
تقاريرالثالثاء  25  مايو  2010   28
»األنباء« رافقت الوفد اإلعالمي الكويتي إلى العراق

مرقد اإلمام علي بن أبي طالب في النجف وفي اإلطار الضريح

ضريح أبوالفضل العباس في كربالءضريح اإلمام الحسين في كربالء  وفي اإلطار الضريح  

النجف وكربالء.. تاريخ يعانق الحاضر.. أمن مستتب وأمل كبير في المستقبل
النجف ـ كربالء ـ محمد الحسيني

متضي احلياة اليومية في مدينة النجف التاريخية بأجواء عابقة 
بالتاري���خ فحيثما تنظر تقع عيناك على جزء منه وليس اجمل من 
ان يكون التاريخ بش���واهده حاضرا لتعيشه وان يسري في داخلك 

الشعور القوي بذلك.
مقبرة وادي الس���ام هنا حتتضن أضرحة أنبياء وأئمة وعلماء 
ومفكرين وهنا ايضا بحر بكامله قد جفت مياهه في شهادة على ان 

البحور متوت كذلك.
توجهن���ا الى العراق ضمن وفد إعامي كويتي برئاس���ة الزميل 
عدنان الراشد أس���عدنا أن نكون ضمنه مع السفير الفريق املتقاعد 
عل���ي املؤمن والنائب عدنان املطوع وعدد كبير من الزماء األفاضل 
في الصحف الكويتية وفي تلفزيون »الكويت« وتلفزيون »العدالة« 
لنعيش معا س���اعات جميلة وممتعة بني النج���ف وكرباء حملت 

عناوين عديدة أهمها الرغبة في التأكيد على التقارب مع االخوة في 
العراق وتشرفنا بلقاءات وزيارات لعدد من بيوتات ومقار ومعالم 

املدينتني التاريخيتني النابضتني باحلياة.
بدأت الزيارة مع هبوط الطائ���رة في مطار النجف الدولي الذي 
توجهن���ا منه الى فندق قصر الدر الواقع بجوار مقام اإلمام علي بن 
أبي طالب گ وتوجهنا بداية الى مضيف املرقد حيث اس���تضافنا 
القائمون عليه على مأدبة غداء توجهنا بعدها الى كرباء التي تأملنا 
في الطريق اليها حركة اإلعمار للعديد من املرافق واملباني واالنشاءات 
بأجواء أمن مستتب عادت الى املنطقة الفاحتة قلبها بشوق الستقبال 

الزوار من كل مكان.
ال تواجد عسكريا ظاهرا إال بعض »السيطرات« أو نقاط التفتيش 

كما يسميها العراقيون، وكل شيء يسير بشكل طبيعي.
وفي الطريق ايضا توقفنا عند بعض املشاريع ومنها املجمع اخليري 

السكني الذي تبنيه الكويت ضمن مشاريع دعمها للعراق.
وصلنا إلى كرباء وقمنا بزيارة ضريحي االمام احلس���ني وأبي 
الفضل العباس عليهما السام، وأدى اعضاء الوفد من االخوة السنة 
والشيعة الصاة في كليهما ثم عدنا الى النجف حيث حضرنا لقاء مع 
رئيس املجلس األعلى االسامي السيد عمار احلكيم الذي استضاف 
الوفد على مأدبة عشاء على شرفنا في مقر مؤسسة »شهيد احملراب« 

العامة السيد محمد باقر احلكيم، رحمه اهلل.
تخلل اللقاء تأكيد من سفيري الكويت والعراق الفريق علي املؤمن 
والسيد محمد حسني بحر العلوم على العاقات األخوية بني الكويت 
والعراق وحتدث الس���يد عمار احلكيم عن رغبة العراق بأن يكون 
على أفضل العاقات مع دول اجلوار جميعا، وان يزيل كل الهواجس 
التي ميكن ان تعتري او تعكر هذه العاقات وعلى اجلهود املبذولة 
لتش���كيل حكومة وحدة وطنية تواصل عملية النهوض واالعمار، 

والتشديد على اهمية الوحدة بني السنة والشيعة ومختلف أطياف 
ومكونات الشعب العراقي.

