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الرومي بحث مع وزير الخارجية اإلندونيسي
العالقات التجارية والديبلوماسية واألكاديمية

كواالملب���ور � كونا: التقى الس���فير بوزارة 
اخلارجية محمد املج���رن الرومي امس وزير 
خارجية اندونيسيا رادين محمد مارتي ناتاليقاوا 
وقام بتسليمه رسالة من نائب رئيس الوزراء 

ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح.
وقال الس���فير الرومي ف���ي اتصال هاتفي 
مع »كونا« ان »الرس���الة تتعلق بسبل تطوير 
العالقات بني البلدين واالشادة بالعالقة التاريخية 
بينهما، ناقال حتيات نائب رئيس الوزراء ووزير 
اخلارجية حيث تعذرت مشاركته نظرا النعقاد 
مؤمتر القمة لدول اخلليج العربية في الكويت 
هذا االس���بوع«. واضاف انه قام بالتباحث مع 

وزير اخلارجية االندونيسي في وسائل تطوير 
العالقات التجارية والديبلوماسية واالكادميية 
بني البلدين وشؤون العمالة االندونيسية في 
الكويت، ناقال دعوة رسمية الى الوزير لزيارة 
الكويت في القريب العاجل. وذكر ان العالقات 
الكويتية � االندونيس���ية لم تبدأ منذ استقالل 
اندونيسيا عام 1945 واستقالل الكويت عام 1961، 
امنا بدأت منذ بداية القرن التاسع عشر عندما 
س���افر الى اندونيسيا املؤرخ الكويتي الشهير 
الشيخ املرحوم عبدالعزيز الرشيد واقام فيها 
وتزوج منها الى جانب زيارة التجار الكويتيني 

لها في مراحل مختلفة.

خط التماس أو على سواحل اخلليج 
ستتضرر كثير من أي مواجهة قد 
تكون محتملة بني ايران واملجتمع 

الدولي؟
  أوال انا اختلف معاك اختالف 
جذري فيما تتكلم عنه من تشدد 
أو غير تش����دد ان����ا اعتقد انه من 
حق ايران ان تستعمل هذه الطاقة 
ألي اجراءات س����لمية وايضا انا 
اس����تغرب م����ن ردود فعل الدول 
الكبرى اجتاه ايران في مثل هذه 
االجراءات وتتناسى الطاقة الذرية 
املوجودة في اسرائيل، ملاذا التفرقة 
بهذا االسلوب؟ أيضا فيما يتعلق 
بالعالقة اخلليجية � االيرانية وهي 
واجبة على اي����ران وواجبة على 
دول اخلليج الننا نحن في منطقة 
واحدة ومن صاحلنا ان نتعاون وان 
نعالج مثل هذه املواضيع باحلكمة 
وبعيدا عن االستفزاز او االثارة الى 
في غير محلها وايضا انا ما سمعته 
من املسؤولني االيرانيني استعدادهم 
الكامل فيما يتعلق مبواضيع بلدهم 
لتطمني بال����ذات الدول اخلليجية 
على سالمة اجتاهاتهم فيما يتعلق 
بالطاقة النووية فاذا كان الوضع 
بهذه الصورة مل����اذا املبالغة ملاذا 
التخ����وف غير ذي اجل����دوى انا 
اعتقد ان ايران دولة ليها سيادتها 
وحريصة على كرامتها ويجب ان 
نتعامل مع ايران مثل ما نحن نرغب 
كدول مجلس التعاون او كويت، 
اتكلم عن الكويت ال نريد ان يفرض 
علينا بطريقة تسيء لسيادتنا او 
تس����يء حلقنا كدول����ة في تقرير 

مصيرنا دون اإلساءة للغير.
االن يتكرر دائما ونس��مع على 
ان  االيراني��ني  املس��ؤولني  لس��ان 
هن��اك حقوق تاريخي��ة اليران في 
مملكة البحري��ن وكذلك هناك جزر 
اماراتية محتلة كما يصدر دائما في 
بيانات دول مجلس التعاون اضافة 
للتوج��س الس��عودي الدائ��م م��ن 
دعوات ايران لتحويل موس��م احلج 
ال��ى منتدى سياس��ي او مظاهرات 
سياس��ية وكذلك ايضا حس��ب ما 
سمعنا في األخير االدعاءات اليمنية 
بان احلوثي��ني مدعومون من ايران 
كل ه��ذا األمر اال يخل��ق هواجس 
وخوف وانت اآلن تطمئننا الشعوب 

