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.. ومع رئيس جمعية الصحافيني الزميل أحمد بهبهاني وحرمه داليا الشاطر

الوفد مع نائب رئيس اجلمهورية العراقي د.عادل عبداملهدي بحضور نقيب الصحافيني العراقيني الزميل مؤيد الالمي 

مدير التحرير الزميل محمد احلسيني والزميلة رمي الوقيان مع نائب الرئيس العراقي د.عادل عبداملهدي

.. والزميل عامر الهاجري يحيي مسعود البارزاني

سفيرنا لدى العراق علي املؤمن وحرمه مع السيد عمار احلكيم

الزميالت في الوفد مع وزير اخلارجية العراقي هوشيار زيباري بحضور الوزير املفوض شلير حميد

صورة تذكارية لرئيس الوزراء العراقي مع السفيرين علي املؤمن ومحمد حسني بحر العلوم والزميلني عماد بوخمسني وحرمه رابعة اجلمعة

العــراق 
الجـديد

بغداد ـ أربيل ـ النجف ـ كربالء )العراق( 
عدنان الراشد ـ محمد الحسيني

العراق وجنوبه  بني شمال 
وعاصمته تنقل وفد الصحافة 
الكويتي����ة االس����بوع املاضي 
مسجال زيارة حافلة باالنطباعات 
واللق����اءات الهام����ة على اعلى 
املس����تويات برفقة س����فيري 

البلدين.
الزيارة كانت ابعد من مجرد 
مناس����بة اعالمية لعقد لقاءات 
مع مسؤولي بلد جار وشقيق، 
وكان من بني أهدافها األساسية 
تقييم حجم التطور في عالقات 
البلدين، واملبادرة في االنفتاح 
االعالمي على العراق والتأكيد 
على امياننا بقدرة العراق على 
جت����اوز ارث املاض����ي الثقيل 

سياسيا وأمنيا.
الزيارة كانت ايضا مناسبة 
ملعايشة اوضاع العراق الفيدرالي 
عل����ى االرض، من خالل جولة 
إقليم كردس����تان  ميدانية في 
ورصد الواقع فيه نظرا ملا يشكله 
من اهمية بالنس����بة ملستقبل 

العراق. ولعل أبرز ما سجلناه 
في الزيارة احلرص الكامل الذي 
العراقيني  الفرقاء  ملسناه لدى 
على بن����اء منوذج دميوقراطي 
عناوينه الشراكة وضمان حقوق 
جميع مكونات الشعب والعمل 
على ارساء االستقرار والسالم 

واالنفتاح على دول اجلوار.
الديموقراطية شرط الوحدة

في الصيغة العراقية اجلديدة، 
الدميوقراطية ش����رط أساسي 
للحفاظ على وحدة العراق، وهذا 
ما أوضحه للوفد رئيس اقليم 
كردستان مسعود البرزاني الذي 
جدد التأكي����د على حق األكراد 
في تقرير املصير، معتبرا انه 
من املسلمات ان يستخدموا هذا 
احلق اذا عادت الديكتاتورية الى 

بغداد وغابت العدالة.
وفي اإلطار نفسه أكد رئيس 
الوزراء العراقي نوري املالكي 
الذي استضاف الوفد في قاعة 
الوزراء في  اجتماعات مجلس 
بغداد على مدى 3 س����اعات ان 

الدستور العراقي يضمن اليوم 
ع����دم حص����ر الصالحيات في 
يد ش����خص واحد، مستشهدا 
بأن����ه كقائد للقوات املس����لحة 
ال يس����تطيع االنفراد بقرارات 
احلرب وتعيني كبار قادة اجليش 
وغيرهما من األمور مبا يشكل 
ضمانة بأن العراق لن يعود الى 

سابق عهده.
رئي����س املجل����س األعل����ى 
اإلسالمي السيد عمار احلكيم 
الذي غمر الوفد بكرم ضيافته 
ورعايته على غ����رار الزيارات 
الس����ابقة حتدث مط����وال عن 
التجربة الدميوقراطية احلالية 
في العراق وجوانبها اإليجابية 

والسلبية.
ان����ه ال ينظر  وأكد احلكيم 
إطالقا بعني القلق الى تصريحات 
البرزاني بشأن تقرير املصير، 
وش����رح وجهة نظره بالقول: 
احلديث ع����ن الطالق وظروفه 
ومفاعيله ال يعني وقوع الطالق 
ولذلك لم جند ما يدعو للقلق 

في حديث البرزاني.

الحظن����ا كذل����ك ان جتربة 
ال� 9 أش����هر التي أثمرت والدة 
احلكوم����ة العراقية قد انطوت 
على كثير من االيجابيات رغم 
طول امل����دة وماراثونيتها التي 
أدخلتها »غينيس بوك« لألرقام 
القياس����ية، فقد س����محت هذه 
الفترة بنقاش تأسيس����ي مهم 
ع����رض خالله اجلميع وجهات 
نظرهم للمستقبل ومخاوفهم 
وطروحاتهم واألهم مبدأ االحتكام 
الى طاولة احلوار في املسائل 
التمس����ك  الكب����رى وضرورة 
أو  اليه  بالدس����تور والرجوع 
الى احملكمة العليا بحال اخلالف 

حول تفسير أي من بنوده.
عالوي والتدخل اإليراني

االستياء الوحيد الذي ملسناه 
كان من د.اياد عالوي الذي جدد 
شكواه من حجم التدخل االيراني 
الذي بلغ حد وضع »ڤيتو« - 
كما أكد - على اسمه في عملية 
التنافس على رئاسة الوزراء رغم 
ما كان اس����مه يالقيه من قبول 