وفي اليوم التالي للزي���ارة قمنا بجولة في أحياء مدينة النجف 
وزرنا املرجع السيد محمد سعيد احلكيم والسيد محمد بحر العلوم، 
واطلعنا على ما حتتضنه املدينة من معالم ومدارس دينية ومكتبات 

تاريخية حتوي مخزونا ثقافيا هائا.
لفتنا خال الزيارة مظاهر الكرم والضيافة العالية الهل النجف 
واستمتعنا باملأكوالت العراقية التقليدية كاملسقوف وغيرها وبالشاي 
والقهوة النجفيني، كما قمنا بجولة على االسواق النجفية واالحياء 
القدمية في املدينة. وعند الفجر دخلنا الى مرقد االمام علي املزدحم 
بالزوار بشكل دائم، وعلى غرار بقية املقامات البد وان يسيطر على 
الزائر احساس باالنبهار مبظاهر الفخامة في البنيان والزخرفة الى 

جانب اجلو االمياني السائد.
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اللتلقللى الوفللد اإلعامللي الكويتللي خللال زيارته 
ملدينللة النجف العلامة امللرجع آيللة اهلل العظلمى محمد 
سعيد احلكيم الذي اسللتقلبل الوفد بلحلضور عدد من 
طلللبة احلوزة الديلنليلة، وشللكلر الوفد على حضوره 

وتواصله.

الوفد يزور العالمة محمد سعيد الحكيم

جانب من عضوات الوفد مع العامة السيد بحر العلوم

.. وحديث مع النائب عدنان املطوع والزميل محمد احلسيني

السيد محمد بحر العلوم مرحبا بالزميل عدنان الراشد

بحر العلوم: 21 من أقربائي اختفوا في عهد صدام
وال أعلم إن كانوا قد دفنوا أم ذّوبوا بالتيزاب

بحرارة كبيرة استقبل السيد محمد بحر العلوم، بحضور جنله السفير العراقي 
في الكويت محمد حسني بحر العلوم، الوفد اإلعالمي الكويتي وألقى كلمة ترحيبية 
مؤثرة في الوفد قال فيها: اخواني واخواتي الكرام أرحب بكم وأحييكم أسمى حتية 
من القل���ب الى القلب ومن االخ إلى االخوة واالخوات، أنا س���عيد جدا ان أراكم في 
هذا اليوم الغالي وأنتم في بلدكم الثاني. وأضاف السيد بحر العلوم: كلكم تعلمون 
مكانة الكويت في قلبي فهي وطني الثاني وكانت أول محطة لي عندما غادرت العراق 
عام 1969 وكانت أيضا أول محطة لي قبل يومني من عودتي الى العراق بعد سقوط 
النظ���ام البائد، وأنا ممنّت للقيادة السياس���ية الكويتية � حفظها اهلل � التي حصلت 
منه���ا على فرصة البقاء في الكويت مع حمايتي ومنع األذناب واألزالم من الوصول 
إل���ّي وإلى أمثالي. وتابع: كنا نعاني من النظام البائد مثلما عانيتم، وواجهنا نفس 
الظل���م واأللم، وأنا واحد من ماليني العراقي���ني الذين فقدوا أحبة لهم على يد نظام 
صدام، وأنا ش���خصيا لي 21 ش���هيدا من أبناء اخوتي وأقربائي الذين ال أعرف حتى 

اللحظة هل ذّوبوا بالتيزاب أم دفنوا في مكان مجهول.
وأكد بحر العلوم ان العراقيني املخلصني لبلدهم يحبون الكويت وأهلها ويريدون 

أفضل العالقات معها على أساس احملبة والوفاء.
وأعرب عن تفاؤله بأن يتمكن سفيرا البلدين احلاليني علي املؤمن ومحمد حسني 
بحر العلوم من حتقيق نتائج ممتازة في تعزيز أواصر التقارب بني البلدين، مثمنا 

مبادرة وفد جمعية الصحافيني لزيارة العراق.

ال أنسى دور الكويت في احتضاني

»األنباء« رافقت الوفد اإلعالمي الكويتي إلى العراق

المطوع: شكرًا 
على كلماتكم الرقيقة

ومع إلق���اء بحر العلوم 
كلمته رد عليه النائب عدنان 
املطوع بشكره على »كلماته 
الرقيق���ة« وبدعوته لزيارة 

الكويت.
وخاط���ب املط���وع بحر 
العلوم قائال: أطمئنك بأننا 
أتين���ا للتواص���ل وتعزيز 
العالقات، والكويت تتط``لع 
ملستقبل تكون فيه على أفضل 
العالقات مع  مس���توى في 
جيرانها، خصوصا العراق، 
فذلك ه���و قدرن���ا وعلينا 
ان ننس���ى اجلراح القدمية 

ملصلحة بلدينا وشعبينا.

