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القريب  االجتماعي على املدى 
والبعي���د إضافة إلى تش���كيل 
جلان فرعية تختص كل واحدة 
منها بجانب معني من األنشطة 

املختلفة.
وذك���ر العوضي أن أعضاء 
الرابطة تشكلت من أشخاص 
ف���ي مجاله وهي  مؤثرين كل 
تهدف إلى توطيد العالقات ومد 
جسور التعاون بشتى املجاالت 
مع الشعب االيراني بشكل مباشر 
دون اي وسيط ديبلوماسي او 

سياسي.
م���ن جانبه���ا، قالت عضو 
ان  الرابطة د.كافي���ة رمضان: 
احلرص م���ن اجلانب االيراني 
ال���ذي ملس���ه الوفد الش���عبي 
الكويتي ف���ي توطيد العالقات 
ومد جسور التعاون والتواصل 
الشعبي يعطي دفعة قوية في 
الكثير من اجلهد  الرابطة  بذل 
حتى حتق���ق النتائج املرجوة 

منها.
وأوضح���ت رمض���ان ان 
االهتم���ام بالنشء والش���باب 
الكويتي وااليراني في سن مبكرة 
سواء في املدارس او اجلامعات 
يسهل على الرابطة في املستقبل 
عملها ويجعلها اكثر قبوال من 
االفراد فيم���ا تقدمه من برامج 
ونشاطات اجتماعية او ثقافية 

وغيرها.
يذكر ان وفد رابطة الصداقة 
الكويتية � اإليرانية يزور طهران 
برئاسة د.عبدالرحمن العوضي 
ونائب���ه محمد السنعوس���ي 
الراش���د  العام عدنان  وامينها 
وعضوي���ة كوث���ر اجلوع���ان 
ود.خديج���ة احملميد ود.كافية 
رمضان والشيخة فوزية الصباح 
وعمر العيسى وجاسم اشكناني 
وجليل الطباخ ومصطفى غلوم 
ود. فهد الشليمي وعبداحلسني 

السلطان.

املدى البعيد على نوعية وشكل 
العالقات السياسية بني البلدين 

في شتى املجاالت.
وأضاف أن ه���ذه اخلطوة 
الشعبية حتظى بتأييد ومباركة 
من القيادة السياسية في الكويت 
رغب���ة منه���ا في مد جس���ور 
التواصل والتعاون مع الشعب 
اإليراني الصديق خصوصا في 
الظ���روف الراهنة التي حتدث 
ف���ي اإلقليم احمليط بالدولتني، 
األمر ال���ذي يحتم على النخب 
االجتماعية والثقافية بذل مزيد 

من التعاون.
من جهته، قال رئيس رابطة 
الصداق���ة الكويتية � اإليرانية 
عبدالرحمن العوضي: ان مثل هذه 
املناسبات الشعبية واألخوية من 
شأنها تقوية الروابط األخوية 
التي تربط الش���عبني اجلارين 
الكويتي واإليراني وتبث روح 
الثق���ة والطمأنينة في نفوس 

األفراد.
وأض���اف أن الرابطة قامت 
بتش���كيل جلن���ة مصغرة من 
آلي���ة عمل  اجلانب���ني لوضع 
وحتديد األهداف من هذا التواصل 

ونظيرتها اإليرانية حتقق حلم 
شعبي طال انتظاره منذ عقود 

طويلة.
وأضاف جنتي في كلمة خالل 
مأدبة تكرميية على شرف وفد 
الصداق���ة الكويتية � اإليرانية 
في العاصمة طه���ران أنه كان 
يتابع تش���كيل ه���ذه الرابطة 
الش���عبية منذ أن كان سفيرا 
إليران لدى الكويت، معربا عن 
سعادته بتشكيلها من نخبة من 
املثقفني والناشطني االجتماعيني 

من البلدين.
وأكد أن العالقات الكويتية 
� اإليراني���ة ضاربة في جذور 
التاريخ وهناك كثير من العوامل 
واملصالح املشتركة التي تربط 
الشعبني، مشيرا إلى أن إيران 
تس���تقبل كل عام أكثر من 100 
ألف س���ائح كويت���ي يذهبون 
أنحاء  إلى مختلف األماكن في 