اخلليجية من ايران؟
انا اعتقد ايضا من واجب ايران 
ان تزيل هذه املخاوف يعني احنا 
مثال لدينا مث����ل كويتي او عربي 
»اللي تقرص����ه احلية يخاف من 
احلبل« وق����د يبالغ باخلوف لهذا 
ايران بالدرجة االولى  يجب على 
ان تس����عى أكثر مما تسعى اآلن 
الى ازالة هذه املخاوف وذلك من 
خالل الزيارات ومتابعتها والتطمني 
بحيث ان يكون هناك اطمئنان في 
دول مجلس التعاون على ان ايران 
اجتاهها فعال صحيح وسليم وفيما 
يتعلق ايضا بدول مجلس التعاون 
علينا ان نكون واقعيني ونحاول ان 
نعالج مثل هذه املواضيع بالطريقة 
التي توصلنا الى نتيجة اوال فيما 
يتعلق بالبحرين أي تصريح يصدر 
من ايران في حقها فهو باطل وليس 
له اس����اس ومنته����ى وهذه دولة 
البحرين اآلن دولة مس����تقلة لها 

سيادتها.
مل��اذا اذن تص��در التصريحات 
من صحف ممكن تكون محس��وبة 
عل��ى احلكومة االيراني��ة ملاذا هذه 
التصريح��ات اذا انت تريد ان تبني 

ثقة بينك وبني جيرانك؟
أخي الفاضل أنا اتخوف من 
مثل هذه التصريحات وقبل قليل 
كنت اتكلم عن التصريحات غير 
املسؤولة بني الكويت والعراق انا 
اعتقد ان مثل هذه التصريحات 
قد يكون فيها سوء نية وقد تريد 
مثل هذه التصريحات ان تسيء 
لهذه العالقة او تأجج هذه العالقة 

حتى ال يكون هناك استقرار.
هل هن��اك من يدف��ع وراء هذه 

التصريحات؟
أنا ال أستبعد ذلك وال استبعد 
ذلك ولدينا عدو مشترك الذي هو 
اسرائيل لذلك أنبه ونبهت في أكثر 
من مناسبة علنا عدم االستعجال في 
اي استعراض سياسي أثناء فترة 
احلوار وحت����ى نصل الى نتيجة 

دون ردود فعل سلبية.

 تقصي��ر من الطرفني ام طرف 
دون اخر؟

  ان���ا اعتقد الطرفني ملتزمني 
في ق���رارات هيئة االمم ومجلس 
االمن وبالتالى من هو مقصر في 
عدم التنفيذ هو املقصر في عدم 

انهاء هذا املوضوع.
 ه��ل تعتقد ان العالقة اجلديدة 
األميركي��ة العراقية ق��د تؤثر على 
احلس��ابات األميركية مع الكويت، 
هل س��تكون الكوي��ت هي احللقة 
االضع��ف ف��ي اي حس��ابات بني 

أميركا والعراق؟
  اخي الفاض���ل فيما يتعلق 
بالسياسة ال يوجد صديق دائم 
او عدو دائم ونحن عالقتنا التزال 
متميزة مع الواليات املتحدة ولكن 
ايضا في نفس الوقت نحن نؤمن 
بسيادة الكويت واهمية قراراتنا 
وس���يادة قراراتنا ولهذا ال جند 
اى حرج ان نبدي وجهة نظرنا 
اذا كانت لدينا وجهة نظر حول 
اى اج���راء يتخذ فيم���ا يتعلق 
انا متفائل  بالسياسة األميركية 
من السياسة اجلديدة األميركية 
ونأمل ان ش���اء اهلل ان تستمر 
هذه السياس���ة سياسة االنفتاح 
وبالذات فيم���ا يتعلق بالقضايا 
املصيرية باملنطقة وباخلصوص 
القضية الفلسطينية االسرائيلية 
واملوقف املطل���وب من الواليات 
املتحدة ملا له���ا من دور هام في 

مثل هذه املعاجلة.
 هل ستزور العراق قريبا؟

  واهلل امل ذلك انا امل ان تتاح 
لي الفرصة ولي الدعوة ان شاء 
اهلل واح���اول ان البيها المياني 
الزي���ارات خصوصا  مبثل هذه 
العراقي  البرملان  ان االخ رئيس 
اكرمن���ا بزيارته ومن واجبي انا 
ايضا ارد التحية وازور العراق ان 
شاء اهلل سوف تكون في القريب 

