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الرئيس الوحيد في العالم الذي يعطي رقم موبايله لعامة الشعب

الرئيس االنغوش����ي ه����و الرئيس الوحيد الذي يت����اح جلميع أفراد 
الشعب االتصال به. يقول عن ذلك: انا أحد أبناء هذا الشعب، ومن حقهم 
ان يتصلوا علي مباشرة دون حاجز أو حاجب. وبالنسبة ملا يصلني من 
اتصاالت ورسائل، فبمجرد ان أستيقظ من النوم صباحا أرى الرسائل 
على موبايلي وغالبيتها تكون شكاوى من عامة الناس يشتكون مثال من 
انقطاع الغاز أو املاء.. س����اعدونا. وأنا أرى أن هذه الشكاوى ال يجب ان 
توجه الى الرئيس مباشرة بل الى اجلهات املعنية، علما بأن كل وزارة لها 

خط مباشر الى املسؤول عن مثل هذه الشكاوى، وعامة الناس يعرفون 
تلك األرقام للمسؤولني والوزارات املختلفة. وانا كرئيس ال أستطيع ان 
اهتم ب����كل صغيرة وكبيرة في اجلمهورية، فهناك أمور البد من تدخلي 
املباشر فيها وهناك أمور معني بها الوزراء، وعلى الشاكي ان يفرق بني 

ذلك قبل االتصال.
ولكن في كل األحوال نحن نستمع الى رغبة الناس ونأخذ مالحظاتهم 

بعني االعتبار ونعمل على حلها مهما كانت صغيرة أو كبيرة.

رئيس جمهورية أنغوشيا لـ »األنباء«: أدعو المستثمرين الكويتيين 
لبناء مناطق سكنية ومجمعات لدينا وتسميتها بأسماء كويتية

أم���ا من خطط لهذا العم���ل االجرامي فهم 
ال يزال���ون احياء وأنا أع���رف أن وراءهم 
قوة من خارج روسيا وهم أحيانا يعملون 
ويخططون لعمليات بدون علم حكوماتهم، 
وهذا واضح من اسلوب تنظيم وتخطيط 

دقيق لعملياتهم التفجيرية.
هل هناك وجود للقاعدة في بلدكم؟

من الثابت باالدلة ان االرهابي اس���امة 
بن بالدن قام بزيارة الى منطقتنا في عام 
1997 والتقى مع رموز التطرف واالرهاب 

في منطقتنا.

تقارير دولية

هناك تقارير دولية تش��ير الى ان الفساد 
والصراعات بني القبائل والعوائل في انغوشيا 
هي السبب وراء عدم االستقرار في بالدكم، 

مب تردون على ذلك؟
ليس هكذا الوضع متاما، يجب ان نفهم ان 
الصراعات بني القبائل والعوائل ما وصلت 

الى هذه الدرجة.
ولكن يوجد بعض القوى السياسية التي 
تكونت من القبائل والعوائل الكبرى التي 
لها تأثير على مجاالت معينة مثل الزراعة 

واملقاوالت وغيرها.
واذا تغير أي قانون في البلد ليس في 
مصلحة تلك القوى، فهم يبدأون بالدفاع عن 
مصاحلهم الشخصية بقوة، ونحن كحكومة 
نتعامل مع هؤالء بضرورة تغليب مصلحة 

حاليا لدينا 14 مشروعا جاهزة لالستثمار 
املباشر والعرض على املستثمرين للتنفيذ 
الفوري مثل بناء مصنع لالسمنت ومشروع 
لزيوت اللب ومجاالت الزراعة وغيرها من 
املش���اريع التي تساعد على رفع مستوى 

االقتصاد في بلدنا.
وعندنا عدد من االتفاقيات والصفقات 
املهمة مع شركات من دول مختلفة مثل كندا، 
ونريد ان نطور مجال السياحة في بلدنا.

وأنا شخصيا مقتنع بانه من املفيد ان 
يقوم املس���تثمر الكويتي ببناء مجمعات 
س���كنية أو مناط���ق س���كنية تكون ذات 
مستوى راق وتسمية تلك املجمعات باسم 

الكويت.