وترحيب في أرجاء املنطقة.
مجلس السياسات العليا

أبداه عالوي من  ومقابل ما 
هواجس حيال فاعلية مجلس 
السياسات العليا الذي أنيطت 
به رئاسته، بدا غرميه رئيس 
الوزراء نوري املالكي متحمسا 
للدور والزخ����م الذي ميكن ان 

يقدمه هذا املجلس.
وقال املالكي انه في الدول 
الدراس���ات  املتقدم���ة مراكز 
وليس السلطة التنفيذية هي 
التي تصيغ االس���تراتيجيات 
التي تقوم عليها السياس���ات 
وهو يتمنى ان يخرج مجلس 
السياسات العليا باستراتيجيات 
بش���أن مس���تقبل السياسة 
اخلارجية للع���راق وطبيعة 
النم���وذج االقتص���ادي الذي 
س���يتبناه في ظل حتوله من 
االقتصاد املركزي الى اقتصاد 
السوق، حيث يحتاج العراق 
الى حتديد أي منوذج من مناذج 

بانوراما عن موزاييك شعبي تجمعه الفيدرالية.. واألمل بمستقبل زاهر يتجاوز آالم الماضي

قـادة العراق الجدد حريصون على بناء نموذج ديموقراطي عنوانه الشـراكة وضمان حقوق جميع مكونات الشـعب وإرسـاء السـالم بالمنطقة
تجربة الحكم الذاتي في كردسـتان اجتازت مراحل مهمة و4% فقط من سكان اإلقليم يعيشون تحت خط الفقر مقابل 23% في باقي المناطق

الزميلة في »كونا« منى ششتر مصافحة هوشيار زيباري

البقية ص35
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)محمد ابراهيم عبدالخالق ـ كونا(نائب رئيس التحرير الزميل عدنان الراشد ورئيس الوزراء العراقي نوري املالكي احملامية فوزية الصباح مع املالكي والسفيرين املؤمن وبحر العلوم سفير العراق لدى الكويت مصافحا رئيس كردستان العراق

الزميلة وفاء قنصور والزميل د.عصام الفليج في حديث مع نائب الرئيس العراقي د.عادل عبداملهدي وكيل وزارة الثقافة العراقي د.فوزي األتروشي مع رئيس الوزراء نوري املالكي

رئيس وزراء كردستان مرحبا بالزميل عبداهلل اخلميس

الزميلة رمي الوقيان تصافح رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني ويبدو د.وليد احلداد

د.برهم صالح مصافحا الزميل عادل دشتي

حديث يجمع السيد عمار احلكيم والزميلني د.عصام الفليج ود.سامي ناصر خليفة

عندما كان األكراد يختلفون مع بغداد كانوا يلجأون إلى الجبال ويقاتلون.. 
أما اليوم فهم يلجأون إلى الحلول السياسية لمشاكلهم مع النظام

ماراثونية تشـكيل الحكومة العراقية تثمر إيجابيات أبرزها االحتكام إلى الحوار تحت سـقف الدسـتور

الس���وق احلر يريد، خاصة 
بعدما أظهرته األزمة العاملية 
األخيرة من سلبيات تعتري 
النم���اذج االقتصادية  بعض 

الرأسمالية.
لكن قد بدا جليا ان املالكي ال 
يريد للمجلس اجلديد ان يتدخل 
في التنفيذ ألن ذلك »يعطل عمل 
السلطة التنفيذية«، موضحا ان 
قرارات مجلس السياسات تظل 
توصي���ات إال اذا حصلت على 
أكثر م���ن 80% لكنه أكد أهمية 

دور هذا املجلس.
كردستان.. العراق

حتت عنوان »اس���تثمر في 
املستقبل« نشرت حكومة إقليم 
كردس���تان اصدارا عام 2009 
ح���ول التوجهات السياس���ية 
واالقتصادية والثقافية حلكومة 
االقليم، اضافة الى نظرة عدد من 
كبار املسؤولني في العالم الى 
جتربة االقليم وحملة تاريخية 
ع���ن التج���ارب التي م���ر بها 
أكراد العراق السيما معاناتهم 
القرن  الكبيرة في   ومآس���يهم 

ال� 20.
انه عندما  يقول االص���دار 
كان األكراد يختلفون مع بغداد 
الى  باملاضي، كان���وا يلجأون 
اجلبال ويقاتلون، اما اليوم فهم 
يلجأون الى احللول السياسية 

ويؤمنون بها.
والواقع انه يجب أال نستغرب 
ذلك اطالقا، فعلى رأس جمهورية 
العراق اليوم رئيس كردي هو 
الطالبان���ي وعلى رأس  جالل 
ديبلوماسية العراق شخصية 
كردية معروفة للعالم هو الوزير 
املخضرم هوش���يار زيباري، 
كما ان رئيس اقليم كردستان 
د.برهم صالح كان نفسه نائبا 
لرئيس ال���وزراء في احلكومة 

االحتادية.
ش���عار »عراق دميوقراطي 
وحكم ذاتي« ال���ذي قام عليه 
احل���زب الدميوقراط���ي أعرق 
العراق  الكردي���ة في  األحزاب 
عام 1946 هو العنوان العريض 