العاجل.
 س��تكون في الكردس��تان أم 

املنطقة اخلضراء؟
  سأكون في ضيافتهم وأينما 
يرغب���ون أن أتواج���د فس���وف 

أتواجد.
 احلكوم��ة الكويتي��ة رفع��ت 
العراق  الديبلوماس��ي في  متثيلها 
الى درجة س��فير بينم��ا العراق ال 
زال ل��م يعني س��فيرا في الكويت، 
هل م��ن عوائق متن��ع العراق من 

تعيني سفير في الكويت؟
  أنا أعتقد مثل هذا الس���ؤال 
ال يوج���ه لي أنا يوج���ه للجهة 

الثانية.
 انت كرئيس للبرملان؟

  انا اقولك ان واجبنا أديناه 
عينا سفيرا وهو متواجد االن في 
العراق، ما شاء اهلل انتم لديكم 
ايضا اتصال في العراق يرجى ان 
يوجه هذا الس���ؤال الى مسؤول 

عراقي لالجابة عليه.
 احن��ا اتصالن��ا مع الش��عوب 
وليس مع احلكوم��ات، نبتعد عن 
محور العراق الذي يبدو أنه أصبح 

مقلقا ونذهب الى محور آخر.
  مني قال انه مقلق بالعكس من 
واجبنا ان نعمل جميعا على ان 
نوجد األرضية اجليدة للتنسيق 
فيما بيننا الن العراق والكويت 
ليسو فقط جيران ولكن لهم تاريخ 
ورواب���ط فيما بينهم وايضا أود 
ان نضي���ف وأقولك كلما متيزت 
العالقة فيما بني العراق والكويت 
ستكون مصلحة للطرفني وليس 
طرف واحد ومن واجبنا ان نسعى 
إلزالة الشوائب لكن إذا تسمحلي 
ايضا اوجه كلمة في هذه املواضيع 
انا اعلم اآلن هناك انتخابات في 
الع���راق أرجو ان ننتبه في عدم 
اإلساءة من خالل تصريحات غير 
مسؤولة ملصالح انتخابية علينا 
ان نبتعد عنها حتى ال نس���يئ 
ملن يجتهد اآلن لتقريب وجهات 

النظر.
 نذه��ب ال��ى احمل��ور األخير 
لضيق الوقت هو احملور االيراني، 
كما نش��هد اآلن تعنت ايراني من 
خالل املضي قدما في مش��روعها 
النووي يقابله تشدد دولي في منع 
املش��روع األمر الذي قد يؤدي الى 
مواجهة هل تعتقد بان دول اخلليج 
وخصوص��ا الكويت التي هي على 

اهلل من رؤساء املجالس احلالي 
والسابقني غير ذلك ليس هناك 
اجب���ار على اح���د ان يأخذ رأي 

احد.
 كانت هناك رسائل بني الصحف 
من رئيس مجلس االمة وكذلك من 
رئيس احلكوم��ة حول تدخالت او 

هكذا قالت الصحف الكويتية؟
  اذا تريد ان نتكلم بصراحة 
فيمك���ن ان تعني عن بيان صدر 
من رئيس الوزارة نتيجة لوجهة 
نظري في اجراء معني اتخذ من 
قبل رئيس الوزراء وكان يتكلم 
عن هذا ان وجهة نظري الذي بينت 
فيها الكالم الذي انت قلته تغير 
احلكومة وقصر الفترة الزمنية، 
وكانت وجهة نظر سمو رئيس 
مجلس ال���وزراء في بيان صادر 
ان هذا النقد ال���ذي انتقدت فيه 
االوضاع كان بسبب تدخالت كانت 
مرفوضة من قبل رئيس الوزراء 

وهذا غير صحيح.
تش��كيل  ف��ي  تتدخ��ل  ال   

احلكومة؟
  م���ا ممك���ن ان اتدخل حتى 
لو تدخل���ت من حقه ان يرفض، 
وبالتال���ي ما ممكن ان اقبل على 
نفس���ي ان اكون في موقف مثل 

