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الصقر: الكويت ستكون المقر الرئيسي لمجلس العالقات العربية والدولية
وحل الخالفات العربية ضمن أولوياته.. وقطر تستضيف االجتماع المقبل في ديسمبر 

النجار: المجلس يمتلك أدوات عديدة للتعريف بنش�اطه منها مجلة وموقع إلكتروني وندوات متنوعة 
والدفاع عنها والعمل على حلها. وأضاف ان 
اجللسة الصباحية تناولت مناقشة جدول 
أعمال املؤمتر بالكامل، اما املسائية فخصص 
جزء كبير منها لضيفي املجلس وهما سمو 
رئيس وزراء قطر ووزير اخلارجية الشيخ 
حمد بن جاسم آل ثاني ونائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد 
الصباح، اللذان حتدثا عن العالقات العربية 
� العربي���ة والعالقات العربية اخلليجية، 
مشيرا الى أن املجلس سيستكمل مناقشة 
انش���طته غدا االثنني، حي���ث ان املجلس 
انهى اجلزء االول من جدول اعمالهم ولم 
يتمكن في اليوم األول سوى من مناقشة 

بند واحد.
وبني الصقر ان املجلس ناقش األوضاع 
في املنطقة العربية، حيث مت االستماع الى 
رأي الش���يخ حمد بن جاسم في العالقات 
العربية � العربية والعالقات مع دول اجلوار. 
اما الشيخ د.محمد الصباح فتناول العالقات 
� اخلليجية، وسياسة مجلس  اخلليجية 
التعاون اخلليجي انطالقا من أن الكويت 
هي رئيسة الدورة احلالية، كما أبدى أمني 
اجلامعة العربية عمرو موسى رأيه في كيفية 
عمل األمان���ة العامة للجامعة والتحديات 

والعقبات التي تواجههم أثناء عملهم.

االدوات وهي قابل����ة للتطوير والتعاطي 
مع ما تتطلبه عملية التعريف بنشاطات 

املجلس.
وكان الصقر قد اكد بعد ختام اجللسة 
املس���ائية امس االول انه خالل االجتماع 
الرابع للهيئة التأسيسية ملجلس العالقات 
العربية والدولية طرحت عدة مقترحات 
بشأن التدخل في بعض اخلالفات العربية 
والعمل على حلها كمهام ممكن ان توكل الى 
املجلس الى جانب أطروحات اخرى بشأن 
عرض القضايا العربية على العالم اخلارجي 

وزاد الصقر: أن هناك شخصيات عديدة 
من مختلف الدول العربية س����تنضم إلى 
املجلس منهم العنصر النسائي كاشفا أن 
دولة قطر أعلنت عن استضافتها لالجتماع 

املقبل الذي سيعقد في ديسمبر القادم.
من جانبه ق����ال عضو املجلس د.غامن 
النجار إن املجل����س ميتلك أدوات عديدة 
للتعريف بنشاطه، موضحا أن من بني تلك 
الكتروني إضافة  األدوات »مجلة وموقع 
إلى أن ندوات تقام ف����ي أماكن متفرقة«. 
وقال النجار لم يتم االنتهاء من حسم تلك 

بيان عاكوم
اختتم أعضاء الهيئة التأسيسية ملجلس 
العالقات العربي����ة والدولية اجتماعاتهم 
امس حيث عقدت جلسة مغلقة مت خاللها 
مناقشة وحتديد دور املجلس في التعامل 

مع القضايا العربية � العربية.
وعقب ختام اجللسة املغلقة، عقد رئيس 
املجلس محمد الصقر مؤمترا صحافيا أعلن 
فيه أنه متت املوافقة على أن تكون الكويت 
مقرا للمجلس، الفتا إلى انه س����يتم ابرام 
اتفاقية مقر مبينا أن املجلس منظمة دولية 
غير حكومية. وأضاف الصقر انه مت االنتهاء 
من إجراءات تأسيس املجلس، موضحا أن 
املجلس بدأ في أعماله السياسية، وأهداف 