أوضاع أنغوشيا

الي��زال البع��ض يتح��دث ع��ن خطورة 
االوض��اع ف��ي بالدكم، والس��ؤال مل��اذا ال 
تطلبون دعما ماليا وعس��كريا من احلكومة 
الفيدرالي��ة الروس��ية لتطهي��ر املنطقة كما 

فعلت الشيشان؟
ما يحدث في انغوشيا هو فقط حاالت 
فردية وليس ظاهرة، وللعلم فإن روسيا 
كحكومة فيدرالية تدعم انغوشيا، واذا زرمت 
بالدنا اليوم فستتأكدون ان كل ما يقال عن 
االوضاع االمنية في بالدنا وتتناقله وسائل 

االعالم ليس صحيحا.
فالص���ورة الواقعية تختلف متاما عما 

اجلمهورية على مصاحلهم الشخصية، بل 
اننا نضرب على أيدي البعض بقوة الحترام 

قوانني البلد.
هناك 13 فصي��ال أو قوة يقال انها هربت 
من الشيش��ان وداغستان الى جبال انغوشيا 
نظرا لضراوة احلرب ضدهم في تلك املنطقة، 
ومن تلك الفصائل مجموعة ش��امل باسييف 

وغيرها، كيف تتعاملون مع تلك الفصائل؟
يجب التأكيد على ان حدود جمهوريتنا 
ليست حدودا مغلقة، فبإمكان أي شخص 
ان يعبر أية حدود بني جمهوريات احلكم 

الذاتية ولو مشيا.
وخالل الس���نوات األخي���رة بعد تفكك 
االحتاد الس���وفييتي استقوت تلك القوى 
املتطرفة واالرهابية عندنا في املنطقة، فشامل 
باس���ييف وخطاب وغيرهما كانت لهم يد 
طولى في املنطقة مبا فيها انغوشيا خاصة 
بعد تدفق عدد كبير من املهاجرين والالجئني 

الى انغوشيا خالل احلرب الشيشانية.
وحتت غطاء اجلمعيات الطبية وتقدمي 
املس���اعدات اخليرية لالجئني دخل كثير 
من هؤالء املتطرفني من اخلارج ولذلك فال 
اس���تطيع ان أحدد هؤالء الفصائل هل هم 

13 أو أكثر أو أقل.
هل حتاسبون احلكومة على تقصيرها؟

طبعا هناك تس���ريح للمس���ؤولني من 
مناصبه���م، فمن ال يعم���ل خلدمة بلده ال 
يس���تحق ان يجلس على الكرس���ي. وانا 

يقدم في وسائل االعالم.
فنحن نعرف ان بعض اجلماعات املتطرفة 
واالرهابية في منطقتنا تتلقى الدعم املالي 
من اخلارج، ولذلك فهم يحاولون تشويه 
الصورة احلقيقية والواقعية لبالدنا عبر 

االنترنت وبعض الفضائيات.
وأنا أقول لكم ان في جمهوريتنا يشتغل 
كثير من التجار ورجال االعمال ويزورنا 
كثير من الشخصيات السياسية البارزة من 
مختلف دول العالم وتقام عندنا املؤمترات 

والندوات املختلفة بشكل مستمر.
وهناك فعال بعض االنش���طة واالعمال 
من متطرفني، لكنها ال تؤثر أبدا على حياة 
اجلمهورية وعمل الناس ألن املتطرفني عادة 
ما يستهدفون شخصيات معينة في السلطة، 

وبعض رجال الدين ورجال الشرطة.
وفي اطار احلفاظ على الوضع االمني في 
جمهورية انغوشيا، فنحن نضطر أحيانا 
الستخدام القوة العسكرية ضد املتطرفني 
واالرهابيني، وان كنا نفضل استخدام اسلوب 

احلوار قبل استخدام القوة.
وبفضل اهلل، فإننا اليوم قادرون على 
ضمان االمن لالستثمار والتجارة والسياحة 

في جمهوريتنا.
نعود الى تعرضكم شخصيا لالغتيال قبل 
عدة اش��هر، كيف ش��عرمت بعد هذا احلادث 