هذا.
 سيد جاس��م، اآلن العراق هو 
مح��ور مه��م، واالزم��ة املتجددة 
الدائم��ة بني الكوي��ت والعراق من 
خ��الل التجاذبات السياس��ية التي 
حتدث ومطالب��ات الكويت للعراق 
الدولي��ة  االس��تحقاقات  بتنفي��ذ 
املترتبة علي��ه وكذلك الرد العراقي 
بانه قد نفذ كل ما هو مطلوب منه 
اال تعتق��د انه هن��اك دور للبرملان 
العراق��ي والبرمل��ان الكويت��ي في 
حلحلة هذه االزمة بعيدا عن االطر 
الرس��مية وبعيدا عن االش��كاالت 

السياسية؟
فيما يتعلق مبوضوع العراق 
والكويت ان���ا اعتقد ليس امامنا 
اال املزي���د م���ن احل���وار ومزيد 
م���ن التنس���يق واالبتع���اد عن 
التصريحات غير املسؤولة وفيما 
التي تكلمت  يتعلق باجلزئي���ة 
فيها ع���ن دور البرملان العراقي 
ومجلس االمة الكويتي نعم هناك 
اتصاالت وهناك تنس���يق ولكن 
بالدرجة االولى نحن كبرملانيات 
برملاني���ات تش���ريعية ورقابية 
على دولنا وهناك ايضا دور اهم 
للحكومة حكومة البلدين في اهمية 
التنسيق فيما بينهم في اهمية عدم 
ترك مواضي���ع دون معاجلة في 
عدم التاخير في تنفيذ القرارات 
الدولية النهاء هذه االوضاع بصفة 

مستعجلة.
 ه��ل ت��رى س��يد جاس��م من 
املفيد للدولتني الكويت والعراق ان 
يتم الدخول ف��ي مفاوضات ثنائية 
حلل امللفات العالقة مثل االس��رى 
واحلدود واالبار النفطية املشتركة 
وغيره��ا من امللف��ات للتحول في 
مفاوضات مباشرة وقد تكون هذه 
مدخ��ال الخراج الع��راق ايضا من 

البند السابع مليثاق االمم املتحدة؟
  اخ���ي الفاضل ل���و اجيبك 
بنع���م وكأنه ال يوجد هناك مثل 
هذا احلوار هناك هذا التنس���يق 
هناك تركيز على ان حالة تنفيذ 
قرارات هيئة االمم ومجلس االمن 
نحن سنساهم ايضا مع العراق 

الخراجهم من هذا الباب.
 هل هن��اك مفاوض��ات ثنائية 

سيد جاسم؟
  ال ش���ك لو لم يك���ن هناك 
او ح���وارات ثنائية ملا  اتفاقات 
توصلنا الى ما توصلنا اليه من 

خالل املتابعة.
 اي��ن تعق��د ه��ذه املفاوضات 

الثنائية؟
  حسب القرارات التي تتخذ 
بني االطراف احلكومية كان فيه 
لقاءات في الكويت، كان فيه لقاءات 
في هيئ���ة االمم، كان فيه لقاءات 

حتى في العراق.
 ومت التوصل الى حلول لبعض 

امللفات؟
  هناك اتفاق ولكن فيه ايضا 
هناك بعض التقصير الذي يجب 
ان ننهيه حتى نستطيع ان نصل 

الى النتيجة املرجوة.

والنظام له مكانه كبيرة في قلوب 
اهل الكويت وبالتالي كنا حريصني 
في هذه الفترة عل���ى ان نعالج 
مواضيعنا بعيدا عن التأزمي ونحن 
سعداء ملا انتهت اليه هذه االوضاع 
واستطعنا ان نعالج مواضيعنا 
بروح االسرة الكويتية وايضا من 
خالل االطر الدستورية التي قبل 

احلاكم واحملكوم.
الكويت تش��هد االنفتاح   االن 
االعالم��ي وحري��ات اعالمي��ة من 
خالل كس��ر االحت��كار للصحف 
اليومية وانتشار القنوات الفضائية 
لكن بحس��ب تقييم البعض هناك 
من يرى ان هذه الوسائل االعالمية 
أحدثت ش��رخا في ج��دار الوحدة 
الوطنية بل البعض زاد في اتهامها 
بانها قد تكون هذه الوسائل ممولة 
من بعض االطراف لصالح اطراف 

معينة هل لديك رأي في ذلك؟
  نع���م انا لي رأي في ذلك اال 
تعتقد ان الزايد نفس الناقص اذا 
كان في يوم من االيام خمس صحف 
ومحطة واحدة وهي فضائية اال 
الكويت  وهي محطة تلفزي���ون 
ايضا باالعداد التي اآلن موجودة 
انا ال  واعداد الصحف املوجودة 
اعتقد ان الكويت هذا البلد الصغير 
يتحمل ه���ذه االعداد صحيح ان 
احلرية مكفولة والبقاء لالصلح 
ولكن الذي أمتناه ان نحرص ايضا 
كإعالم مقروء ومرئي ومسموع 