املجلس بدأت في مرحلة التنفيذ.
وقال إن األهداف الرئيس����ية للمجلس 
هي تقريب وجهات النظر حيال القضايا 
وامللفات العالقة، مش����يرا إلى أن املجلس 
سيكون مسجال لدى جامعة الدول العربية 
كمؤسس����ة مجتمع مدني باعتباره مكمال 
لعمل حاجة الدول العربية، الفتا إلى أن 
استضافة مسؤولني حكوميني ال تتعارض 
مع أه����داف املجلس التي تنص على عدم 
قبول هؤالء املس����ؤولني كأعضاء ولكنها 
تقبل مبشاركتهم وإجراء املباحثات معهم. 

)سعود سالم(الشيخ د.محمد الصباح والشيخ حمد بن جاسم يتوسطهما محمد الصقر خالل اجللسة املسائية أول من أمس

محمد الصقر ود.غامن النجار خالل املؤمتر الصحافي عقب انتهاء اجللسة اخلتامية 

رئيس الوزراء العراقي السابق اياد عالوي ووزير الثقافة اللبناني السابق غسان سالمة في اجللسة

عالوي: تصريحات بعض المسؤولين 
العراقيين ضد الكويت مزايدات 

بيان عاكوم
كش���ف رئيس الوزراء العراقي السابق ورئيس القائمة العراقية 
د.إياد عالوي أن صاحب الس���مو األمير الشيخ صباح األحمد وقع 
على مرسوم يقضي بأن تكون الكويت مقرا ملجلس العالقات العربية 

والدولية.
وأضاف عالوي في تصريح صحافي عقب اجللسة املسائية أمس 
األول أنه مت وضع األسس ملهام املجلس التي يجب أن يقوم بها خاصة 
بعد أن مت تشكيله، كما مت وضع املالمح األساسية لتقييم التحديات 
التي تواجه املنطقة ووضع خطة لكيفية حترك املجلس في املستقبل 
القريب، مشيدا باستضافة دولة قطر لالجتماع املقبل إضافة لتحفيز 
الدول العربية األخرى على استضافة اجتماعات املجلس بشكل دوري، 
وقال ان االجتماعات احرزت تقدما واضحا بحضور رئيس مجلس 

الوزراء القطري ووزير خارجية الكويت.
وفي رده على أسئلة الصحافيني بشأن املخاوف من تأخر تشكيل 
احلكومة العراقية، أكد عالوي أن االس���تحقاق في تشكيل احلكومة 
العراقية بات أمرا مهما والش���عب العراقي في حالة ال يحسد عليها، 
موضحا أن االس���تعجال العشوائي في تش���كيل احلكومة ال يصب 
في مصلحة العراق واس���تقرارها ولذل���ك نأمل بأن تأخذ احلوارات 
واملفاوضات شكلها الطبيعي وصوال لتأسيس حكومة عراقية قوية 

قادرة بأن تقوم مبا عليها.
وحول ما اذا كان هناك توجه من قبل األمم املتحدة لفرض حكومة 
جديدة على الع���راق، قال عالوي ان األمم املتحدة ليس لديها القوة 
التنفيذي���ة الكافية لفعل ذلك، فالق���وة التنفيذية لألمم املتحدة هي 
الواليات املتحدة األميركية، والواليات املتحدة األميركية بدورها ليست 
في هذا الصدد أبدا وهذا األمر غير وارد، مؤكدا أن مصلحة الش���عب 

العراقي تكمن في االستعجال بتشكيل احلكومة العراقية.
وحول صحة أنب���اء توجهه برفقة مقتدى الصدر إلى دمش���ق، 
أوضح عالوي أنه التقى سابقا في دمشق مع مقتدى الصدر، واصفا 

