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الشيخ د.محمد الصباح متحدثا للصحافيني قبيل مغادرته إلى املنامة

غادر إلى المنامة للمشاركة في االجتماع الوزاري الخليجي

محمد الصباح عن مصير الدوسري: أبلغنا لبنان بأننا ال نقبل بتسليم مواطنينا إال للكويت

بيان عاكوم

وصل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد الصباح الى املنامة للمش�اركة في أعمال االجتماع 
الوزاري لوزراء خارجية دول مجل�س التعاون لدول اخلليج 
العربية. وكان في استقباله في املطار وزير اخلارجية البحريني 
الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وسفيرنا لدى مملكة البحرين 

الشيخ عزام الصباح. 
هذا وأكد الشيخ د.محمد الصباح ان الكويت أبلغت السلطات 
اللبنانية بانها ال ميكن أن تقبل بتس�ليم أي مواطن كويتي اال 
للكويت، في اطار رده على سؤال عن مصير املواطن محمد 
الدوسري وما قيل بان السلطات اللبنانية ستسلمه الى العراق، 

الفتا الى انه اذا كان هن�اك احكام قضائية فالكويت حتترمها 
وال تتدخل في القضاء، وامنا »نحن مسؤولون عن مواطنينا اذا 

أطلق سراحهم«.
في الوقت نفسه، رفض الشيخ د.محمد الصباح قبيل توجهه 
الى املنامة للمشاركة في االجتماع الوزاري اخلليجي القول 
بوجود قرار إلطالق العملة املوحدة عام 2010 وامنا انطالقة 
لدراسة وتوحيد اآلليات والتنس�يق بني السياسات النقدية 
لدول التعاون، الفتا الى ان انهيار اليورو واملخاطر التي تواجه 
االحتاد االوروبي بين�ت ان العملة املوحدة حتتاج جلناحني 
نقدي ومالي، وهذه تفاصيل ما دار بني الشيخ د.محمد الصباح 

والصحافيني:

 م��اذا ع��ن اجتماعك��م ف��ي 
املنامة؟

 بناء على قرار قادتنا في قمة 
الكويت لدول مجلس التعاون أن 
تخصص جلسة خاصة لوزراء 
اخلارجية ملناقشة مرئيات مملكة 
البحري����ن اخلاصة في تطوير 
التعاون،  ل����دول  العمل  آليات 
ولذلك قررنا أن جنتمع بدعوة 
كرمية من وزير خارجية البحرين 
الشيخ خالد بن احمد ويخصص 
االجتماع ملناقشة املرئيات التي 
تتكلم عن كيفية تفعيل آليات 
العم����ل وخصوص����ا في مجال 
الدف����اع واالقتص����اد وحقوق 
اإلنسان وآليات متابعة قرارات 
القادة فهي خطوة مكملة آلراء 
الكويت  خادم احلرمني وورقة 
التي قدم����ت ورؤية دولة قطر 
واآلن رؤي����ة مملك����ة البحرين 
فهي عملية تراكمية من األفكار 
التي قدمت عبر فترة من الزمن 
والهدف منها االنتقال من مجلس 
للتعاون ال����ى ملجس احتادي 
ويك����ون فيه آلي����ات فعالة في 
س����رعة وكفاءة تنفيذ قرارات 
القادة، لذل����ك نحن مجتمعون 
اليوم وسيكون كذلك في اكتوبر 
قمة عربية استثنائية ملناقشة 
تعدي����ات في جامع����ة الدول 
العربية، ولذلك هناك هذا الزخم 

من العمل لتطوير آليات العمل 
اإلقليمية والعربية املش����تركة 
فهذه كلها جهود تصب في تدعيم 
العمل العربي املشترك وبالنسبة 
لنا كخليجيني زيادة في فعالية 

وكفاءة مجلس التعاون.
 ذكرمت في تصريح سابق ان 
انهي��ار اليورو يجعلنا نفكر مليا 
في موض��وع العمل��ة اخلليجية 
املوحدة ولكن ذكرت انه في عام 
2010 س��تنطلق العمل��ة املوحدة 
ونح��ن عل��ى مش��ارف نهاي��ة 
2010 فه��ل هناك تأجي��ل للعملة 

املوحدة؟

 لم يكن هناك قرار ألن تطلق 
العمل����ة اخلليجية املوحدة في 
2010، هناك انطاقة لدراس����ة 
آليات والتنسيق بني  وتوحيد 
النقدية بني دول  السياس����ات 
التع����اون واس����تحداث البنية 
التحتية التشريعية لدعم العملة 
املوحدة ولذلك لم يكن هناك اي 
تغيير في هذا املجال، واملستجد 
التي تواجه ليس  هو املخاطر 
الي����ورو فقط، وإمن����ا االحتاد 
األوروبي بشكل عام وهذا يدل 
على ان العملة املوحدة حتتاج الى 
جناحني جناح ممثل بالسياسة 