ومن يقف وراءه؟
اغلب منفذي هذا احلادث قضينا عليهم، 

شخصيا معتاد على مبدأ »تعليم املسؤول« 
على عمله وأنا متأكد انه ال يوجد وزير وال 
مسؤول مثالي والبد ان تكون هناك عملية 
تأهيل وكسب اخلبرة وهذا يحتاج منا الى 

جهد وصبر كبير.
وماذا عن احلريات السياس��ية واإلعالمية 
والدينية في انغوش��يا، وهل املس��لمون في 
انغوشيا يتمتعون بكامل احلرية في ممارسة 
ش��عائرهم الديني��ة وخاص��ة بع��د احلك��م 

الشيوعي؟
ليس���ت هناك أية قيود أو حواجز ملن 
يريد ان يعبر عن نفسه وميارس شعائره 
الديني���ة، وكل ما نطلب���ه منه ان يتجنب 
االرهاب والعنصري���ة القومية والدينية. 
»ضاحكا« فمن يلتزم بهذه الشروط فبإمكانه 
ان يصع���د على أعلى جب���ل ويصرخ مبا 

يريد.

جمعيات خيرية

أخي��را عن الدع��وة للجمعي��ات اخليرية 
الكويتية للعمل في انغوشيا، ماذا تقول لهم؟

أريد أوال ان انقل السالم والتحية ألهل 
الكويت من الشعب االنغوشي وأمتنى لهذا 
البلد اخلير – الكويت – االزدهار في جميع 
مجاالت احلياة حتت القيادة احلكيمة لعائلة 

الصباح الكرام.
أما بالنسبة للجمعيات اخليرية واللجان 
الكويتي���ة املختلفة التي تري���د ان تقدم 
املساهمة في تنمية بلدنا فنقول لهم: أهال 
وسهال بكم في بلدكم، وأنا كمسلم اعتبر ان 
من واجب كل مسلم ان يعطي زكاة أمواله 

وصدقاته ألخيه املسلم.
وأنا متأكد ان جميع اللجان اخليرية يجب 
ان يحافظوا على هذا املبدأ وهو مبدأ العمل 
اخليري وتقدمي املساعدات للمحتاجني وان 
يتأكدوا ملن يعطون تلك املساعدات وخاصة 
إذا مت تقدمي املساعدة نقديا ويجب التأكد، 
مثال، إذا كانت املساعدة لبناء مشاريع خيرية: 
فهل مت البناء فعال وعليهم ان يطلبوا جميع 

التقارير التي تفيد تنفيذ املشاريع.
نحن في أنغوش���يا بدأنا بناء مشروع 
ضخم وهو مجمع إس���المي يضم مسجدا 
كبيرا ومبنى االدارة الدينية وفندقا إسالميا 
ومجمعا جتاري���ا وحديقة أثرية تاريخية 
فيها أسماء علماء بارزين في مجال الدين 

اإلسالمي.
وأعلنا في بلدنا ان على كل مواطن ان 
يساهم في هذا املشروع ولو ب� 100 روبل 
وذلك حتى يشعر الكبير والصغير ان له 
مساهمة شخصية في هذا املجمع اإلسالمي 

وانه له أوال قبل ان يكون للحكومة.
وهنا أؤكد ان هذا املشروع ضخم ولذلك 
يصعب علينا تنفي���ذه وندعو أهل اخلير 
واجلمعيات اخليرية الكويتية للمساهمة 
في بنائه علما بأنه قد مت تأسيس صندوق 

خاص لهذا الغرض.
ونؤكد ان من يرغب في املساهمة والوقوف 
مع الشعب االنغوشي فإن أبوابنا مفتوحة 
إلخواننا في العالم اإلسالمي وخاصة الكويت 
الشقيقة، وأكبر نصيب من املساهمة في هذا 
املشروع سنمنحه وسام »املواطن الفخري« 

جلمهورية انغوشيا.