باقة شكر
تتوجه »األنباء« بأسمى آيات الشكر والتقدير الى كل من ساهم في اجناز وتسهيل 
مهمة الوفد اإلعالمي الكويتي الى العراق. وبهذه املناس���بة نخص بالش���كر كال من 
النائب الدكتور الس���يد يوس���ف الزلزلة ورئيس جمعية الصحافيني الزميل احمد 
يوس���ف بهبهاني، ورئيس املجلس االعلى االس���المي العراقي السيد عمار احلكيم، 
ومؤسسة ش���هيد احملراب والسيد احمد احلكيم، والس���يد محسن احلكيم وسفير 
الكويت في العراق الفريق علي املؤمن، ومس���ؤول الشؤون القنصلية في سفارتنا 
سالم عبدالهادي الشنفا ومدير قطاع االخبار والبرامج السياسية في وزارة االعالم 

عبداحلكيم السبتي وخالد العنزي ومحسن اخلليفي سكرتير النائب الزلزلة.
كما نتوجه بالش���كر الى وزارة الداخلية وجهاز االمن الوطني ووزارة اخلارجية 

في الكويت ووزارة الثقافة واالعالم في مملكة البحرين الشقيقة.

السفير علي املؤمن عبد احلكيم السبتي سالم الشنفا أحمد بهبهاني د. يوسف الزلزلة
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حديث بني السيد عمار احلكيم والزميل عدنان الراشد

متابعون للقاء مع السيد عمار احلكيم في مقر مؤسسة »شهيد احملراب«

السيد عمار احلكيم مع الزميل سامي النصفلقطة تذكارية للوفد مع السيد عمار احلكيم والسفيرين املؤمن وبحر العلوم

السيد احلكيم مع الزميلني محمد احلسيني ود.عايد املناع

الحكيم: جاهزون لزيارة جيراننا لتبديد كل الهواجس
فنحن دعاة استقرار ومستعدون لُنقنع ونقتنع

رئيس المجلس اإلسالمي العراقي تمّنى على الكتل الفائزة باالنتخابات العمل على تشكيل حكومة شراكة وطنية

خي�ارات الناخبين ل�م تختلف كثي�رًا ع�ن االنتخابات الس�ابقة لك�ن المواطنين 
ب�دأوا يتذم�رون م�ن الديموقراطية بس�بب انش�غ�ال السياس�يي���ن بجداله��م

الص�راع عل�ى المناصب غير مجد بح�د ذاته ألن الس�لطة غير مختص�رة في رئيس 
الجمهوري�ة أو رئي�س الحكوم�ة أو ال�وزراء أو أي ف�رد ب�ل ه�ي موزع�ة عل�ى الجميع

التأخ���ر في تش���كيل احلكومة 
العراقية بقوله: ال ش���ك في ان 
وجود 4 قوائم حققت مستوى 
كبيرا في الفوز وبأرقام متوازنة 
نس���بيا، عكس���ت التوازن بني 
مختلف أطياف الشعب العراقي 
مب���ا يضمن حق���وق وحظوظ 
اجلمي���ع في متثيل الش���عب، 

موضع خالف، فهناك مثال خطوات 
يراها البعض مفيدة بينما يراها 
اخرون مضرة، وهناك امور نتفق 
عليها ولكن هناك اختالفا حول 
فحوى تطبيقها كما يحصل في 
موض���وع احلديث عن الوحدة 
الوطني���ة التي يتح���دث عنها 
اجلمي���ع ولكن من دون حتديد 
ملا تعنيه وما هي حدودها ومن 

األخيرة ل���م تختلف كثيرا عن 
سابقتها حيث ان قوى االئتالف 
الذي شكل احلكومة  احلكومي 
السابقة حصلت على 48% من 
املقاعد وهي نفس النسبة التي 
حصدتها في الدورة السابقة، اما 
القائمة العراقية فحصلت على 
27% باملاضي وعادت هذه السنة 

ان من ش���عروا بالتهميش في 
املاضي يش���عرون بثقة اليوم، 
ومن مسؤوليتنا احلفاظ على هذا 
الشعور بالزخم الالزم لكن البد 
من االشارة الى اننا بحاجة الى 
مسارين في العمل، املسار االول 
هو توحيد الرؤية بني العراقيني 
بشأن بعض القضايا التي تعتبر 

مضيفا: نحن نحترم التنوع في 
اخليارات من قبل الناخبني ولكن 
نقر بأنه في الوقت الذي يحقق 
فيه التنوع نوعا من التوازن إال 
أنه يفرض حتديات بشأن كيفية 