على الوحدة الوطنية.
 كيف سيد جاس��م يتم ضبط 
ايقاع هذا االعالم، هناك من يتهمه 
باالعالم الفاس��د ام ان هذا االعالم 

ضريبة الدميوقراطية؟
هي ال شك ضريبة الدميوقراطية 
وال شك أيضا ان ما يتعلق بحرية 
الرأي مكفولة حسب نص الدستور 
ولكن ايضا يجب ان نقف عند ما 
تعدى هذا االعالم على حرية الغير، 
احلرية لها حدود أيضا ولها اطار 
قانوني يجب ان نعمل من خالله 
وبالتالي علينا ايضا ان نقبل في 
حال اتخاذ اجراءات قانونية ان 
نتيح للسلطة القضائية الثالثة 
ان تأخذ ايضا مجراها وال نحاول 
ان نتدخل في السلطة القضائية 
ألمور شخصية او الهداف سياسية 

بعيدا عن املصلحة العامة.
 هل تعتقد في ظل اعادة تشكيل 
هذه احلكومات وحل مجلس االمة 
الكثر من مرة، هل هذا يحقق فعال 
رغبة أمي��ر البالد بتحويل الكويت 

الى مركز مالي واقتصادي؟
  ال هذا ال يحقق وامنا يؤخر 
هذا االجتاه واملركز املالي الكويتي 
ليس بجديد على الكويت، الكويت 
كانت مركزا ماليا وكان لها نشاط 
جت����اري وكانت نواة لكثير من 
االنشطة التي االن نراها في بعض 
الدول االخرى ولكن ايضا التطور 
الذي حصل في الكويت وحتويل 
الكويت الى دولة مؤسسات ايضا 
قد يؤخر هذا الشيء بسبب عدم 
التنسيق فيما بني هذه املؤسسات 
املختلفة امن����ا نتكلم عن مركز 
مالي ال نق����ول فقط مركز مالي 
دون ان نعي ونعرف كيف يكون 
املركز املالي، املركز املالي يكون 
باتخاذ االجراءات في جميع هذه 
املؤسسات، ال يكفي ان نقول ان 
التجارة هي املس����ؤولة  وزارة 
عن النشاط او وزارة املالية او 
البنك املركزي هناك ايضا وزارات 
مسؤولة، وزارة الداخلية مسؤولة 
عن العمالة مسؤولة عن مداخل 

احلدود.
 هناك تداخالت كثيرة.

  بالتال���ي الب���د ان نعي هذه 
املتطلب���ات ونعمل م���ن خالل 
اس���تراتيجية موضوعة وليس 

فقط تركها على البركة.
 الس��يد جاس��م رئيس مجلس 
االم��ة االن هناك من حت��دث بأن 
رئيس مجل��س االمة كان له تدخل 
ش��خصي ف��ي تش��كيل بع��ض 
احلكومات االم��ر الذي نضعه بني 
قوس��ني خل��ق جفوة ب��ني رئيس 
البرملان ورئيس احلكومة، فهل لك 

ان توضح لنا صحة هذا االمر؟
  اود ان اؤكد لك ان االستشارة 
الوحيدة التي هي مطلوبة دستوريا 
هي استشارة سمو االمير حفظه 

أكد رئيس مجلس األمة جاسم 
اخلرافي انه ال يتدخل في تشكيل 
احلكومة وال يقبل على نفس���ه 
ذلك، مشيرا الى انه من حق سمو 
رئيس الوزراء الرفض في حالة 

تدخله.
وقال اخلرافي خالل اللقاء الذي 
أجراه معه الزميل سعد السعيدي 
من قناة اجلزيرة انه ال يجد أي 
حرج في استجواب سمو رئيس 
الوزراء، مبينا ان االستجواب حق 
دستوري، مشددا على ان األكثرية 
هي التي تق���رر في األمر وليس 