 كي��ف تنظ��رون للعالق��ات الكويتية � 
الروسية والعالقات الكويتية - االنغوشية؟

اوال اعرب عن س���عادتي الغامرة للقاء 
معكم وسعيد بان يعقد االجتماع اخلامس 
لفريق الرؤية االستراتيجية »روسيا والعالم 

االسالمي« في الكويت الشقيقة لنا.
وقبل حضوري الى الكويت س���بق ان 
التقيت وزي���ر اخلارجية ورئيس مجلس 
الوزراء الروسي ييفجيني برمياكوف والذي 
يشغل حاليا منصب رئيس غرفة التجارة 
والصناعة والذي اكد خالل لقائه معي اهمية 
هذا االجتماع حتديدا النه سيعقد في الكويت 

والول مرة خارج روسيا.
وبالنسبة لعالقات روسيا مع الكويت 
فهي عالق���ات تاريخية قدمية تعود الكثر 
من نصف قرن وعلنيا اآلن ان نطور تلك 
العالقات في ش���تى املجاالت، اما بالنسبة 
للعالقات الكويتية � االنغوشية، فلم يكن 
حتى اآلن اي عالقات مباشرة على املستوى 
الرسمي، ولم يزر اي رئيس النغوشيا من 

قبل الكويت.

األوضاع في أنغوشيا

هناك معلومات عن االوضاع في جمهورية 
انغوش��يا وخاصة االوضاع عل��ى الصعيد 
األمني وقبل اشهر قليلة تعرضتم شخصيا 
حملاولة اغتي��ال، في ظل هذه االوضاع كيف 
تطمئن��ون املس��تثمرين الكويتيني والعرب 

لالستثمار في انغوشيا؟
مهمتنا احلني هي ايجاد عالقات مباشرة 
بني الكويت وانغوشيا في اطار العالقات 
الروس���ية � الكويتية وانا خالل زيارتي 
العالقات  اقترحت تطوي���ر تلك  للكويت 
في جميع املجاالت مثل الثقافة والرياضة 
واالقتصاد وال يقتصر التعاون فقط على 

املجال الديني.
وقد التقيت مع بعض التجار في الكويت 
واصحاب رؤوس االموال الكويتية حيث 
تدارسنا وتناقشنا بعض املوضوعات مثل 
ترتيب زيارة للتجار االنغوشيني الى الكويت 
لعرض مجاالت االستثمار واملشاريع املتاحة 

لالستثمار حاليا في انغوشيا.
ونحن نرغب ايضا في ارسال وفد ثقافي 

لعرض افالم وبروشورات وكتيبات.
ما أوجه ومجاالت االستثمار في انغوشيا، 
وما الضمانات الت��ي تقدمونها للحفاظ على 

تلك االستثمارات؟
نحن نخطط الرسال الوفد االنغوشي 
الى الكويت يضم وزير االقتصاد ورجال 
االعمال، وهو سيقومون بشرح كامل عن 

مشاريع وأوجه االستثمار.
ونحن جاهزون لتسهيل جميع االمور 
الكويتي والعربي وضمان  امام املستثمر 
جميع حقوقهم حتى تكون املشاريع مجدية 

للطرفني.
فمثال في مجال العقار اذا بنى مستثمر 
اجنبي مباني فنح���ن كحكومة ملتزمون 

ومستعدون لشراء 50% منها مباشرة.

مشروعات جاهزة

ما اهم املش��اريع التي ميكن االس��تثمار 
املباشر فيها حاليا في بلدكم؟

أتعهد بشراء الحكومة لـ 50% من أي مشاريع إسـكانية يبنيها المستثمرون األجانب في بالدنا
أسامة أبوالسعود

رمبا يكون الرئيس الوحيد في العالم الذي يعرف عامة الشـعب رقم موبايله اخلاص وأرقام تليفونات الرئاسة 
ويرد عليها بنفسـه ويستمع الى شكاوى املواطنني ويعمل على حلها فورا، ورغم ذلك لم يسلم من اخلصوم الذين 

دبروا له محاولة اغتيال فاشلة قبل أشهر قليلة فقط. 
انه رئيس انغوشـيا املسلمة وهي احدى جمهوريات روسيا االحتادية يونس بك يفكيروف الذي التقته »األنباء« 
مرتني احداهما في موسكو على هامش مؤمتر عن حوار احلضارات بعنوان »روسيا والعالم اإلسالمي شراكة من أجل 
املستقبل« واكتمل في الكويت التي زارها مؤخرا مترئسا الوفد الروسي املشارك في منتدى روسيا والعالم اإلسالمي 

والذي نظمته وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية في مسجد الدولة الكبير. 

