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سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد

أكد في حديث لمجلة »المصور« المصرية ينشر غدًا استمرار سياسة الكويت الحكيمة بقيادة صاحب السمو

االس�تجوابات نقلة حضارية في الممارس�ة الديموقراطية ومحطة جديدة وليس�ت انتصارًا بل مكس�ب تاريخي
الت�أزم ف�ي الخلي�ج س�يعّرض االقتص�اد العالمي 
الضعي�ف حالي�اً لالنح�دار وق�د يله�ب أس�عار النفط

حريص�ون عل�ى إقام�ة عالقات س�ليمة م�ع دول 
العال�م وال نقب�ل تدخاًل من أح�د في ش�ؤوننا الداخلية

المنظوم�ة  ووح�دة  ق�وة  أك�دت  التع�اون  قم�ة 
الخليجية العربية والمس�ت آمال وطموحات الش�عوب

نحن في مرحل�ة تتطلب المزيد م�ن الحكمة وترك 
األجن�دات الش�خصية والعودة إل�ى المرب�ع الصحيح
لمصر دور مهم وفاعل عربي�ًا ودوليًا وفي مجال تعزيز 
األمن القومي العربي ونستذكر دورها الكبير في تحرير الكويت

نسعى لمساعدة العراق على استكمال تطبيق القرارات 
المتعلقة بالحالة بين البلدين للخروج من االلتزامات الدولية

ناصر المحمد: عمليات الشحن والتوتر الطائفي أزمات طارئة وليست مدخاًل للفتنة

� كونا: ش���دد س���مو  القاهرة 
رئي���س مجلس الوزراء الش���يخ 
ناصر احملمد في مقابلة صحافية 
الكويت »ستبقى  على ان سياسة 
كما هي منذ االستقالل والتي قادها 
بحكمة واقتدار صاحب السمو االمير 
الش���يخ صباح االحمد في العهود 
األميرية السابقة«. واكد سمو الشيخ 
ناصر احملمد في حديث شامل ملجلة 
)املصور( املصرية االسبوعية ينشر 
في عددها الذي يصدر غدا ان سياسة 
الكويت »تعتمد على مبادئ اساسية 
أهمه���ا احلرص على اقامة عالقات 
س���ليمة مع مختل���ف دول العالم 
مبختلف أنظمتها وعدم التدخل في 
الش���ؤون الداخلية للدول االخرى 
بنفس الوقت الذي ال نقبل تدخال 
من احد في شؤوننا الداخلية وذلك 

جنبا الى جنب مع التزامنا بقضايا 
األمة املصيرية«. وقال ان قمة مجلس 
التعاون الثالث���ن التي عقدت في 
الكويت جاءت تأكيدا لقوة ووحدة 
املنظومة اخلليجية العربية والمست 
آمال وطموحات الشعوب اخلليجية 
التي تصبو لها الفتا الى ان قادة دول 
اخلليجي لديهم طموحات أوسع في 
أمور كثيرة قد تشهدها هذه السنة 
خالل ترؤس الكويت للقمة. واكد ان 
الكويت مع السعودية قلبا وقالبا 
في احملافظة على حدودها »حيث ان 
انتهاك احلوثين احلدود السعودية 
محاولة جلرها الى االش���تراك في 
احلرب الدائرة ولكن السعودية دائما 
حتدد سياستها بشفافية وتلتزم 
بعدم التدخل في شؤون اآلخرين«. 
وق���ال ان الكوي���ت ودول مجلس 

التعاون اخلليجي تقوم بخطوات 
ثابت���ة نحو اقامة برنامج خليجي 
مشترك الستخدامات الطاقة النووية 
لالغراض السلمية مبينا ان »هناك 
رعاية سامية لهذا املشروع من قبل 
صاحب السمو االمير الشيخ صباح 
االحمد الذي يول���ي اهتماما بالغا 
لوضع وتنفيذ مشروع انتاج الطاقة 
النووية السلمية في الكويت«. وفي 
الشأن احمللي شدد على ان عمليات 
الشحن والتوتر الطائفي التي يحاول 
بعض االطراف اشعالها في الكويت 
ال تعدو ان تك���ون »ازمات طارئة 
فال ميك���ن ان تكون مدخال للفتنة 
الطائفي املرفوض في  والش���قاق 
ب���كل طوائفه«.  الكويتي  املجتمع 
وقال »نحن في الكويت نعيش منذ 
ايام اآلباء واالجداد اس���رة واحدة 