التنسيق لتشكيل احلكومة.
ومض���ى احلكي���م قائال: ان 
خيارات الناخبني في االنتخابات 

النس���بة  للحصول على نفس 
تقريبا بعد اعادة تنظيم صفوفها، 
كما حصل االئتالف الكردستاني 
على نفس النسبة التي حصل 

عليها سابقا.
التي  التباين  وحول اسباب 
حتول حتى اللحظة دون تشكيل 
احلكومة، أوضح احلكيم قائال: 

النجف وكربالء � محمد الحسيني
نوال القالف � كونا

أكد رئي���س املجلس األعلى 
اإلس���المي العراقي في العراق 
الس���يد عم���ار احلكي���م عمق 
العالقات العراقية � الكويتية على 
املستويني احلكومي والشعبي 
وس���عي اجلان���ب العراقي الى 
تطويره���ا وإبعادها عن كل ما 

قد يكدرها ويعكر صفوها.
وقال احلكيم: »اننا نستذكر 
الطيبة بني  العالق���ات  دائم���ا 
الشعبني الشقيقني ونسعى الى 
تطويرها ومتتينها وإبعادها عن 

كل ما قد يعكر صفوها«.
وأشاد بزيارة الوفد اإلعالمي 
الزميل  الذي ترأس���ه  الكويتي 
عدنان الراشد وضم في عضويته 
ع���ددا كبي���را م���ن اإلعالميني 
النائب  الى  الكويتيني إضاف���ة 
الكويت  عدنان املطوع وسفير 
لدى العراق الفريق علي املؤمن 
ومسؤول الشؤون القنصلية في 
سفارة الكويت لدى العراق سالم 
الشنفا والتي تأتي  عبدالهادي 
في ظل ظروف خاصة مير بها 
العراق، اذ يعاني فيه املش���هد 
السياسي من بعض التعقيدات 
في تشكيل احلكومة، معربا عن 
األمل في ان تتكلل زيارة الوفد 
بالنجاح وتسهم في »دفع األمور 

الى األمام«.
ودعا احلكيم سفير الكويت 
لدى بالده علي املؤمن والسفير 
العراقي لدى الكويت محمد حسني 
بحر العلوم اللذين حضرا اللقاء 
الى معاجلة امللفات بني اجلانبني 
والعمل فعليا على تعزيز العالقات 
السياسية  على كل املستويات 
واالجتماعي���ة واالقتصادي���ة 

والشعبية.
واس���تعرض احلكيم خالل 
اللقاء أس���باب تأخر تش���كيل 
احلكومة العراقية، السيما بعد 
اعالن نتائج االنتخابات األخيرة، 
مبينا ان ما حققته القوائم األربع 
املشاركة في االنتخابات من نتائج 
وبأرقام متقاربة نسبيا »عكس 
الت���وازن بني مختل���ف أطياف 
الش���عب العراقي«. وفيما يلي 

تفاصيل اللقاء:
بدأ السيد عمار احلكيم حديثه 
مبقدمة رحب فيها بوفد جمعية 
الصحافيني الكويتية حيث قال 
الوفد: أش���كركم على  مخاطبا 
تشريفكم وحضوركم وتلبيتكم 
الدعوة التي كلي أمل بأن تتكلل 
بالنجاح، خاصة ان الزيارة تأتي 
في ظرف خاص مير به العراق، 
واملش���هد السياسي فيه يشهد 
نوعا من التعقيد في تش���كيل 

احلكومة.
وتاب���ع احلكي���م: نتمنى ان 
يكون حضوركم اليوم س���ببا 
لدفع األمور الى األمام، خاصة 
اننا عندم���ا جنتمع مع اخوتنا 
العالقة  الكويت نس���تذكر  في 
بني الش���عبني الشقيقني ونحن 
نسعى لتطوير العالقة ومتتينها 

وإبعادها عن كل ما يعكرها.

أسباب تأخر تشكيل الحكومة

واس���تبق احلكيم اس���ئلة 
الصحافيني بخصوص اسباب 

املشمول بها.

