللتق���ى يجمع  ان  الق���راوي 
نخبة م���ن املهتمني واملعنيني 
واملختصني في القضايا الفكرية 
والعلمية والثقافية مع اختيار 

وسائل نوعية لتعزيز ذلك.
واشار الى ان امللتقى يهدف 
الى توفير ضمان���ات لرعاية 
مش���اريع في مج���ال احلوار 
احلضاري فكريا وعلميا وثقافيا 

جمال الدغيشم

خالد العتيبي

فريق تلفزيون األطفال زار السفارة اليابانية

السفير الياباني: أطفال الكويت أثبتوا صداقتهم وحبهم 
لنظرائهم في اليابان من خالل دعائهم اخلالص للضحايا

الياباني لدى  الس���فير  ثمن 
الكويت ياسويوش���ي كوميزو 
جه���ود واهتمام فريق تلفزيون 
األطفال بأطفال اليابان، وأضاف 
السفير انه من التقاليد لدينا في 
اليابان طائر »الكرين«، وان أطفال 
الكويت أهدونا من صنع أيديهم 
ألف طائر كري���ن ورقي تعبيرا 
عن اهتمامه���م بضحايا الزلزال 
وتسونامي ليشدوا من ازر أطفال 
اليابان للتعافي من هذه احملنة.

وقال السفير ان أطفال الكويت 
اثبتوا صداقتهم وحبهم ألطفال 
الياب���ان م���ن خ���الل صلواتهم 

ودعائهم اخلالص للضحايا.
وأعرب السفير عن بالغ امتنانه 
باهتم���ام اجلميع من الكويتيني 
باليابان وعلى رأس���هم صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
وولي العهد الشيخ نواف األحمد 
ورئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد ووزير اخلارجية 
الشيخ د.محمد الصباح ورجال 
األعمال الكويتيني، وانهم جميعا 
اليابان  اثبت���وا تعاطفهم م���ع 
وصداقته���م وان هذه املش���اعر 
اجلميلة تعط���ي اليابانيني قوة 
احتمال ليتعاف���وا من محنتهم، 
وأضاف السفير ان أطفال الكويت 
هم مستقبلها وسيساهمون في 

تنمية البالد.
ومن جانبها قالت مراقبة برامج 
األطفال في تلفزيون الكويت بدور 
العيسى ان أطفال الكويت دائما 
يقفون م���ع كل أطفال العالم في 
املناطق التي بها كوارث أو حروب، 
وأطفال الكويت أول أطفال كانت 
لهم وقفة مع أطفال فلسطني في 
محنتهم، وأن ما حدث في اليابان 
أوجب علينا أن نتضامن معهم 
من أجل اخلروج م���ن محنتهم 
الن ما حدث كارثة حقيقية بكل 

املقاييس.
وأشارت العيسى الى أن مهمة 
التلفزيون أن يغرس في األطفال 
منذ نعومة أظافرهم حب التعاون 
والوقوف مع أقرانهم في محنهم 
في كل دول العالم، الن العالم في 
ظل الثورة التكنولوجية أصبح 

وقال ان الزلزال والتسونامي 
توهاكو باحمليط الهادي تسببا في 
خسائر فادحة وضحايا كثر وان 
حكومة وشعب اليابان باالضافة 
الى مساعدات الدول األخرى كلهم 
جميعا يعمل����ون معا ويبذلون 
جهودهم إلنقاذ حياة اآلخرين 
ودعم ضحايا الكارثة الستعادة 
سبل احلياة، مشيرا الى انه مت 
إنقاذ اكثر من 26 ألفا بواسطة 
قوات الدفاع اليابانية والشرطة 
ورجال اإلطفاء وخفر السواحل 

وفرق اإلنقاذ األجنبية.
أما بخصوص فوكوش����يما 
اول مفاعل طاقة نووية فحكومة 
الياب����ان تبذل جمي����ع جهودها 
لتحقيق األمان للمناطق احليوية 
)احلياة اآلدمية( بالقدر املمكن، 
ولقد استعانت احلكومة اليابانية 
بتعاون العديد من الهيئات الدولية 
مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

والبالد ذات الصلة.
عائشة الجالهمة  ٭

في محنته وكان دورها مشرفا 
لهم، وأن أطفال الكويت يقدرون 

هذا املوقف.
وأشار إلى ان اليابان ستنهض 
م����ن جدي����د كما تعودن����ا منها 
وس����يكون طائر »الكركي« رمز 
التفاؤل واألمل والسالم كما كان 
بعد حادثة هيروشيما، مشيرا الى 
اننا نحتفل بعيد األم واألس����رة 
والعالم اجمع أصبح أسرة واحدة 
واليابان جزء من هذه األسرة التي 
يجب ان يتعاون اجلميع من اجل 

اخلروج من محنتها.
من جانب آخر أصدر السفير 
الياباني بيان����ا أمس تقدم فيه 
نيابة عن حكومة وشعب اليابان 
بخالص الشكر واالمتنان حلكومة 
الكويت ملس����اعدتهم  وش����عب 
اليابان بسبب  ودعمهم لشعب 
الت����ي تس����ببت في  الكارث����ة 
الياباني بسبب  معاناة الشعب 
الزلزال وتسونامي الذي ضرب 

اليابان.