النقدية وآخر بالسياسة املالية 
ولذلك اليورو لم يس����تطع ان 
يحلق كثيرا ألن هناك عجزا في 
جناح السياسة املالية لذلك نرى 
هناك نقاشا كثيرا في أوروبا هو 
في كيفية تعظيم اجلناح وهو 
توحيد السياسات املالية في دول 
االحتاد االوروبي وهذا يجعلنا 
نقف ونقول ماذا فعلنا بالنسبة 
املالية في  لتوحيد السياسات 
دول التعاون وهذا الذي ال نريد 
ان نقع في نف����س املطب الذي 
وقعوا فيه اصدقاؤنا في اوروبا 
في محاولة التحليق بجناح واحد 

فقط في العملة املوحدة.
 ه��ل هن��اك آلية أو دراس��ة 

معينة؟
 هذا امر معني به وزراء املال 

ومحافظو البنوك املركزية.
 م��اذا ع��ن مش��اركة وزير 

خارجية اليمن في االجتماع؟
 على هامش االجتماع وعندما 
ننتهي سيكون هناك اجتماع آخر 
هو الس����تكمال ما بدأناه قبل 4 
سنوات عام 2006 عندما اجتمعنا 
في لندن لدعم اليمن وقبل فترة 
كان هناك مؤمتر آخر للوقوف 
على ماذا حدث او االجراءات التي 

قام بها اليمن واملتطلبات التي 
مت اجنازه����ا حتى نتمكن من 
مس����اعدته. وقررنا ان نبدأ 
باجتماعنا م����ع اخينا وزير 
خارجية اليمن ابوبكر القربي 
وسيطلعنا على ما قام به اليمن 
من امور واجراءات لتمكني دول 
التعاون من تقدمي مساعداتها 

بشكل افضل.
 اي��ن وصل��ت املفاوضات 
مع لبنان بشأن املواطن محمد 

الدوسري؟
 نحن طلبنا من اشقائنا في 
لبنان عدم تسليم اي مواطن 
كويت����ي اال للكويت وهذا ال 
ينطبق عل����ى لبنان فقط بل 
على جميع دول العالم وهذا 
ما حدث مع الواليات املتحدة 
االميركي����ة بش����أن معتقلي 
غوانتانامو. وال ميكن ان نقبل 
ان يتم تسليم مواطن كويتي 
الى دولة اخرى، واذا كانتت 
هناك اح����كام قضائية فنحن 
نحترمها وال نتدخل في القضاء 
في اي بلد كان، واذا كان مواطن 
صدرت بحقه اجراءات قضائية 
من اي دولة اخرى فا ميكن 
ان نتدخل، ونحن في الكويت 
اذا  مسؤولون عن مواطنينا 

اطلق سراحهم.

ال ق�رار خليجي�ًا بإط�الق العمل�ة الموح�دة ع�ام 2010 وال نري�د أن نق�ع ف�ي المط�ب األوروبي

ثمن النائب الس��ابق حسني الدوسري للخارجية ممثلة بنائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح حتركها الفوري 
والفاعل من خالل القنوات الديبلوماس��ية، من أجل اعادة املواطن محمد 
الدوسري احملتجز في لبنان الى وطنه وأهله في القريب العاجل وإغالق 
الطري��ق أمام املطالبات احلكومة العراقية بتس��لمه، مؤك��دا ان التفاعل 
الشعبي واحلكومي الذي واكب قضية الدوسري ليس باألمر املستغرب 
على الشعب الكويتي الذي جبل على التكاتف وعلى رعاية ابنائه ومتابعة 

شؤونهم ورفض املساس بهم.
وقال الدوسري في تصريح صحافي، اننا في الكويت نفتخر بقضائنا 
العادل وبالتالي إذا كان هناك أي جتاوز ألي من ابناء الكويت فيمكن أن 

يعرضوا على قضائنا ليقول كلمته بحقهم، الفتا الى ان قضية الدوسري 
كانت فرصة ليعرف العالم أن الكويت حكومة وش��عبا ترفض املس��اس 

بابنائها وانها قادرة على الدفاع عنهم وحمايتهم اينما كانوا.
وأكد الدوس��ري ان اجلهود التي بذلها بعض نواب مجلس االمة من 
خالل استخدامهم للقنوات الدستورية املتاحة له كان لها االثر الكبير في 
التحرك الرس��مي الكويتي في ايقاف تسليم احملتجز محمد الدوسري 
للحكومة العراقية، الفتا الى ان استجابة احلكومة اللبنانية للطلب الكويتي 
الف��وري يدل على حميمية ومتانة العالقة التي تربط البلدين منذ عقود 
كم��ا تدل على تفهم احلكومة اللبنانية حق الكويت في تس��لم ابنها بعد 

قضاء فترة احلكم الصادر بحقه هناك.

الدوسري: نثمّن ل� »الخارجية« موقفها