اللقاء باجليد.
وعن تعليقه حول تصريح القائمة العراقية بأنه من حقها تشكيل 
احلكوم���ة، والرئيس املالكي يرد ليس من حقها ذلك، بني عالوي أن 
الرئيس املالكي لم يقل ذلك إال أنه ش���كل حتالفا هشا غير واضح ال 
ميتلك مرشحا واحدا، مشيرا الى ان نصف ذلك التحالف وهم »االئتالف 
الوطني العراقي« يرفض ترشيح دولة الرئيس املالكي، وبالتالي لن 
يكونوا هيئة كاملة تستطيع أن ترشح مرشحا واحدا فقط وبهذا تصبح 

املسألة حسب االستحقاق الدستوري والدميوقراطي العراقي.
وبالنسبة لوضع العراق القادم، قال عالوي ان العراق مقدم على 
استقرار من خالل السعي في تشكيل احلكومة العراقية بشكل سريع 
وباالتفاق مع القوى األخرى، مشددا على أن مسؤولية حماية العراق 
هي مسؤولية عراقية أوال ومسؤولية إقليمية ثانيا أي تعاون دول 
اإلقليم بشكل واضح مع احلكومة العراقية القادمة حلماية العراق.

وأك���د عالوي أن العراق تواجه زخما واضحا يتصاعد من جميع 
الدول لضرورة اإلس���راع في تش���كيل احلكومة العراقية، موضحا 
أن هناك دوال ومن بينها إيران حتاول أن تؤثر على مس���ار العملية 
السياسية لذلك طلبنا من إيران أن تقف على مسافة واحدة من اجلميع 
وأال تتدخل في الش���أن العراقي لكي ال تكون سابقة تؤدي حلصول 
تدخالت من جهات إقليمي���ة في جهة إقليمية أخرى، وبالتالي على 
إيران أن تساعد العراق كسائر دول املنطقة وذلك نظرا لضرورة بناء 
عملية متوازية تضمن حقوق الش���عب العراقي كما تضمن السالم 

واالستقرار في املنطقة.
وبالنس���بة لتصريحات بعض املسؤولني العراقيني ضد الكويت 
مؤخ���را، أكد عالوي أنها مزايدات تصدر من كل األطراف لذلك يجب 
عدم إعطائها أهمية كبيرة، مضيفا أن الكويت دولة ذات س���يادة لها 
احترامها من قبل اجلانب العراقي الذي يعمل من أجل حتقيق ذلك.

وأوض���ح عالوي أن الكويت حريصة عل���ى العراق وأمنه وكالم 
صاحب السمو األمير كان واضحا حيث وجه رسالة للعراقيني بضرورة 
تشكيل حكومة عراقية جامعة كل العراقيني بدون استثناء، وحكومة 

عراقية تكون قادرة على بث األمن واالستقرار في العراق.

أكد أن فرض حكومة عراقية من قبل األمم المتحدة أمر غير وارد

ما الفرق بني زكاة الفطر وبقية الزكوات؟

زكاة الفطر على الأنف�س والأموال.  -1  

على الأنف�س فقط.  -2  

على الأموال فقط.  -3  
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15
الكبد عضو هام باجلس��م فهو يصفي الدم من الفضالت 

ويزوده بالبروتينات الهامة ويختزن املواد الغذائية الفائضة 

الس��تعمالها عند احلاجة وينتج عصارات هاضمة ويحافظ 

على قوام الدم اللزج ويقاوم السموم ويخلصك منها ومع كل 

هذا فإن وزن الكبد صغير – فما وزن الكبد؟

1.5 كجم
2.5 كجم

3 كجم

�إعـــــــالن

غدًا غبقة وقرقيعان

جمعية �ل�صحافيني �لكويتية
تقيم جمعية ال�صحافيني الكويتية يف

التا�سعة من م�ساء يوم غد اخلمي�س 16 رم�صان 1431هـ 

املوافق 2010/8/26م غبقة وحفاًل للقرقيعان لأع�ساء 

�جلمعية وعائالتهم
ويت�صمن برنامج احلفل، �صخ�صيات حمبوبة للأطفال وفرقة 

للأطفال  وم�صابقات  اال�صتعرا�صات  بع�ض  تقدم  ا�صتعرا�صية 

بح�صور وم�صاركة بع�ض الفنانني والفنانات ومفاجاآت اأخرى، كما 

يت�صمن الربنامج جوائز وهدايا للم�صاركني يف هذا احلفل.