اعادتها  واملس���اومات بش���أن 
ستدخل كركوك واملناطق املتنازع 
عليها في نفق خالفات طويل، 
الع���رب والتركمان  كما قاطع 
جلنة شكلتها وزارة التخطيط 
والتع���اون لبح���ث معوقات 
االحصاء ورفضوا اجراءه خوفا 
من تبعاته السياسية وطالبوا 
بلجنة تقصي حقائق للتقصي 
عن عمليات يقولون ان األكراد 
قاموا بها إلحداث تغيير سكاني 

منذ 2003.
العراق  من يزور مناط���ق 
يالح���ظ بوض���وح ان اقلي���م 
كردستان قد حقق خطوات تقدم 
اكبر على مدى السنوات املاضية 
من باقي املدن، والش���ك في ان 
االستقرار األمني والعمل املستمر 
منذ 1991 بدعم أميركي وفرنسي 
وبريطاني بشكل خاص ودولي 
بشكل عام قد س���اهم في هذا 
التقدم، وتشير احصاءات العام 
2009 الى ان 4% فقط من سكان 
االقليم يعيشون حتت خط الفقر 
بينما تصل النسبة الى 23% في 

باقي املناطق.
سيطرة الحزبين

اجت���ازت جترب���ة احلك���م 
الذاتي في كردس���تان مراحل 
مهمة س���اهمت في ترسيخها، 
التجرب���ة  الالف���ت ان  لك���ن 
الدميوقراطية في االقليم تقوم 
على حتالف ب���ني أكبر حزبني 
احلزب الدميوقراطي واالحتاد 
الوطني الكردستاني متجاوزين 

خالفاتهما التاريخية.
سيطرة احلزبني على حكومة 
اإلقليم واألغلبية البرملانية فيه 
واألغلبية على مستوى التمثيل 
في املؤسسات االحتادية وصفها 
رئيس برملان كردستان كمال 
كركوكي بأنه���ا »أمر طبيعي 
يعكس شعبية احلزبني اللذين 

من حقهما التحالف«.
وباملقابل تصف املعارضة 
التحالف بأنه احتكار للسلطة، 
وتش���ير ال���ى ب���روز ح���زب 
»التغيير« انطالقا من معارضة 
الذي فرضه  الواقع السياسي 

احلزبان.

للنهج الكردي في العراق اليوم، 
رغم وجود عدد كبير من نقاط 
اخلالف واملشاكل غير السهلة 
بني احلكومة االحتادية من جهة، 
وحكومة اقليم كردستان العراق 
من جهة اخرى، تبدأ باخلالف 

حول مستقبل كركوك.
مشكلة كركوك

تنص املادة 140 من دستور 
الع���راق الصادر ع���ام 2005 
على حسم مصير كركوك وما 
اذا كانت س���تضم ال���ى اقليم 
كردس���تان يحس���مه استفتاء 
كان من املفترض ان يجري في 

.2009
األك���راد عل���ى ان  يص���ر 

كرك���وك مدين���ة ذات غالبية 
كردي���ة ويخش���ون ان تبقى 
خارج االقلي���م ويعتبرون ان 
نظام الشراكة في احلكم فيها 
مع العرب والتركمان امر غير 
عادل ألن املشكلة بدأت عندما 
الى تعريب  البعث  عمد نظام 
املدينة وفصل 4 مقاطعات ذات 
غالبية كردية عنها وعمل على 
تغيير دميوغرافيتها انطالقا 
من غناها بالنفط، وهم يرون 
ان���ه البد ان ان تع���ود املدينة 
الى وضعه���ا الطبيعي بعودة 
املهجرين األكراد ومساعدة األسر 
العربية على العودة الى مناطقها 

األصلية.

ويعتبر األكراد ان احلديث 
عن تخطيطهم لالستئثار مبوارد 
كركوك النفطي���ة أمر في غير 
محله ألنهم وقعوا أصال على 
وثيقة توزيع ايرادات النفط على 
اجلميع في العراق أيا كان موقع 
هذه املوارد، كما يرون ان اتهامهم 
مبثل ه���ذا األمر في غير محله 
ألن منشآت كركوك النفطية لن 
تنجح باالنتاج اال عبر اخلطوط 
التركية والعربية، ويقولون ان 
عدم شمول كركوك باإلقليم قد 
حرم املدينة من كثير من فرص 

التطوير على كل الصعد.
وباملقابل، فإن العرب يرون 
ان امل���ادة 140 منتهية املفاعيل 

المالكي يتمنى نجاح مجلس السياسـات العليا برسـم 
مستقبل السياسـة الخارجية للعراق دون تدخله في التنفيذ

استقرار الديموقراطية والعدالة شرطان للحفاظ على وحدة العراق.. وتوزيع الصالحيات ضروري لضمان عدم عودة الديكتاتورية

وكيل وزارة الثقافة:  نعتذر ألهل الكويت
على هامش زيارة وفد الصحافة 
الكويتية لنائب الرئيس العراقي 
د.عادل عبداملهدي اعرب عضو 
جلنة دع���م العالقات العراقية � 
الثقافة  الكويتية ووكيل وزارة 
العراقية د.فوزي األتروشي عن 
التي تش���كل  بالزيارة  اعتزازه 
»دعامة أساس���ية لعملية بناء 

الثقة بني اجلانبني«.
وأضاف: نحن نس���عى دائما 
وأبدا لتفعيل عالقتنا مع الكويت 
الشقيقة والعزيزة على قلوبنا 
ونتعاطف معها بوجه املخططات 
الدنيئ���ة البتالعه���ا عل���ى يد 

الديكتاتور السابق.
وأض���اف األتروش���ي: بكل 
صراحة نعت���ذر كعراقيني عن 
العمل الشنيع الذي ارتكبه صدام 
باسمنا ونطلب من شعب الكويت 
ان يطوي صفحة املأساة ويفتح 
صفحة من التسامح والتآلف مع 

العراق اجلديد.

