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)كرم ذياب(الزميل عدنان الراشد متوسطا وفد مجلس دعم العالقات الكويتية ـ العراقية خالل املؤمتر الصحافي في جمعية الصحافيني أمس

)كرم ذياب(أعضاء الوفد العراقي خالل حديثهم في ديوان القطان

األتروشي للكويتيين: كعراقي أقدم اعتذاري عن مجازر صدام في حقكم
بيان عاكوم

أراد إيصالها  التي  الرس���الة 
مجلس دع���م العالقات الكويتية 
� العراقية الذي يزور وفد عراقي 
منه البالد هذه األيام واضحة وهي 
»نحن اآلن عراق جديد منفتح على 
الكويت، متصالح مع نفسه. واالهم 
أن العراق مسالم« ومن املستحيل 
ان تتجدد احلرب، وأن تتحرك اي 

قوى عسكرية جتاهكم«.
هذا ما أكده الوفد خالل املؤمتر 
الصحافي ال���ذي نظمته جمعية 
الصحافي���ن في فن���دق كويت 
ريجنس���ي مس���اء أول من أمس 
مبناس���بة زيارته للبالد. حيث 
شهد املؤمتر اعتذارا من قبل وكيل 
العراقية د.فوزي  الثقافة  وزارة 
األتروشي للكويتين عما ارتكبه 
النظام السابق من مجازر بحقهم، 
حيث ق���ال: »الكويتيون حتملوا 
التم���زق واملرارات  الكثير م���ن 
بس���بب ديكتاتور هتك كل شيء 
ف���ي وطننا وفي الكوي���ت، وأنا 
كعراق���ي أبرئ نفس���ي من هذا 
الطاغية الذي انتحل اسمي مثل 
ما أبرئ كل البشرية املتقدمة من 
هذا الديكتاتور الذي أسقط بفعل 
اجلماهير، ومبا انه استغل اسمنا 
فأقدم اعتذارا كشخص عراقي عما 
ارتكب من مج���ازر بحقكم، ومن 
حقي أن أطالب احلكومة والشعب 
والنخب الكويتية بأن يكونوا على 
قدر املسؤولية ويقابلوا االعتذار 

بالتسامح والتصالح«.
وأضاف األتروشي ان العراق 
اليوم هو عراق جديد متصالح مع 
نفسه مسالم تعددي، مؤكدا انه 
من املستحيل ان تتجدد احلرب 
بن الع���راق والكويت، وحتريك 
أي قوى عسكرية جتاه الكويت، 
العالقة بن  امللف���ات  ان  مبين���ا 

العالقات الكويتية � العراقية متر 
في ربيعها الزاهي، مشيرا الى ان 
جمعية الصحافين لها دور كبير 

في إنضاج زهور هذا الربيع.
العالقات  ان  الرفاعي  وأضاف 
بن البلدين مرت بسنوات حزينة 
ومؤملة مبا قام به النظام السابق 
البشر واحلجر، مؤكدا  الذي دمر 
على ان كل مواطن عراقي يشعر 

باأللم كلما مرت ذكرى الغزو.
وعن دور املجلس في املساهمة 
في تطوير وح����ل امللفات العالقة 
����ن البلدين، بننّ الرفاعي ان هذه  بنّ
امللفات متروكة لعمل احلكومات، 
ولكنه اوضح ان����ه من املمكن ان 
يلعب املجلس دورا من خالل تكوين 
ضغط جماهي����ري يؤهل األرض 
خللق جو مناسب ملفاوضات تنتهي 

بروح اخوية.
����ق النائب في  ومن جهته، علنّ
العراق����ي عبدالعباس  البرمل����ان 
الساعدي على هذا السؤال مبينا 
انه من خالل الزي����ارات املتبادلة 

خلط����اب أيديولوجي معن وإمنا 
اخلي����ارات مفتوح����ة للمثقفن«، 
مشيرا الى أن النظام البائد حكم 
بأيديولوجية معينة، وحاول أن 
يزعم أنه ميثل القومية العربية، 
الكثي����ر فكريا  ولكن����ه حاص����ر 
واقتصاديا ومعيشيا، وربى أجياال 
من اإلعالمين يكتبون لكي يعيشوا، 
ال لكي يغيروا، مؤكدا ان املعادلة 
اآلن تغيرت«، فنحن ندعو اآلخرين 
للكتابة والتعبي����ر عن الرأي كي 