مقدم االستجواب.
وعرج اخلرافي ف���ي حديثه 
على األوضاع في اخلليج وعمل 
منظوم���ة دول مجلس التعاون، 
موضحا ان هناك بطئا في اتخاذ 
وتنفيذ القرارات اخلليجية. وحول 
الوضع اإليراني قال رئيس مجلس 
األمة انه من حق إيران استخدام 
الطاقة النووية ألغراض سلمية، 
مبديا استغرابه من ردود الفعل 
الدولي���ة املتناقض���ة والتعامل 
مبعايير مزدوجة، مطالبا إيران 
في الوقت نفسه ببذل جهد أكبر 
لتبديد املخاوف اخلليجية. وفيما 

يلي نص اللقاء:
 هناك عتب كما يقولون وعتب 
أحب��ة ومحب��ة لدي��ك عل��ى قناة 
اجلزي��رة، فهل ل��ك ان توضح لنا 
هذا العتب وان كان بش��كل سريع 

وهذا كان شرطا لك علينا؟
  بس���م اهلل الرحمن الرحيم 
أوال أنا س���عيد بتواجدي معاكم 
والعتب من أي���ام وفترة الغزو 
الغاشم وموقف اجلزيرة واللي 
كانوا ضيوفك���م في تلك الفترة 
على كل احلمد هلل، اآلن األوضاع 
تغيرت وسعداء بتواجدك معنا 
اآلن وان شاء اهلل دائما نستطيع 
ان نتعاون في املستقبل من خالل 

هذه الروح اجلديدة.
 العتب دائم��ا على قدر احملبة، 
الت��أزمي  س��ؤالنا اآلن ف��ي ظ��ل 
املس��تمر بني احلكوم��ة أو بعض 
النواب واحلكومة وارتفاع س��قف 
املساءلة السياسية في رغبة بعض 
النواب في مساءلة رئيس احلكومة، 
إلى أين تس��ير الدميوقراطية في 
الكويت وهل أصبحت مثاال س��يئا 

بني دول املنطقة؟
  أخ سعد انا سأبتدي من حيث 
انتهيت هل هي مثال سيء انا ال 
اعتقد انها مثال س���يء ولكن ما 
استطيع ان اقول ان ما يتعلق بدور 
املجالس الدميوقراطية هو الرقابة 
والنقد قد نخطئ وقد نصيب ولكن 
في النهاي���ة القرار هو لألكثرية 
ويجب اال يحكم على مجلس االمة 
اال من خالل ما يصدر من مجلس 
االم���ة وليس ما يصدر من أفراد 
وبالتالي انا ال أجد اي حرج فيما 
يتعلق مبوضوع استجواب رئيس 
الوزراء وهذا حق دستوري اعترف 
فيه حتى رئي���س الوزراء وقبل 
الدستوري وان كنا  هذا الوضع 
نحن نس���ير من خالل االوضاع 
الدس���تورية دون اخلروج عن 
أدب احلوار واحلرص على أدب 
احلوار وحرص االشخاص غير 
املتواجدي���ن في املجل���س أنا ال 
أعتقد أنه في مشكله النه بالنهاية 
االكثرية هي التي ستقرر وليس 

من يقدم االستجواب. 
 لك��ن االزمة الكويتية اصبحت 
تقريبا غير مس��تغربة مس��تمرة 
كيف اخلروج منها االن، استجواب 
رئي��س مجل��س ال��وزراء هذا هو 
لرئي��س  اخلام��س  االس��تجواب 
مجلس الوزراء ولن تخرج الدوامة 
تتوق��ع انت كرئيس له��ذا البرملان 
مت��ى تخ��رج الكوي��ت م��ن هذه 
الدوامة ويبدأ عهد التنمية والتطور 

املطلوب؟
  أخي الفاضل أنا أعتقد لو كان 
سمو رئيس مجلس الوزراء من 
البداية واجه االستجواب ملا وصلنا 
الى ما وصلنا اليه ولذلك أنا سعيد 
بانه سموه س���يواجه هذه املرة 
االستجواب، عدم املواجهة وعدم 
حس���م هذه املواضيع قد يعطي 
انطباعا سيئا وقد يتيح الفرصة 
أيضا ملن يريد أن يس���تغل هذه 
الفرصة ملآرب خارج عن االوضاع 

الدميوقراطية.
 صحيح سيد جاسم عام 2006 
مرت الكويت بأزمة مس��ند االمارة 
أو ما يسمى هنا بأزمة احلكم وكان 
البرملان قد حسم هذه املسألة ويقال 
لكم دور شخصي في هذه املسألة، 
هل البرملان الكويتي ورئاسته كانا 
طرفا ف��ي اخلالفات بني االس��رة 
احلاكم��ة أم ان البرملان كان يعمل 
وفق االطر الدس��تورية احملددة له 