5 أيـام فـي أرجـاء العـراق
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 السيد عمار احلكيم مرحبا بالزميل محمد احلسيني حديث بني الزميل عبداهللا زمان ورئيس وزراء كردستان د.صالح برهم 

 .. والسيد عمار احلكيم مرحبا بالدكتور وليد احلداد  حديث بني د.عبدالرضا أسيري وهوشيار زيباري 

 رئيس برملان كردستان العراق كمال كركوكي مرحبا بالزميل عدنان الراشد الزمالء سامي النصف ود.عصام الفليج ود.وليد احلداد  الزميل عماد بوخمسني وحرمه الزميلة رابعة حسني مكي اجلمعة 

 وجهة سياحية
  مبناخهـــا البـــارد جـــدا 
وأجوائهـــا احلاملة ونظافة 
النابضة باحلياة  شوارعها 
بدت أربيل مدينة ســـاحرة 
بامتياز ووجهة ســـياحية 
الى حد بعيد  مميزة تشبه 
كبريات املدن السياحية في 
أوروبا.. يعـــزز جماليتها 
واســـتحقاقها لهذا الوصف 
الرحـــب وفنادقها  مطارها 

املمتازة.
  بغداد مقيدة

  رغم التحســــن املستمر 
في الوضــــع األمني ملدينة 
العابقة بالتاريخ،  الرشيد 
إال ان احلواجــــز والقواطع 
االســــمنتية تبــــدو كأغالل 
وأصفاد تكبل املدينة التواقة 
للحياة، وتضفي جوا كئيبا 
علــــى جاداتهــــا وأحيائها 
الكرادة  مــــن  وشــــوارعها 
الكاظميــــة واألعظمية  الى 
واجلادرية وميدان التحرير 
الشهير،  أبونواس  وشارع 
وبالتأكيد املنطقة اخلضراء 
احملصنة كثكنة عســــكرية 
ضخمة، وميضي نهر دجلة 
يتثاقل رتيبا في قلب املدينة 
الى  املياه  بانتظار عــــودة 

طبيعتها.

  النجف
  مدينة النجف تســـتقبل 
زوارها بترحاب، لكن حالة 
الفقر واجلمود التي استمرت 
إعادة  عقـــودا جتعل مـــن 
املدينة عملية  الى  االشراق 
شـــاقة تتطلب استثمارات 
ضخمة، وفيها فرص واعدة 

كثيرة.
  مسجد أبي حنيفة

  رافق الوفد خالل جتوالنا 
مبختلـــف املناطـــق موكب 
أمني مشدد وتابعنا ولو من 
خلف زجاج نوافذ املركبات 
التي أقلتنا إلى معالم مهمة 
خاصة في بغداد منها مسجد 
اإلمام أبـــي حنيفة النعمان 
الذي يحمل ذكرى أحد أعظم 
الشخصيات في تاريخ بغداد 

واإلسالم.
  الوفد.. عن قرب!

  عكس الود واالنســـجام 
بني أعضاء الوفد وتعاونهم 
العالقة املميزة داخل األسرة 
اإلعالمية الكويتية، وكانت 
الزيارة مناسبة اطلعنا خاللها 
على ميزات يتمتع بها أعضاء 
الوفد ومنها على سبيل املثال 
ال احلصر الثقافة املوسوعية 
واملهنية العالية للزميل حمزة 

عليان (القبس) والســـعي 
الدؤوب لالنفـــراد والتميز 
والبحث عن اخلبر احلصري 
الزميلة وفاء قنصور  لدى 
(الوطن) التي كانت تتحرك 
كنحلة مواظبة ونشيطة في 
كل مكان، وااللتزام وأعلى 
درجات التركيز والدقة لدى 
الزميلة منى ششتر (كونا)، 
واملثابرة واجلهد عمال بشعار 
«ال تؤجل عمـــل اليوم إلى 
الزميل محمد  لـــدى  الغد» 
ابراهيم عبداخلالق (مصور 
كونا) والكياسة والتحليالت 
املنطقية التي تثري النقاش 
على الدوام لدى «الساميني» 
ســـامي النصف ود.سامي 
خليفة وكل مـــن د.عصام 
الفليج ود.وليد احلداد ود. 
عبدالرضا أسيري، واالهتمام 
بالتكنولوجيـــا والدعـــوة 
لتنظيم احلياة السياســـية 
واالرتقاء بهـــا لدى الزميل 
حســـن األنصـــاري (الدار 
والعدالـــة) وحـــب االطالع 
واملالحظات الســـديدة لدى 
احملاميـــة فوزيـــة الصباح 
«الراي» واإلملام بالتفاصيل 
الزميل  التاريخ لدى  وحب 
عبداهللا زمان (الراي) والهدوء 
والتحلي باملنطق لدى الزميل 

عادل دشتي (الدار).
  الزيـــارة كانـــت ايضـــا 

محطـــة ترســـخت خاللها 
نظرتنـــا الى الزميل الكبير 
أحمـــد بهبهاني كأب فاضل 
الكويتية وخير  للصحافة 
الطويلة  ممثل لها بخبرته 