ينفعلوا ويؤثروا في املجتمع«.
العراقين  ان  وقال األتروشي 
اآلن يشعرون بأمان وسعادة ليس 
لتدشن العالقة مع الكويتين، وامنا 
لتعميقها وذلك ملنح العالقة البعد 
الشعبي والثقافي واالستثماري. 
وشكر األتروشي الوفد الصحافي 
الكويتي الذي زار العراق مؤخرا، 
وطرحوا األبعاد التاريخية للعالقات 

بن البلدين.
وختم االتروشي بالقول: »أنا 
قادم من العراق وإقليم كردستان 

ان عمل البرملان يختلف عن العمل 
احلكوم����ي ونحن نراق����ب العمل 
احلكوم����ي وال مينع التعاون بن 
احلكومتن والبرملانن، مش����يرا 
الى انه خالل لقائ����ه املرتقب مع 
رئيس مجلس األمة سيطرح عليه 
ان تكون هناك جلنة مشتركة بكل 
ما يتعلق باجلانبن وتكون مستقلة 
عن اللجان احلكومية لتسند عمل 
اللجان احلكومية وتسهل امرها.

ام����ا بخصوص التش����ريعات 
التي قاموا بها لتشجيع االستثمار 
خصوصا من قبل الكويتين فاكد 
تسهيل مجلس النواب العراقي ألي 
مشروع كويتي وتذليل الصعوبات 

التي ميكن ان تواجهه.

أبوابنا مفتوحة للمستثمر الكويتي

وفي هذا االطار وردا على سؤال 
حول تشجيع االستثمار في العراق 
قال عضو مجلس النواب ورئيس 
جلنة االستثمار د.سلمان سلمان ان 
العراق يحتاج ملليارات إلعادة البنى 

اجلانبن حتل باحلوار املفتوح عبر 
اللجان الوزارية، مبديا استعداده 
الكامل كوكيل لوزارة الثقافة ألي 
تعاون فكري بن العراق والكويت 
لتدشن مرحلة جديدة من التعاون 

الثقافي.
وأكد األتروش���ي ان ما يسمع 
ف���ي العراق من أص���وات تنتقد 
الكويت وتطال���ب بضم الكويت 
للعراق ما هي إال أصوات نش���از 
وأقالم مش���حونة باملاضي يجب 
عدم التعويل عليها، مشددا على 
البعد  التعويل عل���ى  ض���رورة 
الوطني والع���راق اجلديد، وقال 
»نحن نتجه إليكم بصدر منفتح 
وأتوجه إليكم لي���س كأخ كبير 
وإمنا متس���او معكم في احلقوق 
والواجبات وفق قاعدة االحترام 

املتبادل«.
وع���ن دور املجلس بإجهاض 
مثل هذه األصوات رد األتروشي 
»ان وزارة الثقافة العراقية اليوم 
تختلف عن املاضي، حيث ال تسوق 

بن البلدين فقد شكلت جلنة على 
مستوى وزراء اخلارجية لتناول 
هذه امللفات العالقة، مش����يرا الى 
ان����ه ال يحلها مجتمع مدني وامنا 

مسؤولية حكومات البلدين.

الشعب الكويتي منصف

العراقي  البرمل����ان  النائب في 
جعفر املوس����وي اك����د ان العراق 
عانى الكثير في ظل النظام السابق 
وحوصر اعالميا وثقافيا وفكريا، 
مش����يرا الى انه وكم����ا تأذى منه 
الكويتي كذلك الشعب  الش����عب 
العراقي، مش����يرا الى ان الشعب 
الكويتي منصف ال يحمل الشعب 
العراقي اجلرائم التي ارتكبها صدام، 
مؤكدا على ان العالقة املتجذرة بن 
الش����عبن اكبر من جرائم صدام 
سواء كانت اجلرائم على الشعب 

العراقي او الكويتي.
وعن اعادة العالقات بن البرملان 
الكويتي والعراقي من خالل جلان 
مشتركة بن اجلانبن قال املوسوي 

ونحن نش����عر بأن التمزق الذي 
أصابن����ا عل����ى مدى أع����وام كان 
درس����ا لنا جميعا لنرس����م خطا 
أحمر وهو اس����تحالة العودة الى 
الى  العودة  املاضي، واس����تحالة 
النظام الشمولي سواء كان طابعه 
قوميا او دينيا او طائفيا. فنحن 
بلد تع����ددي برملاني دميوقراطي 

وهذا املسار األساسي«.