قرية وأسرة واحدة، وأصبحنا 
نش����اهد االحداث حلظة بلحظة 

أثناء وقوعها.
وقالت ان الهدف من الزيارة 
التع����اون والتضامن وأن يرى 
اليابان  األطفال كيف خرج����ت 
من محنتها في السابق في فترة 
وجيزة جدا حيث أصبحت من 
أوائل الدول املتقدمة بعد حادث 
هيروشيما، حيث تعاملوا مع تلك 
الكارثة بكل هدوء وأداروها بكل 
دقة وبالطرق العلمية، وبالعمل 
اجلاد ال باألق����وال بل باألفعال، 
وأن الزيارة تغرس في األطفال 
حب مساعدة اآلخرين والتعاون 

فيما بينهم.
من جانب����ه قال ممثل أطفال 
الكويت ان وجودنا في السفارة 
الياباني����ة م����ن اج����ل أن نقول 
إلخواننا ف����ي اليابان اننا نقف 
معكم فيما تعانونه جراء الكارثة 
الى وقوف  التي حدثت، مشير 
اليابان الى جانب الشعب الكويتي 

)كرم ذياب( األطفال يهدون مجسما لطائر »الكرين« للسفير  

السفير الرومي متوسطا احلضور في احلفل

سفيرنا في األرجنتني أقام حفل عشاء على شرف حاكم والية مندوسا

الرومي: الكويت مهتمة بتطوير عالقاتها مع األرجنتني
بوينس ايريس � كونا: أقام 
سفيرنا لدى األرجنتني سعود 
شمالن الرومي حفل عشاء على 
ش���رف حاكم والية مندوس���ا 

سيلسو جاك.
حضر احلفل الذي اقيم في 
وق���ت متأخر من أول من امس 
وزير اإلنت���اج بالوالية راؤول 
ميكاو والقنصل الفخري السوري 
مصطف���ى س���عدة اضافة الى 
السفراء العرب املعتمدين لدى 
األرجنتني يتقدمهم عميد السلك 
العربي السفير  الديبلوماسي 

اللبناني د.هشام حمدان.
وأعرب السفير الرومي للحاكم 
في كلمة له عن شكره لتلبيته 
القيادة  الدعوة، مؤكدا اهتمام 
الكويتية الرشيدة املتمثلة في 
صاحب الس���مو األمير الشيخ 
صباح األحمد بتطوير العالقات 
الثنائية بني الكويت وجمهورية 

األرجنتني.
واض���اف ان س���موه يولي 
اهتماما خاصا بتعزيز األواصر 
الوالي���ات األرجنتينية  م���ع 
شعبا وحكومة مؤكدا ترحيب 
الكويتي���ة بزيارته  احلكومة 
الرسمية املرتقبة خالل الشهرين 

املقبلني.
م���ن جانب���ه ن���وه احلاكم 
بالعالقات الثنائية املتطورة بني 
البلدين الصديقني، مشيرا الى 
أهمية التعاون املشترك بينهما 
في ش���تى املجاالت التي تخدم 

مصالح الشعبني.
وتطرق بصورة خاصة الى 
ضرورة عدم ترسيخ األرجنتني 
في األذهان كدولة تبحث فقط 
ع���ن أس���واق ملنتجاتها وامنا 

ال���ى أهمية زيارة  وتطرق 
احلاكم الى الكويت، مؤكدا اهتمام 
السفراء العرب بضرورة توسيع 
دائرة مثل هذه الزيارات الرسمية 

لتشمل بقية الدول العربية.
من جانب متصل أشار السفير 
الرومي أثناء احلفل الى زيارة 
حاكم والية )س���انتا في( الى 
الكويت العام املاضي واهتمام 
الرشيدة بها  الكويتية  القيادة 
من اج���ل تعميق عالقات دولة 
الكوي���ت مع الدول الش���قيقة 

والصديقة.

من دعائم مثل هذا التعاون مع 
هذه الدول.

م���ن ناحيته، أع���رب عميد 
الديبلوماسي العربي  الس���لك 
الذي حتدث نيابة عن السفراء 
العرب عن شكره للبيت الكويتي 
عل���ى حد وصف���ه »الذي دأب 
على تهيئة مث���ل هذه الفرص 
للسفراء العرب لاللتقاء بكبار 
املسؤولني األرجنتينيني لتبادل 
بعض وجهات النظر التي تهم 
العربي���ة وجمهورية  ال���دول 

األرجنتني«.