وتواضعه اجلم.
  السفير األب

  في مختلف محطات الزيارة 
أحاطنا السفير علي املؤمن 
برعايـــة كاملة، جلس معنا 
ساعات طواال أثراها باحلديث 
عـــن جتاربه، لفـــت نظرنا 
تعامل الســـفير مع الفريق 
احمليط به سواء الديبلوماسي 
أو األمني بحس أبوي يعكس 
إنســـانيته العالية ووفاءه 
للكويـــت ورمزها صاحب 

السمو األمير حفظه اهللا.
  العماد

  السمات التي متيز الزميلة 
«النهـــار» بدءا مـــن خطها 
املعتـــدل وطرحها  الوطني 
املتـــزن والراقي هي نتيجة 
طبيعية جلهد دؤوب يبذله 
رئيس حتريرها الزميل عماد 
الذي رافقناه  بوخمســـني، 
خالل الزيارة فكان خير رفيق 
وزميل برقيـــه في التعامل 
وحرصه على إعطاء أفضل 
صورة عن اإلعالم الكويتي 

الرصني. 

 جانب من القلعة

 متثال ابن املستوفي

 قلعة أربيل.. أقدم مستوطنة بشرية في التاريخ 
 هي أقدم مستوطنة بشرية في التاريخ، ويعود تاريخها إلى عصر اآلشوريني 

والى حوالي األلف األول قبل امليالد.
  سميت «أربيل» ألن القلعة كان اســـمها «اربأيلو» وكلمة اربيل مأخوذة منها 
وتعني اآللهة األربعة في اللغة اآلشـــورية وســـميت بالقلعة النها كانت عالية 

وأشبه بالدرع في احلروب.

  وعـــدا عن كونها معلما اثريا ومعماريا قدميـــا فهي حتوي العديد من املباني 
واآلثار األخرى التي حتكي حقبات عديدة مرت على تاريخ املدينة املقدسة صاحبة 
آلهة اآلشوريني ويبرز على الواجهة األمامية للقلعة نصب متثال ابن املستوفي 
وهو مبارك بن احمد شـــرف الدين املعروف بابن املستوفي، كان مؤرخا ووزيرا 
في اربيل في حقبة الســـلطان مظفر الدين كوكبري، ولد ابن املستوفي في سنة 

٥٦٤هـ املوافق لسنة ١١٦٩م في قلعة اربيل وتوفي فيها سنة ٦٣٧هـ املوافق لسنة 
١٢٣٩م كان ابن املستوفي ضليعا في مجاالت التاريخ واألدب واللغة وله نتاجات 

كثيرة أهمها كتابه «تاريخ أربيل» من أربعة أجزاء.
  يذكـــر ان قلعـــة اربيل اصبحت جزءا مـــن التراث العاملي بقـــرار من منظمة 

اليونسكو. 

 مشهد عام لقلعة أربيل التاريخية 
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 الزميل سامي النصف والسفيران املؤمن وبحر العلوم مع البارزاني  جانب من أعضاء الوفد في «مول مجيدي» الشهير في اربيل بحضور السفير علي العامري 

 الزمالء محمد احلسيني ود.عبدالرضا أسيري وعامر الهاجري وحمزة عليان 

 لقطة إلحدى قاعات مطار اربيل الدولي الذي يعد من أفضل مطارات املنطقة 

 فريق سفارتنا في العراق 

 عماد بوخمسني  أحمد بهبهاني  د.يوسف الزلزلة 

 السفيران  تحدثا على هامش زيارة الوفد اإلعالمي الزائر للعراق

 المؤمن: سعيد بمصطلح 
  «الكويت الشقيقة والحبيبة» في اإلعالم العراقي

 بحر العلوم: نجحنا في إزالة حالة «العراق - فوبيا» بالكويت
 أكد سفيرنا لدى العراق علي املؤمن والسفير 
العراقي لدى الكويت محمد حسني بحر العلوم على 
هامش مشاركتها في جولة وفد الصحافة الكويتية 
الزائر للعراق ان العالقـــات الكويتية ـ العراقية 
تواصل حتســـنها، مستدلني بكثير من املعطيات 

السياسية واالعالمية والشعبية في البلدين.
  فمن جهته قال السفير املؤمن انه سعيد برؤية 
مصطلحات مثل «الكويت الشقيقة» و«الكويت 
احلبيبة» في االعالم العراقي الن البلدين شقيقان 
بالفعل، مضيفا: عندما انظر ملا كان عليه احلال 
قبل ٣ ســـنوات مثال، وما هو عليه اليوم ادرك 
حجـــم التقدم في العراق على كل املســـتويات، 

مبا فيها االمـــن، وقال املؤمن انه اوصى القيادة 
السياسية بأن االوضاع االمنية في العراق اصبحت 
تسمح بزيارة املسؤولني الكويتيني على جــميع 
املستويات.  من جانبه، قال السفير بحر العلوم 
انه كان سعيدا الن الهجمة االعالمية على العراق 
في الكويت قد خفت بعدما مت تبديد الشـــكوك، 
وقال بحرالعلوم: نحـــن نتفهم معاناة الكويت 
وقد عملنا بجهد لتبديد حالة «العراق ـ فوبيا» 
التي كانت سائدة هنا من خالل ايصال الرسائل 
التطمينية الالزمة، ونحن سعداء بأننا جنحنا 
في ذلك، ونأمل ان يكون كل ما حصل قد اصبح 

جزءا من املاضي. 