ربيع جديد من العالقات الكويتية 
ـ العراقية

من جهته، ش����كر األمن العام 
ملجلس دعم العالق����ات الكويتية 
الرفاعي  العراقية د.عبدالرحيم   �
جمعية الصحافين التي اعتبرها 
رائدة ف����ي بذل اجله����ود وإعادة 
ترطيب العالقة الكويتية � العراقية، 
مؤك����دا ان زيارته����ا االخيرة الى 
العراق أدخلت العالقة العراقية � 
الكويتية في ربيعها اجلديد، معبرا 
عن س����عادته بان يسمع من احد 
ممثلي االحتاد األوروبي القول ان 

التحتية وال ميكن تأمينها من خالل 
االعتماد على البنية التحتية في 
فترة زمنية قريبة ولذلك توجهنا 
الكويتين،  للمستثمر خصوصا 
مؤكدا ان أبواب العراق مفتوحة لهم 
من خالل التسهيالت التي سيقدمها 

اجلانب العراقي.
ووص����ف الوض����ع األمني في 
الع����راق باجليد، مبين����ا دخول 
العديد من الشركات لالستثمار فيه 
كشركات تركية وكورية وصينية 
متمنيا دخول الشركات الكويتية 

بشكل كبير.
وم����ن جهته، حت����دث العضو 
السابق في مجلس النواب العراقي 
مق����داد البغ����دادي ع����ن املناهج 
التعليمية في العراق، مشيرا الى 

وجود تغيير كبير فيها.

مد جسور التعاون

وكان قد رح����ب مدير جمعية 
الصحافين الزميل عدنان الراشد 
بزي����ارة الوف����د العراقي وحتدث 
الراشد عن أهداف املجلس، حيث 
أشار الى ان من أهدافه مد جسور 
التعاون بن البلدين الش����قيقن، 
وايجاد آلية للتفاهم األخوي بن 
البلدين، واملس����اعدة في القضاء 
على اآلثار السلبية للغزو الغاشم، 
ودعم مسيرة التعاون في مختلف 
املجاالت، والتركيز على احلقوق 
الكويتي����ة الواضح����ة وإيصالها 
للمجتمع العراقي، وإيضاح الصورة 
الكويتي����ة الداعم����ة للعراق عبر 
مساندة الكويت للعراق اقتصاديا 
واجتماعيا وسياس����يا، والدعوة 
لتقريب وجه����ات النظر، والعمل 
على محاصرة أي سوء فهم يكون 
سببه اإلعالم او غيره، والوصول 
بالعالق����ة الى االحت����رام املتبادل 

واملصالح املشتركة.

خالل المؤتمر الصحافي الذي نظمته جمعية الصحافيين بمناسبة زيارة وفد من مجلس دعم العالقات الكويتية ـ العراقية

الرفاع�ي: العالق�ات بي�ن البلدي�ن تعي�ش ربيع�ًا جدي�دًا

الموسوي: سأطرح على الرئيس الخرافي إنشاء لجنة مشتركة مستقلة تسهل عمل اللجان الحكومية لحل الملفات العالقة

الراش�د: أهداف المجلس مد جس�ور التعاون والمس�اعدة ف�ي القضاء على األثر الس�لبي للغزو الغاش�م

س�لمان: س�نذلل كل العقبات أم��ام المستثمر الكويت��ي

الوفد العراقي في ديوان القطان: الدخول في شراكات حقيقية 
كفيل بتذويب الحواجز بين الشعبين والبلدين

عادل الشنان
اس���تضاف ديوان القطان في 
منطقة الشعب مساء أمس األول 
وفد مجلس دعم العالقات العراقية 
العام  الكويتية برئاسة األمن   –
الرفاعي  للمجلس د.عبدالرحيم 
وسط حضور غفير من املواطنن 
وخاص���ة االقتصادين من أبناء 
الكوي���ت، حيث متت مناقش���ة 
عدة مواضيع مهمة حول الشأن 
التجاري فيما بن الكويت والعراق 
وامكاني���ة تذليل جميع العقبات 
الهدف  التي حت���ول دون ذل���ك 
االقتصادي باالضافة الى تعميق 
أواصر األخوة فيما بن الشعبن 
الكويتي والعراقي من خالل الثقافة 
واستذكار الروابط املشتركة. وأكد 
أمن عام مجل���س دعم العالقات 
العراقية – الكويتية د.عبدالرحيم 
الرفاعي ان التهنئة من الش���عب 
العراقي الى الشعب الكويتي في 
أيام االحتفاالت الكويتية لها نكهة 
خاصة وذات أهمية ومعنى، مؤكدا 
ان الش���عب العراقي كان رافضا 
للغ���زو الصدامي ال���ذي اجتاح 
الكويت والدليل هو إصدار سماحة 
املرج���ع األعلى »اخلوئي« فتوى 
بتحرمي الصالة على أرض الكويت 
بصفتها أرضا مغتصبة. بدوره قال 
مسؤول ملف االستثمار في البرملان 