المواطنون يتذمرون

وتابع احلكيم: امام اخلالفات 
السياسية املستمرة بدأ املواطنون 
يتذم���رون م���ن الدميوقراطية 
ويفق���دون الثقة بها كوس���يلة 
لتوفير االساسيات التي يطالبون 
احلكومة بها وخاصة اخلدمات 
مثل امل���اء والكهرب���اء اذ يرى 
الش���عب اليوم ان املس���ؤولني 
بالسياس���ة وال  مش���غولون 
يلتفتون الى همومهم، ولذلك البد 
من توحيد الرؤية جتاه البرنامج 
احلكومي وتش���خيص املشاكل 
وحتديد األولويات والضمانات 
بأال نعود ال���ى اخطاء املاضي، 
وعلى هذا األس���اس دعونا الى 
اجتم���اع للجمي���ع على طاولة 
مس���تديرة ليتدارسوا كل هذه 
العناوين ونتوصل الى حتديد 
رؤية تس���ير عليه���ا البالد في 

املرحلة املقبلة.
ولفت احلكيم الى ان الصراع 
على املناصب غير مجد بحد ذاته، 
مضيفا: يجب اال نختلف حول من 
يكون رئيس اجلمهورية ورئيس 
الوزراء والوزراء ألن اي شخص 
ال يس���تطيع مبفرده بحس���ب 
نظامنا ان يحتكر املس���ؤولية 
الدستور  النها موزعة بحسب 

على اجلميع.
واوضح ان الطاولة املستديرة 
ال تدخل في التفاصيل حول اسماء 
اعضاء احلكومة واشخاصها بل 
تتركز ح���ول الرؤية والبرامج 
واملعايي���ر املطلوب���ة الختيار 

االشخاص.
اما املسار الثاني فهو موضوع 
كيفية صياغة التحالفات لتشكيل 
احلكومة املقبلة واختيار رئيس 
الذي يتطلب ثلثي  اجلمهورية 
اصوات البرملان ورئيس الوزراء 
الذي يحت���اج الى النصف زائد 
واح���د أي إلى أكثري���ة مطلقة 
وكل هذه االمور ال ميكن ان تتم 
الكتل  اال باطار حتالف���ات بني 

الفائزة.

حكومة شراكة وطنية

واضاف احلكي���م: نحن كنا 
التش���اور  حريصني على فتح 
واالتص���ال م���ع كل االط���راف 
وطرحنا فكرة انش���اء حكومة 
ش���راكة وطنية، اميانا منا بأن 
تطبيق الدميوقراطية بنموذجها 
الغربي في الظروف احلالية وفي 
ظل التنوع االجتماعي سيكون 
التنوع  مضرا مبجتمعن���ا الن 
االجتماعي وتأثيره السياسي 
اليزال موجودا وعبرت كل من 
الكت���ل الكبرى عنه وان حملت 
جميعه���ا الش���عار الوطن���ي، 
فالتحالف الكردستاني عّبر عن 
مكون اجتماعي معروف، وكذلك 
القائمة العراقية واالئتالفان وان 
ترشحا منفصلني هذه املرة وعلى 
هذه األسس بدأنا احلوار لتقريب 

وجهات النظر.
وتابع احلكيم: وان لم ننجح 
في تألي���ف حكومة الش���راكة 
الوطني���ة فالبد اذن من العودة 
الى احتماالت تش���كيل حكومة 
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اغلبية متلك النصف زائد واحد 
عبر محاولة كل من الكتل الكبرى 
االنفتاح على كتل اخرى لضمها 
ال���ى ائت���الف ميكنه تش���كيل 

احلكومة.
واضاف: في هذه احلالة بدا 
التحالف بني ائتالفي »الوطني« 
و»دولة القانون« أيسر من الكتل 
األخرى النهما عمال مع بعضهما 
7 سنوات، وكان قرار بأن نتوحد 
في قائمة واحدة قبل االنتخابات، 
لك���ن ذل���ك لم يحصل بس���بب 
»اشكاالت فنية« وليس »اشكاالت 
في النية«. وتابع احلكيم: ولكن 
بعد االنتخابات كما تابعتم بدأت 
املفاوضات لتقريب وجهات النظر 
الكتل، وزارت  والتنس���يق بني 
وفود من االئتالف كردستان، ومت 
التأكيد على ان القائمة العراقية 

شريك.

مائدة الرئيس

ودعينا ال���ى مائدة الرئيس 
حيث قدم لنا »املس���قوف« على 
العش���اء وش���ارك اجلميع في 
وليمة ش���كلت بداية جيدة ألن 
الوجوه ليتشاور  تلتقي بعض 

اجلميع.
وأعرب احلكيم عن امنياته في 
أن تتحول الطاولة بعد رفع الطعام 
عنها الى الطاولة املستديرة التي 
تفضي الى حوار وطني وتوافق 
على البرنامج احلكومي. وردا على 
سؤال عما اذا كانت كتلة بعينها 
تعطل التوافق، قال احلكيم: هناك 
طموحات كبي���رة لدى البعض 
والطموحات مش���روعة ولكن 