 نتوجه بالشكر اجلزيل إلى كل من ساهم في إجناح الزيارة 
ونخص بالذكر النائب د.يوسف الزلزلة والزميلني أحمد يوسف 
بهبهاني وعماد جواد بوخمســــني. وكذلك نتوجه بالشكر إلى 
السفيرين علي املؤمن ومحمد حسني بحر العلوم  والسيد عمار 
احلكيم وإلى محافظ كربالء ونائب محافظ النجف ومرافقي الوفد 
أحمد احلكيم ومحسن احلكيم والسفير علي العامري والوزير 
املفوض السيدة شلير حميد.  كما نشكر شركة طيران الناصر 
والزميــــل دانا عبداهللا من وحدة البروتوكول في مكتب رئيس 
وزراء اقليم كردستان، وإلى كل من د.عبدالرحيم الرفاعي أمني 
عام مجلس دعم العالقات العراقيــــة ـ الكويتية ووكيل وزارة 

الثقافة العراقية د.فوزي األتروشي. 

 باقة شكر

  تشرف أعضاء الوفد بزيارة مقامات اإلمام علي بن أبي 

طالب في النجف واإلمامني موسى الكاظم ومحمد اجلواد 
في بغداد واإلمامني احلسني بن علي وأبوالفضل العباس في 

كربالء عليهم جميعا السالم.

    جال الوفد في شـوارع اربيل وزرنا مجمع «مجيدي» 

التجاري الشهير وكان الطقس في املدينة باردا جدا ودرجات 
احلرارة تنخفض إلى حدود الصفر ليال.

    التقط الزمالء صورا تذكارية مع عناصر البشـمركة 

في مبنى برملان كردسـتان في اربيـل، إضافة الى لقطة 
جماعية مع رئيس البرملان أمام صورة ضخمة للقائد التاريخي 

مصطفى البارزاني.

   قام الوفد بزيارة سريعة لقلعة اربيل التاريخية التي 

يعود تاريخها الى ٧ آالف سنة وأسواق املدينة القدمية.

   اختلفت األطبـاق املقدمة بني مختلف احملطات 

التي زرناها وبينها مطعم «أبوشهاب» في اربيل.

    انتقـل الوفد جوا من بغداد الـى اربيل ومن ثم من 

اربيل الى بغداد وبـرا من بغداد الى النجف، حيث التقينا 
السيد محمد سعيد احلكيم والسـيد محمد بحر العلوم، 
التي عدنا عبر مطارها الى الكويت، كما انتقل الوفد برا من 

النجف الى كربالء.

   لم تغب األجواء السياسية في الكويت خاصة تطورات 

جلسة التصويت على طلب عدم التعاون وما تالها من مواقف 
عن الزمالء الذيـن كانوا يتابعونها أوال بأول عبر الرسـائل 
واالتصاالت، وكان التنوع في مكونات الوفد مناسبة ملناقشة 
التطورات وعرض مختلف وجهات النظر بشأنها، خاصة في 

فترات التنقل برا بني املدن العراقية.

 من أجواء الزيارة 

 أعضاء الوفد 
 رئيس جمعية الصحافيني الكويتية ونائب رئيس احتاد  أحمد يوسف بهبهاني 

الصحافيني العرب 

 منسق زيارة الوفد  عدنان خليفة الراشد 

 سفير الكويت ـ املعتمد لدى جمهورية العراق  الفريق علي محمد املؤمن 

 زوجة السفير علي املؤمن  كاظمية عبداهللا املؤمن 

 مرافق الفريق علي املؤمن  رضا أحمد حسن علي 

 سفير العراق بالكويت  محمد حسني بحر العلوم 

 رئيس حترير ـ جريدة «النهار»  عماد جواد بوخمسني 

 نائب رئيس حترير مجلة «بريق الدانة»  رابعة حسني مكي اجلمعة 

 رئيس حترير ـ جريدة «الدار»  عبداحلسني صالح السلطان 

 كاتب صحافي ـ جريدة «الوطن»  د.عبدالرضا علي أسيري 
  عميد كلية العلوم االجتماعية 

 كاتب صحافي ـ جريدة «األنباء»  سامي عبداللطيف النصف 

 محرر صحافي ـ جريدة «اجلريدة»  عامر محمد الهاجري 

 محامية وكاتبة صحافية  الشيخة فوزية الصباح 

 كاتب صحافي ـ جريدة «الدار»  حسن األنصاري 

 كاتبة صحافية ـ جريدة «األنباء»  رمي الوقيان 

 كاتب صحافي ـ جريدة «الوطن»  د.عصام عبداللطيف الفليج 

 كاتب صحافي ـ جريدة «الراي»  د.سامي ناصر خليفة 

 نائب رئيس حترير مجلة «اليقظة»  داليا الشاطر 

 محررة صحافية ـ جريدة «الوطن»  وفاء حسني قنصور 

 مدير حترير ـ وكالة األنباء الكويتية  منى ششتر  

 كاتب صحافي ـ جريدة «الدار»  عادل دشتي 

 كاتب صحافي ـ جريدة «الراي»  عبداهللا زمان 

 مدير حترير ـ جريدة «األنباء»  محمد بسام احلسيني 

 مدير مركز املعلومات ـ جريدة «القبس»  حمزة سلمان عليان 

 كاتب صحافي ومحلل اقتصادي ـ د.وليد عبدالوهاب احلداد 
  جريدة «األنباء» 