العراقي د.سليمان املوسوي ان 
أفضل طريقة للمصاحلة احلقيقية 
هي الدخول في شراكات حقيقية 
خصوصا ان العراق حاليا بحاجة 
الى اس���تثمارات عديدة وكبيرة 
العراق  وقانون االس���تثمار في 
يحتاج الى تعديل بعض الفقرات 
حتى يشجع املستثمرين العرب 
وخصوصا املستثمر الكويتي ملا 
ميلكه من خبرة وباع طويل في 
املجال التج���اري وادارة رؤوس 
األموال باالضافة الى ان مجاالت 
االستثمار في العراق واسعة حيث 

هناك أمورا مش���جعة مثل قرب 
املسافة واللغة والعالقات املشتركة 
والعادات والتقاليد، مشيرا الى ان 
العراق في طور التأس���يس وإن 
وجدت بعض التعقيدات في بعض 
القوانن فسيقوم مجلس النواب 
العراقي بتعديلها وتذليل جميع 
العقبات، خامتا حديثه بقول »ما 
يصعب عليكم احنا نسهله«. من 
جانبه أشار القاضي العراقي جعفر 
املوسوي الى ان العراق ميكن ان 
يبنى بأي ش���ركة أجنبية لكننا 
نفضل االخوة العرب ودول اجلوار 

نحتاج الى ما يقارب مليون وحدة 
سكنية وفي مجال النفط نحتاج 
الى انش���اء عدد من املصافي في 
مناطق اجلنوب والوسط والشمال 
ناهيك عن مجاالت السياحة وباقي 
القطاعات األخرى، مضيفا ان نواب 
العراقي يسعون للدفع  البرملان 
في هذا االجتاه مبا يعود باملنفعة 
على البلدين. من جهته قال النائب 
العراقي عبدالعباس الش���ياع ان 
العراق مقبل على ثورة اقتصادية 
واس���عة وبحاجة الى االستثمار 
ونتمنى ان تكون من الكويت ألن 

الكويت النها تربطنا  وباألخص 
بها عالقات مش���تركة منذ القدم 
باالضافة الى اننا � الشعب العراقي 
� وقعنا حتت جور الطاغية طوال 
35 عاما كما وقع الشعب الكويتي 
حتت جوره طوال 7 أشهر ولكن 
األمر األهم حاليا ليس االستثمار 
وامنا »النزاهة« حتى ال يفهم أحد 
ان ه���دف الزيارة هو اس���تدراج 
التجار الكويتين وامنا هي فعليا 

للتقارب بن الشعبن.
ومن جانبه قال النائب عدنان 
عبدالصمد ال نريد اإلس���هاب في 

العالق���ات ألن التاري���خ ش���اهد 
وكفيل عن عمقها ومدى ترابطها 
منذ القدم ونأم���ل ان توطد مثل 
هذه الزيارات عالقات الش���عبن 
في الفترة القادمة ونحن نعلم ان 
نظام صدام البائد ال ميثل الشعب 
العراقي إطالقا ومن نشاهدهم على 
القن���وات الفضائية أو في خارج 
العراق هم ليس���وا إال »أزالم« أو 
تركة النظ���ام البائد، كما ان هذه 
الزيارة في فترة أعياد الكويت ذات 
داللة رمزية كبيرة متمنيا تفعيل 
دور جلنة الصداقة البرملانية من 

خالل زيادة الزيارات.
وأضاف عبدالصمد ان التعاون 
االقتصادي ركيزة أساسية، داعيا 
الى وضع التشريعات الالزمة من 
قبل البرملان العراقي إلعادة الثقة 
التج���اري واالهتمام  في املجال 
القدمي���ة اخلاصة  باملمتل���كات 
بالكويتين في العراق خصوصا 
ان رئيس الوزراء العراقي نوري 
املالكي أش���ار الى هذا املوضوع 
س���ابقا اال اننا لم نر شيئا حتى 
اآلن على أرض الواقع، مؤكدا ان 
الكويتين جنحوا في االستثمار في 
العراق أخيرا في مجال السياحة 
الدينية وبعض النشاطات التجارية 

األخرى.