املربع الصحيح« واصفا ما حدث يوم 
االستجوابات بانه »نقلة حضارية 
في املمارسة الدميوقراطية ومحطة 
جديدة في العالقة بن الس���لطتن 
وهو ليس انتصارا بل هو مكسب 
تاريخي يصب في مصلحة الكويت 
العليا«. ومبناسبة الزيارة التي يقوم 
بها الرئيس املصري حسني مبارك 
للكويت اليوم اكد سمو الشيخ ناصر 
احملمد اهمية الدور املصري الفاعل 
عربيا ودوليا مشيدا بدور مصر في 
مجال تعزيز األمن القومي العربي. 
وابدى س���مو الشيخ ناصر احملمد 
مشاعره الطيبة جتاه مصر وقيادتها 
ووجه صادق املودة والتقدير الى 
شخص الرئيس محمد حسني مبارك 
كما نوه بالدور املصري الفاعل عربيا 
ودوليا. وأشاد سموه بدور مصر في 

مجال تعزيز األمن القومي العربي 
خصوصا ف���ي مجال دعم القضايا 
العربي���ة وحتديدا في ملف النزاع 
العربي � االس���رائيلي واس���تذكر 
دوره���ا الكبير في حترير الكويت 
والتصدي للعدوان الذي وقع عليها 
عام 1990. وقال ان العالقات الكويتية 
� املصرية »ممتازة ودافئة وثابتة 
وأبدية وعميقة وقوية جدا وتضرب 
بجذورها التاريخية منذ أمد طويل« 
مبينا ان »مواقف البلدين الشقيقن 
متطابقة بفضل حكمة وحنكة قيادتي 
البلدين صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد والرئيس حس���ني 
مب���ارك«. وجدد ح���رص الكويت 
دائما على اقام���ة عالقة طيبة مع 
األشقاء في العراق وايضا احلرص 
على اس���تقراره »ونسعى بجميع 

امكاناتنا ملس���اعدته في استكمال 
املتعلقة باحلالة  القرارات  تطبيق 
بن البلدين للخروج من االلتزامات 
النووي  الدولية«. وح���ول امللف 
االيران���ي قال »نحن ف���ي الكويت 
واخلليج عموما نسعى دائما للتهدئة 
بل ونبارك أي اتفاق يدعو لذلك بن 
ايران والدول الكبرى لتفادي التأزم 
في اخلليج وان أي احتماالت حلرب 
في املنطقة ستضيف مأساة جديدة«. 
واضاف ان »هذا التأزمي سيعرض 
االقتص���اد العاملي الضعيف حاليا 
الى االنحدار وقد يلهب أسعار النفط 
الى االرتفاعات اجلنونية وعموما 
ان التوتر الدول���ي في اخلليج ال 
يصب في مصلح���ة دول اخلليج 
وايران وتتأثر به معظم دول العالم 

الكبرى«.

متحابة جتمع حتت عباءتها مختلف 
الطوائف ولكن لهم هدف واحد هو 
الكويت وبالتالي يكون االنس���ان 
الكويتي هو الوسيلة والهدف معا 
ومجتمعنا مسلم بالفطرة«.  ووصف 
مستقبل العالقة بن السلطتن بأنه 
»امر مهم بل ويفرض نفس���ه على 
مختلف النواحي سواء السياسية 

واالقتصادية واالجتماعية الن سير 
العالقة بينهما في االجتاه الصحيح 
يجعل البالد دائما في املقدمة ولكن 
التأزمي يوتر االجواء ما يعود بالسلب 
على البالد عامة واملشاريع التنموية 
خاصة«. واوضح »نحن في مرحلة 
تتطلب املزيد م���ن احلكمة وترك 
االجندات الشخصية والعودة الى 

رئيس الوزراء التقى وفد دار الصياد
استقبل س���مو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد ظهر امس في قصر الس���يف الرئيس التنفيذي 
لدار الصياد بس���ام سعيد فريحة ومدير عام الدار الهام 

سعيد فريحة مبناسبة زيارتهما للبالد.