 مصور وكالة األنباء الكويتية «كونا»  محمد إبراهيم عبداخلالق 

 كاتب صحافي ـ جريدة «األنباء»  عبداحملسن الروضان 

 مراسل قناة «األنوار»  عبداهللا محمد اخلميس 

املرافقون 
 أحمد احلكيم - محسن احلكيم - السفير علي العامري - الوزير املفوض السيدة شلير حميد  
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وزير اخلارجية العراقي هوشيار زيباري متحدثا للوفد اإلعالمي 

الوزير زيباري مع الزمالء عدنان الراشد ومحمد احلسيني ورمي الوقيان هوشيار زيباري مع احملامية الشيخةفوزية الصباح

بغداد ـ منى ششتر
 اكد وزير اخلارجي����ة العراقي 
هوشيار زيباري التزام بالده بتنفيذ 
القرارات االممية اخلاصة باحلالة بني 
العراق والكويت وحرص حكومته 
على ذلك داعيا الى معاجلة القضايا 
املتبقية في اسرع وقت ممكن والوفاء 

بااللتزامات املترتبة على ذلك.
واعرب زيباري خالل لقائه الوفد 
اإلعالمي الكويتي الزائر عن سعادته 
بزيارة الوفد الى العراق داعيا الى 
تبادل الزيارات بني البلدين الشقيقني 
على املستويات كافة مبا من شأنه 
العم����ل على تعزي����ز العالقات بني 

البلدين اجلارين الشقيقني.
واوضح ان العراق يتفهم حساسية 
الشعب الكويتي جتاهه »فالكويت 
واحلمد هلل لم تتعرض منذ نشأتها 
الى اعتداء على أراضيها وش����عبها 
وكان احلدث األكبر في هذا املجال 
الغزو الصدامي الذي اعتدى وسرق 
ونهب وأصبحت الكويت بني ليلة 

وضحاها محتلة«.
وق���ال ان ازالة معاناة الش���عب 
الكويتي ومخاوفه من اجلانب العراقي 
»تتطلب أفعاال حقيقية وليس فقط 
حسن نية«، مضيفا »نحن نتفهم ذلك 
وهناك الكثير من القادة والسياسيني 
في العراق اجلديد وغيرهم من أبناء 
الشعب يعملون على حتسني العالقات 

العراقية � الكويتية«.
واستذكر في هذا السياق ما قام به 
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الكويتي الشيخ د.محمد 
الصباح »حني كلفت بكرسي الوزارة 
بعد سقوط النظام الصدامي وذهبت 
الى جامعة الدول العربية وكان اول 
من أخذ بيدي هو الش���يخ د.محمد 

الصباح الى قاعة مجلس اجلامعة 
أمام جمي���ع وزراء خارجية الدول 
العربية وكان لتصرفه معنى رمزي 
كبير لي وللعراق اجلديد« في اشارة 
الى ان ذلك يعني »فتح صفحة جديدة 

للبلدين«.
وعن خروج العراق من الفصل 
الس����ابع قال زيباري »عملنا كثيرا 
للخروج من هذا الفصل ومن القرارات 
التي فرضت على العراق كبلد بعد 
ان اوفينا بالتزاماتنا في نزع اسلحة 
الدمار الشامل وبرنامج النفط مقابل 
االم����وال وماتبقى  الغذاء وحماية 
من ق����رارات مفروضة علينا حتت 
ه����ذا الفصل هي احلالة بني العراق 

والكويت«.
واضاف ان »تنفيذ هذه القرارات 
س����يكون من اولوي����ات احلكومة 
اجلديدة وواجبنا ومهمتنا ان نعمل 
في هذا االجتاه فالبد ان نعالج هذه 
القضايا املتبقية في اسرع وقت ممكن 

وان نفي بكل التزاماتنا«.
واكد ض����رورة تنفي����ذ العراق 
للق����رارات االممي����ة »وان لم يكن 
للشعب ذنب فيما ارتكبته يد النظام 
الصدامي ألن االمم املتحدة فرضت 
القرارات على العراق كبلد ولم تذكر 
اسم صدام حسني او حزب البعث« 
مبينا ان ذلك يعني ان العراق هو 
املسؤول عن تنفيذ القرارات »وهذه 
أمور فنية يجب ان نوضحها ونفهمها 
ونعمل عليها بعي����دا عن الرغبات 

والعواطف«.
وذكر زيباري ان موضوع احلالة 
بني العراق والكوي����ت يحتاج الى 
معاجل����ة »عقالنية« م����ن الطرفني 
العراق����ي والكويت����ي »ويجب ان 
نحصره في قنواته الرس����مية وال 

نستمع الى اي اصوات خارج هذه 
القنوات« مضيفا »اننا ان نبدأ االن 

افضل من ان نبدأ غدا«.
وقال ان »الصورة حاليا واضحة 
جدا وهناك قضايا اساسية وجوهرية 
في قرار االمم املتحدة رقم )833( في 
شأن حدود الكويت وامنها وسيادتها 
وحريتها وهي مفتاح احلل االساسي 
للتعويض����ات وامللف االنس����اني 
والديون واألرش����يف وغيرها من 
قضايا« مضيفا اننا نعمل على حلها 

من خالل احلوار واملباحثات.
واض����اف انه بالنس����بة للملف 
االنس����اني واملفقودين واملمتلكات 
الكويتية فان العراق اجلديد ملتزم 