الخالدي: الكويت والعراق جاران 
تجمعهما عالقات متكاملة

أكد رئيس اجلانب الكويتي في مجلس دعم العالقات 
الكويتية � العراقي���ة حم����ود اخلالدي ان الكويت 
والعراق جاران جتمعهما عالقات متكاملة، مش���يرا 
الى ان الك�����وي���ت ترك����ز على قضية البحث عن 
رفاة األسرى والشهداء الكويتين واجلانب العراقي 

متعاون جدا في هذا اجلانب.
وق���ال اخلال����دي ل� »كونا« ان مهمة تقري�����دب 
وجه���ات النظر بن الش���عبن الكويت���ي والعراقي 
»ليست مهمة سهلة السيما ان هناك بعض القضايا 

التي ينتظر بحثها من قبل اجلانبن«.
وأضاف ان الع���راق جار الكويت وهي حقيقة ال 
ميك���ن انكارها والبد من نس���ي����ان املاضي رغ����م 
وجود من »يحمل مفاهي����م خاطئ�����ة في الع�راق 
حول ض������م الكويت واعتب���ار األخيرة جزءا من 
الع���راق وهو امر يجب ان يت�������م تصحيحه وفق 

مبادئ مدروسة«.
وأوض����ح ان مجلس دعم العالقات »وضع آلية 
محددة املعالم حملاولة تصحي����ح تلك األخطاء ومحو 
املاض����ي األليم والتطل���ع الى عالقات ناجحة بن 

البلدين الشقيقن«.
وتطرق الى املس���اعدات الكويتي����ة االنس���انية 
الت��������ي لم تبخل »الكويت بها يوما على الش���عب 

العراقي والتي تعك����س أصالة هذا الشعب«.
وذكر ان اجلانب العراقي »يعي أن الك����ويت هي 
البواب����ة التجاري������ة واالقتصادي����ة واألمني����ة 
للعراق، كما انها الداعم األول للعراق«، مبينا ان����ه 
ل���م »يتس���لل منه��������ا اي إرهابي ال���ى األراضي 

العراقية«.
وأكد ان »هناك توصيات س���امية من صاح���ب 
السمو األمير لدع����م مسي�����رة التعاون بن البلدين 

وهو ما نعمل من أجله اآلن«.

أصوات النشاز قلة مخربة
علّق الرفاعي على موضوع أصوات النشاز التي تخرج مـــن العراق 

او من الكــــويت بالقول انها لنبش املاضي. 
مؤكدا ان البلدين بقيادتيهمــــا تسعيان مــــن اجل عالقة متميزة 

وليـــس بينهمــا من ينبش باملاضي.
ــة ومخربون،  ــم اال قلــــ ــك ما ه ــن يقوم بذل ــى ان م ــدا عل  مؤك
ــت والعـــراق  ـــــواء في الكويـــ ــعـــى الى ذلـك س والــــذي يس

يسعى للخــراب.

أغانٍ عراقية على التلفاز الكويتي
بننّ الرفاعي ان للمجلس دورا كبيرا وأساسيا في إعادة أرشيف 
اإلذاعة والتلفزي���ون الكويتي، مبينا ان فتح باب احلوار واالتصال 
بن العاملن في شبكة االعالم العراقية والكويتية، أثمر ان يبث االن 
التلفاز العراقي مسلسالت واغاني وبرامج كويتية وكذلك بث اغاني 
عراقية على التلفاز الكويتي، مؤكدا في الوقت نفسه على الدور الذي 
يقوم به املجلس في مس���اعدة اللجان املتخصصة للتوصل لرفات 

الشهداء واملمتلكات املفقودة.

مجلس دعم العالقات من كل األطياف
قال الراشد ان املجلس مشكل من اجلانبني الكويتي والعراقي حيث يتولى 
ــود اخلالدي، ومن اجلانب العراقي د.عبد  عن اجلانب الكويتي االعالمي حم
الرحيم الرفاعي، مشيرا الى ان املجلس يضم جلانا اعالمية، واقتصادية، مبينا 
ان عدد اعضاء املجلس من اجلانب العراقي اكثر من 600 عضو ميثلون نوابا، 
وزعماء تيارات، وشيوخ عشائر، ومثقفني، وإعالميني. اما من اجلانب الكويتي 
فيضم عددا من الشخصيات االقتصادية، واالعالمية، والثقافية، الفتا الى ان 

اجتماعاته دورية، ويندرج حتت نظام مؤسسات املجتمع املدني.