والدعوة عامة جلميع اأع�صاء اجلمعية وعائلتهم

مجلس العالقات العربية والدولية  أكمل إجراءات تأسيسه وبدأ في تنفيذ أهدافه
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السفير خالد اجلاراهلل

أمني عام اجلامعة العربية متحدثا إلى الصحافيني وتبدو الزميلة بيان عاكوم

رئيس الوزراء اللبناني السابق ورئيس كتلة املستقبل البرملانية فؤاد السنيورة مغادرا بعد اجللسة جانب من إحدى جلسات املجلسصاحب السمو امللكي األمير تركي الفيصل مغادرا القاعة عقب اجللسة اخلتامية

 الجاراهلل: من حقنا أن نقلق من تشغيل
محطة بوشهر النووية ألننا الدولة األقرب لها

بيان عاكوم
أكد وكيل وزارة اخلارجية الس����فير خالد اجلاراهلل ان صفقة 
صواري����خ باتريوت الت����ي عقدتها الكويت م����ع الواليات املتحدة 
االميركية تدخل ضمن ش����بكة حماية للكوي����ت وترتيبات امنية 

متفق عليها.
وقال اجلاراهلل الذي شارك في االجتماع املسائي ملجلس العالقات 
العربي����ة والدولية أول من أمس ان الكويت من حقها ان تقلق من 
تشغيل ايران حملطة بوش����هر النووية »الننا الدولة االقرب لها« 

الفتا الى ان اي عوامل طبيعية من املمكن ان تسبب قلقا او خوفا 
من اي تداعيات مستقبلية.

وبخصوص ما اش����ارت اليه تقارير واردة من البحرين حول 
وجود خاليا ارهابية تابعة اليران تريد ان تزعزع االمن في الكويت 
واملنطقة بحال وجهت ضربة عس����كرية اليران، قال اجلاراهلل ان 
النشاط االمني الكويتي متواصل ويتم التدقيق باستمرار على اي 
معومات تتعلق بهذا املوضوع، مشيرا الى ان هذا املوضوع حتى 

اآلن حتت البحث والدراسة.

وعن التحرك بالبطاقة املدنية بني الكويت والسعودية قال هذه 
اجراءات ممكن ان تتم في املستقبل بني الدولتني الفتا الى ان هناك 

اتصاالت واجتماعات تنسيقية مع السعوديني إلقرار هذا االمر.
وبخصوص املوضوع الذي اثير عن دخول اسرائيليني الى البالد 
قال وكي����ل اخلارجية »هذا املوضوع تطرقت اليه وزارة الداخلية 
ويتم تناوله من قبل وزارة الداخلية وليس لدي تعليق عليه«. واما 
عن حتديد موعد الجتماعات اللجنة املشتركة الكويتية � االيرانية 

فقال لم يتم حتديده حتى اآلن.

صفقة صواريخ باتريوت تدخل ضمن شبكة حماية للكويت وترتيبات أمنية متفق عليها

السنيورة: ليس من الحكمة الدخول في تفاصيل 
القرار الظني ويجب االنتظار لحين صدوره

أكد أن كل معطى وقرائن تقدم يجب أن ينظر اليها من قبل المحكمة

بيان عاكوم
قال رئي���س الوزراء الس���ابق 
ورئيس كتلة المستقبل في البرلمان 
اللبناني فؤاد السنيورة انه ليس 
من الحكمة اآلن الدخول في تفاصيل 
موضوع القرار الظني، مشيرا الى 
انه يج���ب االنتظار لحين صدوره 
وعندها من حق الجميع أن يدلوا 