ببحث تلك امللفات والعمل على حلها 
الزمان »ونتفهم مشاعر  مهما طال 
اهل املفقودين ومعاناتهم وتلهفهم 
ملعرفة أخبارهم لذا اقترحنا وجود 
وفد كويتي بشكل دائم في العراق 
للبحث عن املفقودين ويكون حتت 

والية االمم املتحدة«.
وذكر ان من ش����ان ذلك تفعيل 
البحث بشكل جدي عن املفقودين 
والقضاء على املعوقات التي كانت 
تعترض فريق البحث في السابق 
أو  وتعمل عل����ى تعطي����ل اعماله 

تأخيرها.
وق����ال زيب����اري ان احلكومات 
العراقية الت����ي تعاقبت على حكم 

العراق بعد سقوط النظام الصدامي 
لم تأل جهدا في البحث عن االرشيف 
الكويتي مبينا ان بلده ذاته تعرض 
للنهب بشكل كامل السيما الوزارات 
واالدارات احلكومي����ة والوثائ����ق 
التي كانت فيها »ومع ذلك ال نزال 
نبحث عن أرشيف الكويت وأعلنا 
عن مكافآت ملن يتقدم مبعلومة أو 

بوثائق من ذلك األرشيف«.
وأكد استعداد احلكومة احلالية 
حلل كل القضايا العالقة بني البلدين 
الش����قيقني ومعاجلتها جذريا »وال 
نريد ان يبقى هذا اجلرح مفتوحا 
الى ما ال نهاية« مبينا انه ال مصلحة 
ألي من الطرفني في ذلك »وانا أرى 

اآلفاق مشرقة أمامنا«.
وق����ال ان الفتور الذي ش����هدته 
العالقات بني البلدين نتيجة للتهور 
الصدامي في حق الكويت »لم يستطع 
أبدا ان يقل����ل من احلب الذي نكنه 
في قلوبنا ألهلنا في الكويت فلكم 

مكانة كبيرة عندنا«.
وعن استعداد بالده الستضافة 
اكد زيباري  القادمة  العربية  القمة 
اس����تعداد بالده الس����تضافتها في 
عاصمة الرشيد مضيفا اننا نعمل بكل 
ما اوتينا حتى نكون على مستوى 

التحدي.
واكد حاجة بالده والدول العربية 
عل����ى حد س����واء لعق����د القمة في 
العاصمة بغداد »فهذه القمة تعني 
اعادة احتضان االمة العربية للعراق« 
مشيرا الى انه من الطبيعي اال يكون 
التمثيل بالنسبة للقادة العرب كامال 
»وهذا هو حال كل القمم الس����ابقة 
كما اخذنا تعه����دات من دول مهمة 

باحلضور«.
واشاد في هذا الصدد باستجابة 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
االحمد للدعوة الى القمة مبينا ان 
س����موه كان »اول قائد يوافق على 

ذلك«.
واعتبر وزير اخلارجية العراقي 
ان الوضع االمني الذي تعيشه العراق 
حاليا هو »االفضل منذ سقوط النظام 

الصدامي في عام 2003«.
وأوضح ان تأهيل الكويت جلزيرة 
بوبيان وانشاء ميناء دولي فيها من 
ش����أنه أن يخدم بالده من الناحية 
االقتصادية من خالل مرور عمليات 
التصدير الى العراق »السيما اننا ال 

منلك منفذا بحريا على اخلليج«.
العراقية  وأكد اهتمام احلكومة 

مبواطنيها الذين يعيشون في اخلارج 
الس����يما م����ن ذوي االختصاصات 
العلمية واخلبرة مشيرا الى ان ثمة 
مبالغة في ع����دد املوجودين منهم 

في كل بلد.
وذكر ان هجرة هؤالء جاءت بسبب 
سياسات بعض االنظمة التي تعاقبت 
على حكم العراق الس����يما النظام 
الصدام����ي والتناحر بني الطوائف 
والقومي����ات اضافة الى عدم توافر 
سبل العيش الكرمي لعقود من الزمان 

»واآلن عاد الكثير منهم«.
وشدد زيباري على حاجة العراق 
»لهذه الش����ريحة املهمة فقد كانت 
البشرية دائما احد مصادر  القوى 
قوة الع����راق تاريخيا.. عندنا هذه 
الطاقة والبد من استثمارها العادة 
اعمار البالد في املجاالت كافة« مضيفا 
»اننا نحت����اج ايضا الى خلق بيئة 
جيدة وظروف عمل وحياة اجتماعية 

طبيعية«.
واكد دور االعالم الكويتي والعراقي 
»الهام واحلي����وي« وتعاونهما مع 
البلدين  ف����ي  القيادة السياس����ية 
في الدفع باجتاه كل ما من ش����أنه 
حتقيق صالح البلدين والش����عبني 

الشقيقني.
واشار الى ضرورة عدم االلتفات 
الى املاضي والعمل للمستقبل »كما 
يجب عدم اخذ ما تبثه وسائل االعالم 
غير الرس����مية او ما يقوله افراد ال 
ميثلون جهة رسمية بعني االعتبار« 
معربا في الوق����ت ذاته عن تفاؤله 
البلدين  ب����ني  بعبور هذه املرحلة 
»خالل اش����هر وليس سنوات وهذا 
م����ا نعمل على حتقيقه وان ش����اء 
اهلل سترون مبادرات طيبة في هذا 

الشأن«.

وزير الخارجية العراقي أكد حرص حكومته على معالجة القضايا المتبقية في أسرع وقت ممكن والوفاء بااللتزامات المترتبة على ذلك
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