الفالح: التواصل بين الحضارات والثقافات 
يتطلب الخروج عن إطار الحوارات التقليدية

»ابدأ بنفسك«: تحريك الفتنة 
يدفع بالبالد نحو النفق المظلم
ادارة احلمل��ة  اعل��ن مجل��س 
الوطنية »ابدأ بنفس��ك« عن رفضه 
التام واستنكاره لكل ما يثير ويحرك 
الفتنة في ضرب الوحدة الوطنية، وما 
حصل عبر قناة »السور« ال يعبر اال 
عن رأي واحد فقط يدفع في اجتاه 
نفق مظلم يحرق به االخضر واليابس 
في هذا الوطن املعطاء والذي تأسس 
على احملبة واالحترام املتبادلني بني 
ابناء الش��عب الواح��د على مختلف 
اجناسه ومذاهبه وأعراقه وعلى مدى 
ثالثة قرون مض��ت الى يومنا هذا. 
واض��اف ان احلمل��ة الوطنية »ابدأ 
بنفسك« تستنكر ايضا االستفزازات 
التي تخرج من اي طائفة ضد أخرى، 
لذلك فإن احلملة الوطنية »ابدأ بنفسك« 
تتمنى من اجلميع وكل من موقعه ان 
يبدأ بنفس��ه اوال ويقتص احلق من 
نفسه اذا رأى ان ذلك في مصلحة بلده 
ووطنه الكويت، فاهلل اهلل بالبلد � اهلل 

اهلل بالوطن � اهلل اهلل بالكويت.

خالل افتتاح جلسات عمل منتدى روسيا والعالم اإلسالمي

د.عادل الفالح ود.مطلق القراوي ود.عثمان عبدالرحيم خالل أعمال املؤمتر

أسامة أبوالسعود
أكد وكيل وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 
د.عادل الفالح على قدم العالقة بن روسيا والعالم 
اإلسالمي والتي تعود إلى العصر العباسي، مشيرا 
إلى أن روسيا في الوقت احلاضر تتمتع بحرية 
تدعوها إلى أن تستحضر ماضيها املشرق وتاريخها 
املضيء ليكون استكماال ملسيرة التواصل احلضاري 

ومنطلقا من منطلقات التعايش.
وأكد الفالح ضمن أنشطة منتدى روسيا والعالم 
اإلسالمي، الذي تنظمه وزارة األوقاف والشؤون 
اإلسالمية بالتعاون مع سفارة روسيا االحتادية 
حتت عنوان »التكاتف من أجل الس����الم«، على 
دور اإلعالم في العمل على التقارب احلضاري بن 
جمهورية روسيا االحتادية ودول العالم اإلسالمي، 
مبينا أنه عمل إعادة املكانة التي ينبغي أن تكون 
عليها العالقة بينهما، خاصة بعد ما أصبح مسلمو 
روسيا يشكلون جزءا من احلضارة اإلسالمية وهم 
في نفس الوق����ت مواطنون أصليون مخلصون 
موالون لروسيا وفي نفس الوقت مكون عضوي 

راسخ من مكونات املجتمع الروسي.

وأشار إلى أهمية تواصل احلوار بن احلضارات 
والثقاف����ات األمر الذي يتطلب اخلروج عن إطار 
احل����وارات التقليدية التي تترك����ز على العقائد 
وعلى تعاليم الدين التي ال ميكن أن يكون فيها 
تساهل أو مراهنة، فاملناقشات املستمرة في العقائد 
وأسس الدين ال تتأتي بشيء يذكر ومن ثم يجب 
التركيز على احلوار احلضاري لتشكيل مستقبل 

حضاري أفضل للبشرية.
ومن جانب����ه أوضح د.عثمان عب����د الرحيم 
أبرز العوائق التي حتد من التواصل احلضاري 
بن روسيا والعالم اإلسالمي كأفكار البعض أو 
عدم معرفته بتح����ول الوضع بعد زوال االحتاد 
السوفييتي متأثرا مبسألة الشيشان، إضافة إلى 
أفكار بعض غالة املسلمن ملبدأ التعايش احلضاري 
وهم الذين لديهم مب����دأ االعتزاز باخلصوصية 
اإلسالمية واالنغالق على اآلخر، كما ساهم قصر 
بعض املتش����ددين في اجلانب الروس����ي ملفهوم 
التواصل احلضاري على األمة ذات التقدم العلمي 
والتقني والرقي دون القلة املسلمة املوجودة في 

وسط تعداد سكني كبير.

ناصر الهاجري

الهاجري: إشعال الفتنة وإثارة النعرات 
والفرقة مرفوضان جملة وتفصيالً

دعا لعدم ترك المجال لضعاف النفوس لشرخ الوحدة الوطنية

قال الشيخ ناصر بن ماضي 
الهاجري شيخ قبيلة بني هاجر 
بالكويت ان ما حصل من اشعال 
للفتنة بشأن التفرقة واحلديث 
حولها التي بدأت مؤخرا بظهورها 
على الساحة والتي يستنكرها 
اهل الكويت الذين هم نس���يج 
اجتماعي واحد ضارب في عمق 
التاريخ ومث���ال يحتذى به في 
جميع الدول امنا هو امر دخيل 
على هذا املجتمع املتحاب املتماسك 
الذي جبل على قبول الرأي والرأي 
اآلخر لكن بشرط اال ميس الوحدة 
الوطنية او يتهجم على حريات 
اآلخرين، مضيفا انه بحكمة اسرة 
آل الصباح س���ار ه���ذا املجتمع 
على خطى اآلباء واالجداد وعلى 
خطى التكاتف والتعاضد وعدم 
السماح باملساس مبكتسبات هذا 

املجتمع.