البالد.
من جانبه، قال سفيرنا لدى 
إيران مجدي الظفيري: ان مثل 
هذا التحرك الشعبي البعيد عن 
العمل السياسي والديبلوماسي 
بني الشعبني سيؤثر إيجابا على 

واالعالمي���ة والش���عبية بني 
البلدين إلرساء أرضية تفاهم 

مشتركة.
وذك���ر أن الوفد الش���عبي 
حرص عل���ى حتدي���د لقاءات 
مع كبار املسؤولني اإليرانيني 
سواء في احلكومة او البرملان 
»لنقل جتربتنا واطالعهم على 
آفاق  مشروعنا الشعبي لفتح 
جديدة في العالقة بني البلدين 

الصديقني«.
من جهتها، قالت عضو رابطة 
الصداق���ة الكويتية � اإليرانية 
كوث���ر اجلوع���ان إن الرابطة 
املرأة في  حرصت على إشراك 
هذه الرابطة الشعبية »إميانا منا 
بالدور الكبير الذي تقوم به املرأة 
اإليرانية في ش���تى املجاالت«، 
مش���يرة إلى املس���توى الذي 
وصلت إليه املرأة اإليرانية في 
بالدها و»توليها ارفع املناصب 

احلكومية«.
حلم شعبي

من جه���ة أخرى، قال وزير 
الثقافة واإلرش���اد اإلس���المي 
علي جنتي: إنه بتشكيل رابطة 
الصداق���ة الكويتية � اإليرانية 

الش���عوب ه���ي األس���اس في 
تكوين العالقات بني احلكومات، 
مضيفا ان الوفود الشعبية بني 
أمام  الطريق  اجلانبني »تقطع 
كل من يحاول إثارة الفتنة بني 

البلدين«.
واض���اف ان الصداق���ة بني 
الشعبني الكويتي واإليراني من 
شأنها أن تفتح آفاقا جديدة في 
التعاون بني البلدين في جتميع 

املجاالت. 
وذكر العوضي ان ما يربط 
الشعبني الكويتي وااليراني »اكثر 
من العالقات السياسية«، الفتا 
الى البع���د اجلغرافي والديني 
الذي يشكل اطار  واالجتماعي 
العالقة بني الشعبني من خالل 
ربطهم مبصالح مش���تركة من 

شأنها تعزيز العالقات.
ب���دوره، اعتبر األمني العام 
لرابط���ة الصداق���ة الكويتية � 
االيراني���ة عدنان الراش���د ان 
الكويتي  الوفد الشعبي  زيارة 
احلالية اليران »تواصل مباشر 
مع الشعب االيراني الصديق من 
دون أي وسائط ديبلوماسية«، 
مؤكدا أهمية مد اجلسور الثقافية 

طهران � كونا: اعتبر رئيس 
الش���ورى اإلس���المي  مجلس 
اإليران���ي عل���ي الريجاني أن 
العالقات بني الكويت واجلمهورية 
اإلسالمية اإليرانية »تعد جيدة«، 
متمنيا تطوير العالقات الثنائية 

في جميع املستويات.
ف���ي  وق���ال الريجان���ي، 
كلمة خالل لقائه وفد رابطة 
الصداقة الكويتية � اإليرانية 
في مجلس الشورى اإلسالمي 
اإليراني، إن عددا من النواب 
في مجلس الشورى اإلسالمي 
اإليراني لديهم رغبة في توطيد 
العالق���ات م���ع الكويت ومد 
التواصل الشعبية  جس���ور 

مبختلف األشكال.
ولفت إلى أن التبادل التجاري 
مع الكوي���ت ال يتجاوز نصف 
مليار دوالر، مؤك���دا ان بالده 
ترحب بالتجار واملس���تثمرين 
اي���ران وتبادل  الكويتيني في 