للوقت حساب ايضا.
وتابع احلكيم: الشعب العراقي 
كان يتطلع لي���رى في بالده ما 
حصل في بريطانيا حيث اعتبر 
تأخر تش���كيل احلكومة 5 أيام 

»أزمة حكم« وما ان اعلن التحالف 
بني الكتلتني األولى والثالثة حتى 
سارع الطرف الثالث وهو حزب 
إلى االعتراف بالهزمية،  العمال 
وشاهدنا كيف خرج براون مع 
امام عدس���ات  زوجته وولديه 

املصورين في رسالة مهمة.
واضاف: اعتقد ان ال� »5 أيام« 
تضاعفت اكثر من 10 مرات بقليل 
لدينا حتى اآلن ولكن عندي امل 
باننا سننتهي قريبا ولن نتجاوز 
ال� 20 ضعفا! ولفت احلكيم الى 
ان »اجلميع عرف اليوم ان املهم 
ان يكون ش���ريكا اساسيا ولكن 
ذل���ك ال يعني ان الكل قادر على 

حتقيق كل ما يطمح اليه«.

الفرز االجتماعي والديموقراطية 
التوافقية

وتعقيبا على س���ؤال حول 
ما اذا كان تك���رار النتائج ذاتها 
نتيجة للفرز االجتماعي يعني 
فشل النظام النس���بي الذي قد 
يتواص���ل تك���رار نتائجه في 
املستقبل وضرورة االستعاضة 
عن���ه بدميوقراطي���ة توافقية 
واالقرار بعدم قدرة العراق على 
حتمل نتائج دميوقراطية اغلبية، 
قال احلكيم: علينا ان نذكر اننا 
كعراقيني نعيش مرحلة انتقالية 
بني مرحلة االصطفافات في املاضي 
ومرحلة اخلطاب الوطني اليوم، 
ونحن نشهد حتالفات وتفاهمات 
حت���اول تغيير قناعة املواطنني 
ودفعهم ال���ى تغيير توجهاتهم 
في املس���تقبل مبا يحول الفرز 
الس���ائد حاليا بحسب املكونات 
االجتماعية ال���ى اغلبية مطلقة 
الحدى الكتل والفرصة لتحقيق 
ذلك قائمة، ولكن حتى نصل الى 
تلك املرحلة علينا ان نحاول عدم 
اس���تبعاد اي مكون رئيسي من 
ممثلي الشعب ولذلك نقول اننا 
ال زلنا بحاجة الى دميوقراطية 

الوزراء حتى يستمر املسار.

عالوي والحكومة

وردا على سؤال حول عدم 
الس���ماح لعالوي بتش���كيل 
احلكومة بعد تص���در قائمته 
للنتائج قال: نحن كلنا ملتزمون 
بالدس���تور واذا وجد غموض 
في اي من مواده فان الدستور 
نفس���ه وضع آلية تفس���يرها 
وحدد اجلهة املكلفة بذلك وهي 
الدستورية  احملكمة االحتادية 
وقد قدمت هذه احملكمة وجهة 
نظرها ونحن متمس���كون بها 
ولو كانت احملكمة قد قالت غير 
ذلك فكلنا سنؤيدها ايضا، ألنه 
ليس الذي ميلك مقعدين اكثر او 
مقعدين اقل هو من يعهد اليه 
بتشكيل احلكومة فنحن نحتاج 

الى النصف زائد واحد.
العراق هنا،  واضاف: وفي 
هناك حتالف بني االئتالف ودولة 
القانون يشكل اقل من النصف ب�4 
مقاعد واذا انضمت الينا اجلبهة 
ال�  العراقية املتحدة مبقاعدها 
6 واذا م���ا حتققت تصريحات 
التحالف الكردس���تاني بقبول 
االنضمام ملث���ل هذه احلكومة 
أمام ائتالف يتجاوز  فسنكون 

ثلثي اعضاء املجلس.

اللقاء مع خادم الحرمين

وفي اخلتام شدد احلكيم على 
العراقية  ان تشكيل احلكومة 
هو ق���رار عراقي وليس  قرار 
دول اجلوار، واستشهد بلقائه 
مع خادم احلرمني الش���ريفني 
امللك عبداهلل ب���ن عبدالعزيز 
حيث قال: لم يتطرق احلديث 
مع جالل���ة امللك عبداهلل حول 
احلكومة ومن يكون احلاكم او 
احملكوم بل أطلعنا جاللته على 
املشهد السياسي وأطلعنا على 
وجهة نظره، واكد لنا الرغبة 

الس���عودية في االنفتاح على 
العراق.