في الدستور الكويتي؟
  أن���ا أعتقد بان مجلس االمة 
كان ميشي من خالل اختصاصاته 
واود ان انتهز هذه املناسبة الن 
ليس فقط مجلس االمة او البرملان 
الكويتي ارتباطه بهذه االس���رة 
احلاكمة وامنا هناك عالقة متميزة 
في الكويت بني احلاكم واحملكوم 

الزميل سعد السعيدي الرئيس جاسم اخلرافي أثناء حديثه لقناة اجلزيرة

األمير عّزى حاكم رأس الخيمة
بوفاة ابنه النائب الثاني لإلمارة

بعث صاحب السمو االمير الشيخ صباح األحمد 
ببرقية تعزية الى أخيه صاحب السمو الشيخ صقر 
بن محمد القاسمي عضو املجلس األعلى حاكم رأس 
اخليمة بدولة االمارات العربية املتحدة الشقيقة عبر 
فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة املغفور 
له بإذن اهلل تعالى ابنه الشيخ سلطان بن صقر بن 

محمد القاس����مي النائب الثاني حلاكم رأس اخليمة، 
سائال املولى تعالى ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه 
فسيح جناته وأن يلهم األسرة الكرمية جميل الصبر 
وحس����ن العزاء. كما بعث س����مو ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

ناصر احملمد ببرقيتي تعزية مماثلتني.

الخرافي: ال نجد أي حرج في استجواب رئيس الوزراء 
وهذا حق دستوري واألكثرية هي التي تقرر

أكد خالل لقاء مع »الجزيرة« أنه على اإليرانيين بذل جهد أكبر لتبديد المخاوف الخليجية

برلمانيات الخليج غرسن شتالت
جمعية »حوار« بالبرلمان البحريني

تشكل عصب االقتصاد البحريني. 
وثمن الصالح مبادرة جمعية حوار 
الشبابية، مؤكدا ضرورة ترسيخ 
الوطنية في  املفاهيم والرم����وز 
قلوب الشباب، وحثهم على املضي 
قدما في خدمة وطنهم، وملكيهم، 
متمنيا للجمعية كل التوفيق في 
مشروعاتها املس����تقبلية خلدمة 

اململكة وشعبها.
من جانبه، ثمن معاون رئيس 
جمعية »حوار« الشبابية البحرينية 
راش����د الغائ����ب رعاي����ة مجلس 

الشورى الطالق املبادرة.
وقال: تعميم ثقاف���ة االهتمام 
باملساحات اخلضراء عموما، وعودة 
النخلة حلديقة األسرة البحرينية، 
يجب أن يحظى بأولوية لدى اجلهات 
احلكومي���ة واخلاص���ة واألهلية 

املعنية.

واملسؤولني الساعني خلدمة وطنهم 
وتعزيز دوره ومكانته.

واش����ار الى ان ما حتقق من 
اجنازات ضمن املشروع االصالحي 
الكبير الذي دشنه امللك منذ توليه 
مقاليد احلكم يبش����ر بغد افضل 
اململكة واملنطقة  واجمل تعيشه 
والعالم خالل الفترات املاضية في 
ظل رعاية جاللته التي استطاع بكل 
قدرة وكفاءة ان يقود سفينة اململكة 
الى بر االمان رغم كل الصعوبات 
التي واجهته وخاصة في املجاالت 
االقتصادية والسياسة اخلارجية. 
الرئيس الصالح بالنخلة  واشاد 
باعتبارها رم����ز احلياة والعطاء 
التي كانت والتزال متثل ماضي 
وحاضر مملكة البحرين، مشيرا 
ال����ى ما متثله النخل����ة في حياة 
البحرينيني في املاضي والتي كانت 

المنامة ـ جمعية »حوار« الشبابية البحرينية:
برعاية وحضور رئيس مجلس 
الشورى البحريني علي بن صالح 
الصالح، اطلقت جمعية »حوار« 
الشبابية البحرينية بالتعاون مع 
مجلس الشورى مبادرة بعنوان 
»الرم����ز الباس����ق.. 10 نخ����الت 
مبناسبة عشرية العرش« بحديقة 
البحريني مبش����اركة  البرمل����ان 
برملاني����ني بحرينيني وخليجيني 
املبادرة لتشجيع غرس  وتهدف 
10 شتالت من النخيل في عموم 
املناطق البحرينية، مبناسبة مرور 
عقد على اعتالء امللك البحريني 
حمد بن عيس����ى العرش والعيد 