كش���ريك يس���عى الى تطوير 
املصلح���ة املتبادلة اذ ان هناك 
العديد من املجاالت التي ميكن 
الش���راكة املعنية  أن حتق���ق 
التكنولوجية  السيما املجاالت 

والصناعية والزراعية.
وأكد احلاكم بحس���ب بيان 
صادر عن السفارة لدى األرجنتني 
أنه يأمل في أن حتقق زيارته 
لدولة الكويت هذه الشراكة وأن 
تكون الزيارة امتدادا للتعاون 
مع دول عربية أخرى لتحقيق 
األهداف املرجوة وإرساء املزيد 

ششنية: الفلسطينيون يقدرون عاليًا دور الكويت في دعم قضيتهم 
بيروت � كونا: أشاد مسؤول 
فلس���طيني امس بالدور الكبير 
ال���ذي تلعبه الكوي���ت في دعم 
الفلسطينية والشعب  القضية 
الفلسطيني في أحلك الظروف.

السفارة  وقال املستشار في 
الفلسطينية لدى بيروت حسان 
شش���نية في تصريح ل� »كونا« 
ان الكويت كانت داعمة للقضية 
الفلسطينية منذ اخلمسينيات 
والتزال تقدم هذا الدعم على جميع 
املستويات السياسية املتمثلة في 

املواقف اجلريئة ودعم القضية 
في احملافل الدولية واإلقليمية او 

الدعم اإلنساني واملادي.
وأعرب ششنية عن تقديره 
الكبي���ر لدور الكوي���ت في ظل 
قي���ادة صاحب الس���مو األمير 
الش���يخ صباح االحم���د بدعم 
الفلسطينية في أحلك  القضية 

الظروف.
وفي مجال آخر وحول مبادرة 
رئيس الس���لطة الفلس���طينية 
محمود عباس إلنهاء االنقس���ام 

الفلسطيني وحتقيق املصاحلة 
بني حركت���ي »فتح« و»حماس« 
واس���تعداده للذه���اب الى غزة 
أكد شش���نية ان تل���ك املبادرة 
»جريئة وش���جاعة وجاءت في 
الى ان  املناس���ب« الفتا  الوقت 
»الرئيس الفلسطيني كان دائما 
يطالب باملصاحلة الوطنية في كل 
مناسبة انطالقا من مسؤوليته 
الوطنية جتاه شعبه، ألن في ذلك 

مصلحة فلسطينية حتمية«.
وأكد ان املبادرة انطلقت من 

الرئيس عباس بتحقيق  »اميان 
املصالح العليا للشعب الفلسطيني 
بعيدا ع���ن املصالح احلزبية او 
التنظيمي���ة الضيق���ة لتحقيق 
الوحدة الوطنية الفلسطينية التي 

هي قوة للشعب الفلسطيني«.
ان املس���اعي  ال���ى  واش���ار 
الفلس���طينية ل���م تتوقف يوما 

لتحقيق الوحدة املنشودة«.
واذ لفت الى ترحيب جامعة 
الدول العربية مببادرة عباس إلنهاء 
االنقسام أعرب ششنية عن امله 

في أال تضيع حركة حماس »هذه 
الفرصة التاريخية الن استمرار 
االنقس���ام الفلسطيني مصلحة 

اسرائيلية أوال وأخيرا«.
وحول مضمون مبادرة عباس 
اوضح ششنية ان املبادرة تتضمن 
»الذه���اب الى غزة ليس للحوار 
بل لالتف���اق على حكومة وحدة 
وطنية من شخصيات مستقلة 
بالتوافق بني الطرفني تكون اولى 
مهامها اإلعداد النتخابات تشريعية 

ورئاسية«.

مجلس االمة بدراسة اقتراحه 
النشاء جهاز الكشف عن الكسب 
غير املشروع واالستعجال في 
اقراره للقضاء على الفسادين 
وحرمانهم من التمتع بأموال 

الشعب الكويتي.

لردع الفاسدين وحرمانهم من التمتع بأموال الشعب 

املويزري: سأتقدم بقانون إنشاء جهاز 
الكشف عن الكسب غير املشروع 

أعل���ن النائ���ب ش���عيب 
التقدم  املويزري ع���ن عزمه 
األس���بوع املقب���ل باقت���راح 
بقانون ش���امل بشأن انشاء 
الكسب  جهاز »الكش���ف عن 
انه  غير املشروع«، موضحا 
من خالل هذا اجلهاز س���يتم 
ردع الفاسدين واحلفاظ على 
امل���ال العام الذي اس���تباحه 

الفاسدون.
وطال���ب املوي���زري ف���ي 
شعيب املويزريتصريح صحافي زمالئه اعضاء 

العيسى: ما حدث 
في اليابان أوجب 

علينا التضامن معهم 
في محنتهم