برأيهم في هذا الشأن.
وبخص���وص تقديم حزب اهلل 
لوثائق وإثباتات تدين إس���رائيل 
في قضية اغتيال الرئيس الشهيد 
رفيق الحريري قال السنيورة عقب 
انتهاء اجتماع الجلس���ة المسائية 
للمجلس أول من أمس »كل معطى 
وقرائن تقدم يجب ان ينظر اليها 

من قبل المحكمة«.
واشار الى ان ما قدمه االمين العام 
السيد حسن نصرهلل  لحزب اهلل 
جرى تقديمه للمدعي العام اللبناني 
الذي أحاله للجهة المعنية. مؤكدا انه 
ليس ألحد الحق في النظر به طالما 

أوليت المحكمة الدولية بذلك.
أما بخصوص ما إذا كان هناك 
تخوف من زعزع���ة الوضع داخل 
لبنان ف���ي المرحل���ة المقبلة قال 
»اله���دف األساس���ي ه���و تحقيق 
العدالة ونحن في األكثرية النيابية 
وكتلة المستقبل قلنا ان الموضوع 

يجب ان يصار للمحكمة الدولية، 
وبالتالي اس���تعجال االمر وطرح 
استنتاجات هي أمور غير مجدية 

على االطالق«.
وبخصوص ما إذا ثبت التحقيق 
ان إسرائيل التي قامت بالجريمة قال 
»نحن نري���د الحقيقة ومن ارتكب 
الجريمة يج���ب ان يكون خاضعا 

للمحاسبة الدولية«.
وتحدث السنيورة عن اجتماعات 
مجلس العالقات العربية والدولية، 
مش���يرا الى انها كانت جيده بكل 
التحضيرات التي جرت إلطالق هذا 
المجلس اضافة الى المناقشات التي 
أجري���ت بحضور رئ��يس الوزراء 
القط���ري ووزير خارجية الكويت 
الشيخ د.محمد الصباح واألمين العام 
لجامعة الدول العربية، الفتا الى انها 
كانت جولة مهم���ة جدا في النظر 
الى الوضع العربي ككل والقضايا 

والتحديات التي تواجهه.
الم��جلس  ان  الس��نيورة  وقال 
يضع األطر لكي�في���ة التعامل مع 
هذه القضايا، وان يكون له دور في 
هذا الشأن، موض�حا ان اجتماعات 
المجلس لم تتطرق بش���كل دقيق 
الى الوض���ع اللبناني بقدر ما هي 
اح���دى القضايا التي تع��اني منها 

األمة العربية.

موسى: صندوق المشاريع الصغيرةيدخل حيز التنفيذ خالل أسبوعين
إنشاء رابطة إقليمية تضم إيران والدول العربية سيناقش في القمة االستثنائية أكتوبر المقبل

رئيس الوزراء أقام مأدبة سحور على شرف رئيس وأعضاء الهيئة التأسيسية
استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد الليلة قبل 
املاضية رئيس الهيئة التأسيسية ملجلس العالقات العربية والدولية 
محمد الصقر ورئيس مجلس ادارة مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات 
االسالمية صاحب السمو امللكي االمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز واألمني 
العام جلامعة الدول العربية عمرو موسى ورئيس وزراء اجلمهورية 
اللبنانية السابق فؤاد السنيورة ورئيس وزراء اجلمهورية العراقية 

السابق د.إياد عالوي ورئيس وزراء اململكة األردنية الهاشمية االسبق 
طاهر املصري وأعضاء الهيئة، وذلك مبناسبة انعقاد االجتماع الرابع 
للهيئة. وعقب االستقبال، أقام سموه مأدبة سحور على شرف رئيس 

وأعضاء الهيئة التأسيسية ملجلس العالقات العربية والدولية.
وبعد ظهر أمس، استقبل سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 

رئيس وزراء لبنان السابق فؤاد السنيورة.