العام  الس����ر  ام����ن  قال 
جلمعية الصحافين الكويتية 
فيص����ل القناعي ان جمعية 
الصحافين الكويتية تستنكر 
وترفض اي محاولة للمساس 
بالوحدة الوطنية والنسيج 
االجتماعي للكويت عبر اي 
وسيلة كانت وبأي اسلوب 
ومن اي كان وحتت اي ظرف 
وال ميكن السكوت على كل 
من يحاول بث الفتنة والفرقة 
ويزرع بذور الصراع واخلالف 
بن اهل الكويت ويتطاول على 
الثوابت واملبادئ والقيم التي 
تشكل اساس الوحدة الوطنية 

واللحمة االجتماعية التي جتمع كل اطياف اهل الكويت.
وقال القناعي في بيان صادر عن اجلمعية ان احلفاظ على 
الوحدة الوطنية مسؤولية اجلميع يتشاركون فيها ويتحملونها 
كواجب وطني حتتمه روح املواطنة احلقيقية للحفاظ على الوطن 

كمظلة يستظل بها كل اهل الكويت ويحتمون بحماها.
وتش����ير جمعية الصحافين الى ما س����بق ان طرحته في 
بيانات اصدرتها وحذرت فيها من محاوالت البعض استغالل 
مس����احة احلرية الكبيرة املتاحة لوسائل اإلعالم في ممارسة 
انفالت في الطرح االعالمي وهبوط في استخدام مفردات ولغة 
بعيدة عن االلتزام مببادئ احلرية املس����ؤولة التي نؤمن بها 
وننادي ونطالب بااللتزام بها ألنها الضمان الوحيد للمحافظة 

على احلرية.
وتعلن جمعية الصحافين الكويتية تأييدها للخطوات التي 
قام بها مجلس الوزراء جتاه تفعيل قانون املرئي واملس����موع 
وقانون اجلزاء ضد اي قناة فضائية تتجاوز حدودها وتصل الى 
مرحلة تهدد الوحدة الوطنية وسالمة املجتمع وتشكل خطورة 

على البلد وعلى االستقرار واألمن االجتماعي والوطني.
وتتمنى جمعية الصحافين اال يتم اس����تغالل ما حدث من 
تصرف فردي وشخصي طائش وغير مسؤول ألحد أصحاب 
القن����وات الفضائية غير املرخصة قانونيا في تصعيد لألمور 
يزيد النار اشتعاال ويخلق حالة من التهييج للشارع على حساب 
مصلحة الوطن وعلى حساب االستقرار واألمن والوحدة الوطنية 

التي علينا جميعا واجب صيانتها واحلفاظ عليها.
ندع����و اهلل مخلصن أن يحفظ الكويت وأهلها من كل فتنة 

وسوء وأن يوفق والة امورنا ملا يحبه ويرضاه.

»الصحافيين« تدعو لاللتزام
بمبادئ الحرية المسؤولة

واك���د ب���ن ماض���ي ان اثارة 
النعرات والفرق���ة امر مرفوض 
جملة وتفصيال ويجب اال نترك 
لضعاف النفوس والدخالء على 
هذا املجتمع املجال بأن يشرخوا 
الوحدة الوطنية كما قال املغفور 

له، بإذن اهلل تعالى، األمير الراحل 
سمو الشيخ جابر االحمد طيب 
اهلل ثراه »من الكويت نبدأ والى 
الكويت ننتهي« مش���يرا الى ان 
الكويت واهلها يس���تنكرون هذا 
النهج الدخيل والعبث املس���يء 
خاصة انهم عرفوا بوفائهم ووالئهم 
وتكاتفهم في الس���راء والضراء 
والتاريخ خير ش���اهد على ذلك. 
واشار بن ماضي الى ان من يتجرأ 
على طرح مثل هذه املواضيع جترأ 
على االساءة للكويت بأسرها وهذا 
امر غير مقبول مؤكدا انه يجب 
علينا الوق���وف صفا واحدا ضد 
كل من يعبث بوحدتنا الوطنية 
حتت قيادة صاحب السمو االمير 
الشيخ صباح االحمد وسمو ولي 
عهده االمن الشيخ نواف االحمد 
الوزراء  وس���مو رئيس مجلس 

الشيخ ناصر احملمد.

فيصل القناعي