ومضى احلكيم قائال: األمر 
نفسه ينطبق على تركيا وايران 
والدول الكبرى وحول ما اذا كان 
احمليط السني للعراق يخشى من 
سيطرة شيعية على احلكومة، 
قال: الكل يع���رف خصوصية 
التكوين االجتماعي في العراق 
واذا ملسنا حتسنا لدى جيراننا 
في اي أمر سنذهب ونشرح لهم 

ما ندعو اليه.

زيارة سورية

واستشهد احلكيم بزيارته 
الى س���ورية قبيل االنتخابات 
حيث كان���ت العالقات متوترة 
بني البلدين، وقال: سألني احدهم 
كيف نذهب الى سورية وهناك 
مشكلة معها فأجبته: أنت اجبت 
على سؤالك بنفسك فانا اذهب 
الى دمش���ق ألن هناك مشكلة 
واملش���اكل تعالج بالذهاب الى 
عمق املش���كلة للحديث عنها 
الش���كوك  بصراح���ة وتبديد 
واملخاوف، علما بانه يجب ان 
تكون لدينا الق���درة لنقنع او 

نقتنع.

دور السفيرين

وفي ختام حديثه رد احلكيم 
على اقتراح بأن يكون التصدي 
لإلساءات النيابية من أي جانب 
جتاه اآلخر من قبل نواب نفس 
اجلانب ملنع التصعيد ولتفادي 
أزمات مثل ازم���ة »الكويتية« 
مؤخرا قائال: ان املسؤول االول 
عن معاجلة ه���ذه امللفات هما 
الفريق علي  البلدين  س���فيرا 
العلوم  املؤمن ود.حسني بحر 
وهم���ا موج���ودان اآلن بيننا 
)اشار اليهما( ودورهما تعزيز 
العالقات سياس���يا واجتماعيا 

واقتصاديا.

في مصلحته وعلى ان يضعهم 
في اجواء ما يفكر به.

وجدد احلكيم تأكيده على 
ان ما يؤخر التشكيل احلكومي 
هو طموح���ات الكتل وخاصة 
املتصدرة والتصلب بش���أنها، 
مضيفا: وصلنا الى ساعة اجلد 
وانهينا الفرز اليدوي واصبحنا 
مهيئني لسماع النتائج النهائية 
ومصادقة احملكمة الدستورية 
العلي���ا عليها وم���ع املصادقة 
يدع���و الرئيس ال���ى اجتماع 
مجلس النواب النتخاب رئيس 
ثم رئيس اجلمهورية ورئيس 

وجهات نظرنا ونطمئنهم ولكن 
نؤكد للجميع ان قرار تش���كيل 
احلكومة هو ق���رار عراقي اوال 
واخيرا ويج���ب ان يؤخذ على 
االرض من قبل العراقيني انفسهم، 
مضيفا: انا انظر باحترام كبير الى 
اجلوالت املكوكية للقادة العراقيني 
على الدول العربية واالسالمية 
مؤخرا لوضعها في اجواء تشكيل 
احلكومة اجلديدة ونحن ننظر 
ال���ى ذلك كمؤش���ر صحي النها 
رسالة من العراقيني الى العالم 
بأن العراق اجلديد يصر على اخذ 
نصائحهم بعني االعتبار ان كانت 

والعكس ايضا صحيح والعالم 
كله يهتم اليوم مبا يحصل في 
االماكن االخرى، وتابعنا جميعا 
العامل���ي بانتخابات  االهتم���ام 
بريطانيا والسودان مؤخرا، فكيف 
اذا كان البلد املعني العراق مبا 
فيه من اعتبارات جتتذب اهتمام 
احمليط االقليمي واملجتمع الدولي 

عموما بقضاياه؟

تشكيل الحكومة قرار عراقي

وتابع احلكيم: نحن لس���نا 
دعاة انعزال ب���ل دعاة تواصل 
م���ع دول املنطقة لنعرفهم على 

توافقية لكننا نتمنى ان تتطور 
الى دميوقراطية على  مستقبال 
الغربية  الدميوقراطيات  غ���رار 

املتقدمة.