بيان عاكوم
أكد األمني العام جلامعة الدول العربية عمرو 
موسى ان طرحه عن إنشاء رابطة إقليمية تضم 
إيران والدول العربي���ة وتركيا وبعض الدول 
اإلفريقية سيناقش في القمة االستثنائية التي 
ستعقد في سرت الليبية خالل أكتوبر املقبل الى 
جانب مناقشة إعادة هيكلة جامعة الدول العربية. 
وقال على هام���ش اجتماعات مجلس العالقات 
العربية والدولية انه من املمكن ان يكون هناك 
فرصة لنجاح املفاوضات املباشرة التي ستبدأ 
بني الفلسطينيني واإلس���رائيليني اذا مت وقف 
االستيطان ولكن متابعة االستيطان تعني انه 

ليست هناك جدية من جانب اإلسرائيليني.
وفيما يلي نصوص األسئلة التي وجهت لالمني 

العام من قبل الصحافيني واجاباته عليها:
ماذا تتأملون من اجتماع��ات مجلس العالقات 

العربية والدولية؟
نأمل الكثير، نحن نتحدث في مشاكل املنطقة 
وكيف نعاجله���ا واآلراء كثي���رة فيما يتعلق 
مبسائل اجتماعية واقتصادية وسياسية واألمن 

اإلقليمي.
طرحتم خالل القمة العربية في س��رت إنشاء 
رابطة إقليمية تض��م ايران ودول املنطقة وبعض 

دول افريقيا فأين أصبحت؟
معروضة على القمة االستثنائية التي ستعقد 
ف���ي 9 أكتوبر في ليبيا حيث س���يناقش فيها 
موضوعان، هما إعادة هيكلة جامعة الدول العربية 

ومناقشة الرابطة اإلقليمية.

تعني انه ليس���ت هناك جدي���ة في املفاوضات 
وهناك تناقض في كالم نتنياهو حيث انه يتحدث 
عن مفاوضات دون شروط مسبقة عليه ولكن 

بشروط مسبقة على الطرف اآلخر.
هل يعني برأيكم ان املفاوضات فاشلة؟
إذا توقف االستيطان فهناك فرصة.

ماذا عن القمة العربية ف��ي بغداد هل مت تأكيد 
انعقادها هناك؟

قرار القمة هو ان تعقد في بغداد ومن املبكر 
اآلن ان نتحدث عنها.

ماذا بشأن لقائكم مع صاحب السمو األمير؟
مت بحث القمة العربية االقتصادية والتنموية 
ف���ي دورتها الثانية التي س���تعقد في القاهرة 
وعرضت على سموه حالة تنفيذ قرارات القمة 
السابقة واإلعداد للقمة املقبلة وااللتقاء بعدد من 
املسؤولني في الكويت ملناقشة األمور املهتمني 
بها جميعا كاملوقف الفلس���طيني واملفاوضات 
املقبلة وفرصها والوضع في العراق وعدد آخر 

من املسائل العربية.
ماذا عن القرارات التي مت تنفيذها؟

القرارات في طريقها نح���و التنفيذ وأهمها 
املبادرة الكويتية اخلاصة بإقامة صندوق ملساعدة 
ودعم الصناعات الصغيرة واملتوس���طة على 
مستوى العالم العربي وهذا كان من أهم القرارات 
التي صدرت في قمة الكويت ومعها ايضا السكك 
احلديدية بني الدول العربية والربط الكهربائي 
وربط الطرق فكل هذه املشاريع يجري مراجعة 

مدى تنفيذها.

محل دراسة نريد االنتهاء منها في األسبوعني 
املقبلني.

ما دور اجلامعة العربية في املفاوضات الفلسطينية 
� اإلسرائيلية؟

هذه املفاوضات مباشره ومتابعة االستيطان 

ماذا بش��أن الصندوق الذي أنش��ئ في القمة 
االقتصادية؟

سيتم تفعيله في األس���بوعني املقبلني ومت 
اعتماد املبالغ التي تدخل الصندوق حيز التنفيذ 
وهناك بعض املس���ائل القانونية التي مازالت 

مجلس العالقات العربية والدولية  أكمل إجراءات تأسيسه وبدأ في تنفيذ أهدافه