الزيارات الثقافية.
وأوضح الريجاني أن »متيز« 
عالقات إيران مع الكويت يعود 
ألس���باب عدة »منها العالقات 
العريق���ة ومتتع  التاريخي���ة 
الكوي���ت بدميوقراطية قائمة 
ونشيطة إضافة إلى احلكمة التي 
متيزت بها السياسة اخلارجية 
للحكومة الكويتية جتاه أحداث 

املنطقة«.
وأشاد بدور صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد في 
إدارة ش���ؤون الدولة ومواقفه 
جتاه األوضاع الراهنة في منطقة 
الشرق األوسط، معتبرا أن زيارة 
سموه إليران في يونيو املاضي 
أس���همت في تطوير العالقات 
وفتح صفحة جديدة من التعاون 

بني البلدين.
من جهته، قال رئيس رابطة 
الصداق���ة الكويتية � اإليرانية 
إن  العوض���ي  د.عبدالرحم���ن 

السفير مجدي الظفيري ود. عبدالرحمن العوضي يقدمان درعا تذكارية إلى جنتيعلي الريجاني أثناء لقائه وفد رابطة الصداقة الكويتية - اإليرانية بحضور السفير مجدي الظفيري 

علي جنتي خالل لقائه رابطة الصداقة الكويتية ـ اإليرانيةعلي الريجاني مع عدد من أعضاء وفد رابطة الصداقة الكويتية ـ اإليرانية 

رئيس مجلس الشورى اإليراني أشاد خالل لقائه وفد رابطة الصداقة باحلكمة التي متيزت بها السياسة اخلارجية الكويتية جتاه أحداث املنطقة

الريجاني: نرغب في توطيد العالقات مع الكويت ومد جسور 
التواصل الشعبية ونرحب بالتجار واملستثمرين الكويتيني

أكدت خالل حلولها ضيفة في برنامج »القايلة« على مقولة »دواؤكم غذاؤكم.. وغذاؤكم دواؤكم«

مرمي نور: أُصبت بالسرطان في عمر الـ 24 وجنوت منه بفضل سورة الكهف

جتد م����ا يردعها عن قرارها 
الى أن اكتشفت الطريق الذي 
تريد أن تسلك والغوص في 
مجال العلوم واكتشاف الذات، 
ولكنها تعتب����ر أن االنتحار 

أفضل من اجلهل. 
ولم يخل حديث نور عبر 
لقائها في القايلة من الطرافة 
في النق����د وتقدمي النصائح 
للناس ح����ول أهمية اإلبداع 
وضرورة تعلم وتعليم األبناء 

ما يحبون ان يبدعوا فيه. 
وحتدثت نور عن عالقتها 
برؤساء الدول الذين قابلتهم 
في حياته����ا وجمعتها بهم 
عالقات عديدة، كما ش����ددت 
عل����ى ال����دور ال����ذي تلعبه 
وس����ائل اإلع����الم اليوم في 
حياتنا وسهولة الوصول الى 
الناس والشباب من خاللها 
دون الرض����وخ لتخوف����ات 
بعض وسائل اإلعالم من نشر 

احلقائق العلمية الطبية.

ودواؤنا هو غذاؤنا«، داعية 
إلى الع����ودة إلى األرض في 
الغذاء، ففيها الدواء لكل داء، 
مشددة على أن األمراض التي 
تصيب اإلنس����ان تأتي من 
حياته ومن طريقة عيش����ه 
وبحكم تقدمه في العمر، لذا 
عليه أن يعود إلى داخله وأن 

يعود نفسه على التأمل. 
أنه علينا  وأضافت نور 
إل����ى علم  الع����ودة جميعا 
»األب����دان واألدي����ان« فكلنا 
مس����لمون بالفطرة، وعلى 
الناس أن يتعاملوا مع بعضهم 
كما كان احلال عليه منذ القدم، 
حيث لم تك����ن هناك تفرقة 
بحسب األديان بل كان الناس 
سواسية وعلينا العودة إلى 
عيش اجلماعة والتعلم من 

أخطائنا. 
ولدى سؤالها عما إذا فكرت 
في االنتحار، قالت: إنها فكرت 
بذلك مرتني إال أنها في كل مرة 