لسنا دعاة انعزال

وردا على سؤال حول االتهامات 
بان عراقيل اقليمية حتول دون 
تشكيل احلكومة العراقية اجاب 
احلكيم: من الصعب القول بان 
هناك ضغوطا ب���ل هناك رؤية 
اقليمية، فالي���وم العالم اصبح 
كالقرية الصغيرة، وما يحصل 
بالع���راق يؤثر عل���ى جيراننا 

السفير المؤمن: نتطلع
ألفضل العالقات مع العراق

السفير بحر العلوم: لدينا إصرار 
على منع تعكير عالقات البلدين

بعد كلمة السيد احلكيم قال السفير علي املؤمن: ان سعي الكويت 
ألفضل العالقات مع العراق ال يعود فقط الى تاريخ تعيني سفير بعد 
إسقاط النظام الصدامي وإمنا بدأ على املستوى االنساني عبر مركز 
املساعدات االنسانية الذي قدمت الكويت من خالله الكثير من املساعدات 

الى العراق وان لم يسلط عليها الضوء كما يجب اعالميا.
واش����ار الس����فير املؤمن الى بروز الكثير من االمور االيجابية من 
اجلانب العراقي خالل االش����هر املاضية فيما خص املواضيع العالقة، 
مذكرا بأنه سيستمر في بذل كل اجلهود للحفاظ على استمرار التطور 

في العالقات بني البلدين الشقيقني.

عقب الس����فير بحر العلوم على كالم السيد احلكيم بقوله: انا 
مس���رور بل���قاء وف�����د جمعية الصحافيني الك���ويتيني ملا له من 
اهم���ية لناح���ية التأكيد على التط����ور املستمر للعالق���ات بني 
اجل����انبني ونحن نت���طلع الى مزيد من التقدم لهذه العالقات في 
املجاالت االقتصادية والثقافية والصحية واالنسانية والتعليمية. 
واضاف بحر العلوم: لدينا اصرار على عدم السماح بتعكير عالقات 

البلدين، وانا احمل بفخر هذه املهمة.

المطوع: نأمل أن يتغلب العراق على كل 
مشاكله وسعداء بما شاهدناه من أمن

حتدث النائب عدن���ان املطوع تعقيبا على كالم 
الس���يد احلكيم بقوله: الكويتيون يكنون احتراما 
ومحبة تاريخيني للعراق كجار ثابت وهناك اليوم 
نظرة مستقبلية من الكويت ترتكز على مبدأ التعاون 
رغم التجربة السيئة مع النظام الغاشم والتي فرضت 

وتفرض خطوات من اجلانبني لتجاوزها.
واكد املط���وع ان الكوي���ت تنظ���ر بق���لق الى 
امك���ان����ية تدهور امللف االيراني النووي وتتمسك 
بحله س���لميا وحترص على استقرار العراق النه 
يؤدي الى اس���تقرار اقليمي. واع���رب املطوع عن 
سعادته باختيار بحر العلوم ملنصب سفير العراق 
في الكويت، قائال انه ش���خص يعرف اهل الكويت 

جيدا ونحن نعرفه.
وش���كر املطوع الفريق علي املؤمن على جهوده 
قائال: قبل تعيينه سفيرا في العراق كنا كلنا قلقني 
م���ن خطورة اخلطوة ولكن ما ان مت تعيني الفريق 
املؤمن حتى أثبت من خالل خبرته العسكرية وحنكته 
كف���اءة عالية جدا اثبتت انه خير من يش���غل هذا 

املنصب.
وختم املطوع كالمه، متمنيا ان يتغلب العراق على 

كل مشاكله وان تنجح جتربته الدميوقراطية.

الطموحات الكبيرة لبعض الكتل تؤخر تشكيل الحكومة
وعلى الجميع أن يعرفوا أن الطموحات شيء والواقع شيء آخر

السفير الفريق علي المؤمن وحرمه الزميل عدنان الراشد مع السيد محمد مزهر ماميثا كاليدار ضريح أبوالفضل العباسالنائب عدنان المطوع وحرمه السفيران الفريق علي المؤمن ومحمد حسين بحر العلوم

لقطة تذكارية داخل حرم مرقد اإلمام الحسين

رة
زيا

ن ال
ت م

طا
لق

الزميالن محمد الحسيني وحسين عبدالرحمن مع الزميلة حصة المال في رحلة العودة

محسن الخليفي وكرم الشناوي والزميلة نادية صقر وشقيقتها والقنصل الشنفا

تتمة المنشور ص30

الوفد يستمع إلى شرح حول المجمع ويبدو النائب عدنان المطوع والسفير علي المؤمن ومحسن الحكيم والزمالء عدنان الراشد ومحمد الحسيني ومشاري العلوش صورة تذكارية أمام المجمع السكني الخيري الكويتي في مدينة النجف