الوطني ململكة البحرين.
املبادرة مع  وتزامن اط����الق 
انعقاد اعمال املؤمتر الرابع للنساء 
البرملانيات بدول مجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية، الذي يعقد 
الش����ورى  بالتعاون مع مجلس 
والن����واب واالحت����اد البرملان����ي 

الدولي.
ودعيت البرملانيات للمشاركة 
املبادرة،  اط���الق  انش���طة  في 
وش���اركن في غرس الشتالت، 
كما حضر احلف���ل االمني العام 
لالحت���اد البرملاني العربي نور 
الدين بوشكوج وجرى تخصيص 
مساحة مميزة لشتالت النخيل، 
التي غرست في حديقة مجلس 
الش���ورى، املج���اورة ملجم���ع 
املجلس���ني، الذي يش���هد عادة 
االفتتاح امللكي السنوي ألدوار 
التش���ريعية لغرفتي  االنعقاد 
التش���ريع، املعينة واملنتخبة 
البحرين���ي، وثبتت  بالبرملان 
لوح���ة تذكارية بجوار الزاوية 

اخلضراء.
املناس����بة قال رئيس  وبهذه 
مجل����س الش����ورى البحرين����ي 
علي الصال����ح ان عطاءات عاهل 
البحرين وجهوده لتطوير اململكة 
متثل الدافع األكبر لكل املواطنني 

د. روال دشتى تزرع شتلة في حديقة البرملان البحريني

بمناسبة مرور عقد على تولي عاهل البحرين مقاليد الحكم

الصقر: إقرار القانون األساسي للمجلس 
العربي للعالقات اإلقليمية يناير المقبل

س����ابقني وممن يعملون في 
الشأن اخلارجي.

واضاف أن املجلس يستطيع 
أن يتحاور مع الغرب والشرق 
العربية  القضاي����ا  ويط����رح 
ويستطيع أيضا أن يكون له 
القضايا احمللية  دور جت����اه 
واإلقليمية وتقريب وجهات 
النظر بني األطراف املتخاصمة، 
العربي العال����م  أن   معتب����را 
يفتق����د إل����ى هذا الن����وع من 

املجالس.
وش����دد الصقر على عدم 
وجود تعارض بني دور املجلس 
العربي للعالق����ات اإلقليمية 
العربي  والدولي����ة والبرملان 
االنتقالي باعتبار األخير هيئة 
رقابية وتشريعية ومشيرا الى 
ان املجلس سيعنى بالشؤون 
اخلارجي����ة وقضاي����ا العالم 
العربي ويدافع عن تلك القضايا 
في احملافل الدولية من املنطلق 

الشعبي وليس احلكومي.

سيعمل كمؤسسة مجتمع مدني 
عربية يفتقدها العالم العربي 
كمؤسس����ة تعنى بالشؤون 
اخلارجية وتتابع وتكون مكملة 
ل����وزراء اخلارجية واملجلس 
الوزاري جلامعة الدول العربية 
وبالتالي يستطيع أن يلعب 
دورا خاصا الفتا الى ان أعضاءه 
سيكونون رؤس����اء ووزراء 

القاهرة � كونا: أعلن رئيس 
املجل����س العرب����ي للعالقات 
اإلقليمية والدولية محمد الصقر 
 أن الكويت ستس����تضيف في

ال� 12 من يناير املقبل اجتماعا 
إلق����رار القان����ون األساس����ي 

للمجلس.
جاء ذلك في تصريح للصقر 
الذي يزور القاهرة حاليا عقب 
لقائه مساء امس االول األمني 
العربية  الدول  العام جلامعة 

عمرو موسى.
وقال الصقر انه أطلع موسى 
على اإلجراءات التي مت اتخاذها 
فيما يتعلق بالنظام األساسي 
العرب����ي للعالقات  للمجلس 
اإلقليمية والدولية، مشيرا الى 
ان هناك تصورا نهائيا للنظام 
األساسي سيطلع عليه األمني 
العام وأعضاء املجلس خالل 

األيام القليلة املقبلة.
وح����ول ال����دور املأم����ول 
للمجلس اكد الصقر ان املجلس 

محمد الصقر