اللقاء الذي امتد لقرابة الساعتني كان يونس بك خالله كرميا في إجاباته ورد على جميع 
اسـئلة »األنباء« بكل شفافية بدءا من محاولة اغتياله واألوضاع األمنية في بالده وما يثار في 

وسائل اإلعالم الى االستثمار في انغوشيا والتسهيالت التي  تقدمها بالده وأوجه االستثمار 
بها وغيرها من العناوين املختلفة.

وخالل اللقاء اعلن يونس بك تعهد بالده بشراء 50% من املشروعات االسكانية التي يقوم 
املسـتثمرون االجانب ببنائها، مؤكـدا ان بالده تزخر بالفرص االسـتثمارية الهائلة، داعيا 

املستثمرين الكويتيني الى االستثمار في بالده وخاصة في بناء املساكن او صناعة االسمنت 
او املجاالت الزراعية، وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

يونس بك: العالقات الروسية ـ الكويتية تاريخية وتعود ألكثر من نصف قرن وعلينا تطويرها في شتى المجاالت

500 ألف نسمة منهم 50 ألف مسيحي فقط والبقية مسلمون

يونس بك: عادل الفالح شخصية محبوبة في روسيا بجمهورياتها المختلفة

تقع جمهورية انغوشيا في منطقة شمال القوقاز الروسي وتتمتع باستقالل ذاتي، وحتدها جورجيا والشيشان 
وأوس����يتيا الش����مالية، ويبلغ عدد سكانها بحس����ب احصاءات العام 2008 حوالي نصف مليون نسمة غالبيتهم 
من االنغوش وحوالي 90 ألفا من الشيش����ان، وجميعهم يعتنقون الدين اإلس����المي، الى جانب حوالي 50 ألفا من 
املس����يحيني االرثوذكس الروس. اما املدن الرئيس����ية فهي العاصمة ماغاس الى جانب العاصمة السابقة نازران 

ومالغوبك وكارابوالك.

خالل اللقاء حتدث الرئيس االنغوش����ي كثيرا عن د.عادل الفالح واصفا إياه بأنه ش����خصية مثالية ومحترمة 
ومحبوبة في روسيا بجمهورياتها املختلفة. وقال يونس بك »بسبب د.عادل الفالح عرف العالم اإلسالمي وتواصل 
مع اخوانهم في روسيا، وجزاه اهلل خيرا قدم الكثير ملسلمي روسيا ومازال على نهجه الطيب«. وأضاف الرئيس 
االنغوشي يونس بك »سجل د.عادل الفالح امام رب العاملني كبير في األعمال اخليرية الخوانه في روسيا وهو � 
بفضل اهلل � يرى أعماله واجنازاته امام عينيه«، وكلما كثر أمثال د.عادل الفالح كانت عالقة املسلمني الروس مع 
اخوانهم في العالم االس����المي أقوى«. وانا انتهز هذه الفرصة ألوجه الشكر للدكتور عادل الفالح على ما قدم من 

جهود مخلصة خلدمة دينه وأمته وجزاه اهلل خيرا على تلك اجلهود الطيبة.

ما يحدث في أنغوشيا من عنف هو حاالت فردية وليس ظاهرة وروسيا كحكومة فيدرالية 
تدعم أنغوشـيا وكل ما يقال عن األوضاع األمنية في بالدنا وتتناقله وسائل اإلعالم ليس صحيحًا
ليسـت هنـاك أي قيـود أو حواجـز لمـن يريـد أن يعبر عـن نفسـه ويمـارس شـعائره الدينية 
وكل مـا نطلبـه منـه أن يتجنـب اإلرهـاب والعنصرية ومـن يلتزم بذلـك فبإمكانـه أن يعلن عمـا يريد

يـــة  لــو و أل ا
للمستثمرين العــرب 
الكبير  للتقـارب  نظـرًا 
وبينهــــم  بينـنا 
فــي الديــن 
ت ا د لعا ا و

بزيارة  قام  الدن  بن  أسامة 
إلـــى منطقتنـا فـي عام 

رموز  والتقـــى   1997
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