منها وتس����بب الكرسي في 
ظهور اآلالم والكسل والتعب، 
وعلق مذي����ع القايلة املتألق 
الزميل مايك مبلتع على ذلك، 
قائ����ال: »الضيف األول الذي 
يأتينا ويطلب أن يكون لقاؤه 

على األرض«.
وخالل حديثها، ش����ددت 
العودة  نور عل����ى أهمي����ة 
إلى الطبيع����ة وإلى األرض 
»أم اجلميع« والتعلم منها، 
مش����يرة في هذا اإلطار إلى 
عدد م����ن احلوادث املرضية 
التي كانت األرض فيها هي 

املداوي األول. 
وتابع����ت ن����ور حديثها 
قائلة: إن ه����ذا الواقع يقلق 
املستش����فيات وأهل الطب 
والعلم ألنه بهذا الشكل تشكل 
األرض خطرا على دميومة 
املستش����فيات ال بل تقضي 

على دورها. 
وقالت: »غذاؤنا هو دواؤنا 

أن أغل����ب وجب����ات املطاعم 
ضارة وتودي بصحة املعتاد 
على أطعمتها وتتسبب في 
العديد من األمراض، ضاربة 
املث����ل بنس����اء املاضي ممن 
ل����م يكن ميلك����ن إال النبات 
البدائي  األخضر والع����الج 
البس����يط وكانت صحتهن 
افضل وأقوى، فالعبرة ليست 
بكثرة »اخللف« أو اإلجناب 
وإمنا بوجود »خليفة« مينح 
الس����الم ويزرع اخلير على 

األرض.
وعن أكثر ما حتبه وتكره 
نور، أجابت بأنها تكره الكذب 
الذي أصبح ميأل العديد من 
جوانب احلياة، مفيدة بأنه 
يكم����ن في اإلع����الم العربي 
بنسبة تعتقد أنها 99.9% لعدم 
حبهم لتوضيح احلقائق، أما 
أكثر ما حتب فهو اجللوس 
على األرض لفائدتها الكبيرة، 
مشيرة إلى أن اإلنسان خلق 

ابتكر عدة بدائ����ل طبيعية 
من ش����أنها املس����اعدة على 
الشفاء من جميع األمراض 
وه����و ما لم جتده بأي مكان 
من العالم س����وى الواليات 
املتح����دة األميركية، مقدمة 
الشكر والثناء لصاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد، 
لتوفي����ره جمي����ع اخليرات 
الطبيعية املجتمعة من كافة 
بلدان العال����م وهو ما يندر 

وجوده في أي بلد آخر.
وفي ظل حكمتها: »دواؤكم 
غذاؤكم وغذاؤكم دواؤكم«، 
لفت����ت ن����ور إل����ى ضرورة 
انتباه كل شخص إلى جسده 
بجانب روحه، وأهمية بحثه 
في طعامه عن عالجه الذي 
الدواء  ب����دال م����ن  يرجتيه 
الذي  الذي شبهته بالسكني 
بإمكانه جرح مناطق أخرى 
ويجب عدم استخدامه إال في 
الضرورة القصوى، موضحة 

رندى مرعي وأميرة عزام

عل����م  خبي����رة  أك����دت 
املايكروبايوتك����س والطب 
البديل مرمي نور بحثها في 
الكلمات املنتهية  اش����تراك 

ب� »ان« واملوجودة في: القرآن 
� الفرقان � السرطان � اإلميان، 
وغيرها مما يدل على وجود 

عالقة بينها.
وأشارت نور، خالل حلولها 
ضيفة على برنامج القايلة، 
مع اإلعالمي مايك مبلتع، إلى 
إصابتها مبرض السرطان في 
عمر ال� 24 وجناتها منه بفضل 
سورة الكهف التي استمرت 
أيام حتى  في قراءتها لعدة 
مت ش����فاؤها، مش����يرة إلى 
التأمل والتش����افي  ضرورة 
الطبيعية والتي  بالبدائ����ل 
الكويت  تتواجد على ارض 
في كل مكان خاصة عند املفكر 
الكويتي وليد السلطان الذي 
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