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خالد المطيري: أحمد اهلل على وصولي سالمًا إلى أرض الوطن
بيان عاكوم

لقاء حميمي ممزوج بالفرح����ة والدموع بعد 
غياب سبع سنوات عن االهل واالحباء وعن ارض 
الوطن، هكذا استقبل اخوة خالد املطيري اخاهم 
الذي وصل وأطل من ب����اب الطائرة بوجه صاف 

وبصحة جيدة.
هذا ما وصفه به رئيس اللجنة الشعبية الهالي 
معتقلين����ا في غوانتانامو خالد العودة الذي كان 
ينتظر املطيري مع اخوته وكبار الشخصيات من 

أمن الدولة.
وقال العودة: عند وصوله شكر املطيري اهلل 
على عودته س����املا الى بلده كما ش����كرني وشكر 

احلكومة الكويتية على مساعيها.
واضاف العودة: حلظات ال توصف بعد وصول 

الطائرة التي حطت عند الثانية واخلامسة وأربعني 
من بعد ظهر امس وبعدما اطل املطيري استقبلنا 
بابتسامة عريضة وكان ينزل درج الطائرة بهدوء 
وكأنه يريد ان تطول حلظات االستمتاع بوصوله. 
واضاف: رغم الرحلة املتعبة بدا نشيطا ولم تبد 
عليه أي عالمات التعب س����واء من الرحلة أو من 
س����نوات االعتقال. -وقال العودة: شكر املطيري 
طاقم الطائرة على معاملتهم الراقية واالنسانية.
وأض����اف العودة: نص����ف س����اعة قضيناها 
قرب الطائ����رة في لقاء حميمي بينه وبيننا وبني 

اخوته.
وذكر العودة ان املطي����ري طمأنهم على بقية 
املعتقلني حيث اشار الى انهم بصحة جيدة كما ذكر 
املطي����ري ان فوزي العودة بصحة جيدة واليزال 

املعتقل����ون اقوياء داخل املعتقل.وش����كر العودة 
احلكومة على مساعيها، وقال: حكومتنا لم تتوان 

في السعي واملطالبة بعودة جميع املعتقلني.
وذكر العودة ان����ه كان بانتظار املطيري على 
ارض املطار رتب عالية من امن الدولة الى جانب 
اخويه، مشيرا الى انه سينقل مباشرة الى املستشفى 
العسكري الجراء الفحوصات الالزمة له وبعدها 

سيخضع للتحقيق.
بدوره، عبر مش����عل شقيق خالد املطيري عن 
فرحته بلقاء اخيه بعد سبع سنوات من الفراق، 
وقال ل� »األنباء«: نحم����د اهلل على عودته واآلن 
اطمأنت قلوبنا ألنه س����يكون موجودا بيننا نراه 

متى اردنا.
وتابع: ال ميكن ان ننسى جهود احلكومة الكويتية 

ونائب رئي����س مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ د.محمد الصباح على اجلهود التي قام بها 
من اجل االفراج عن املعتقلني، وبالفعل مت االفراج 
عن خالد، متمنيا ان يتم االفراج عن بقية املعتقلني 
وعودته����م الى ارض الوطن. كما ش����كر املطيري 
اللجنة الش����عبية على رأسها خالد العودة، الفتا 
الى انه دائما كان يسعى ويبذل جهودا كبيرة من 

اجل اطالق سراح خالد وكل املعتقلني.
واشاد املطيري باحملاكم الفيدرالية االميركية 
التي اصدرت حك����م البراءة، وقال: كنا ندعو اهلل 
منذ س����نوات ان يعود خالد وه����ا هو بيننا اآلن، 
الفتا الى انهم كان����وا يتوقعون براءته من خالل 
سير احملاكمات ومن خالل طمأنة احملامني لهم ان 

خالد سينال البراءة.

العودة: نتمنى اإلفراج عن الباقين والحكومة لم تتوان في المطالبة بعودتهم

خالد املطيري خالد العودة

نائب وزير الخارجية األميركية لشؤون الشرق األدنى في مؤتمر صحافي عبر الهاتف حّذر إيران من تحمل مسؤوليتها أمام المجتمع الدولي واستبعد خيارًا عسكريًا ضدها

فيلتمان: ملتزمون بحماية حلفائنا التقليديين وال صفقة على حساب الخليج 

جيفري فيلتمان خالل املؤمتر الصحافي

المملكة العربية السعودية نّفذت برامج فعالة لمكافحة اإلرهاب والتطرف في أراضيها
ندرك التزام الكويت بعدم حدوث تهديدات أمنية عند عودة معتقليها من غوانتانامو

بشرى الزين
في ضوء التطورات االخيرة التي اسفر عنها اجتماع جنيڤ حول امللف النووي االيراني 
وجت��اوب ايران مع مطالب املجتم��ع الدولي حتى اآلن، جدد جيف��ري فيلتمان نائب وزير 
اخلارجية االميركية لشؤون الشرق األدنى التزام الواليات املتحدة بحماية مصالح االصدقاء 

واحللفاء التقليديني في دول اخلليج.
وقال فيلتمان في مؤمتر صحافي عبر الهاتف من واش��نطن مع عدد من ممثلي وسائل 
االعالم ف��ي الكويت، الرياض، الدوحة، املنامة، ابوظبي، دبي واليمن، ان مش��اورات مكثفة 
مس��تمرة مع حكومات هذه الدول بشكل ثنائي وجماعي لالستفادة من جتربة وخبرة هذه 
الدول في عالقاتها العريقة مع طهران لبحث موضوع ايران النووي وهذه اخلبرة ال منتلكها 

نحن االميركيني.
واوض��ح فيلتم��ان في حديثه الذي ركز في��ه على تطورات امللف الن��ووي االيراني ان 

املش��كلة تكمن في ان ايران فقدت الثقة في املجتمع الدولي، مشيرا الى ان طهران ال متتلك 
اليوراني��وم الكافي لصنع قنبلة ذرية او لتش��غيل مفاعالت الطاق��ة، معتبرا ان اجتماعات 

اكتوبر اجلاري تعد فرصة امام طهران القناع املجتمع الدولي.
واستبعد املسؤوول االميركي اي خيار عسكري ضد ايران، مؤكدا التزام بالده باحلوار 

الديبلوماسي النهاء االزمة.
وإذ ذكر فيلتمان انه من حق ايران احلصول على الطاقة النووية الس��لمية طالب طهران 
بتحم��ل مس��ؤوليتها اذا كانت ترغب ف��ي ان تكون عضوا في املجتم��ع الدولي وان تتخذ 
خطوات اجرائية بالش��كل الصحيح وتنفيذ القرارات الدولية مح��ذرا اياها من فقدانه ثقته 
فيها بس��بب استمرارها في تطوير انشطتها النووية ودعمها للجماعات املسلحة في العراق 

ولبنان وأفغانستان والتي تزعزع االستقرار في املنطقة.
وفيما يلي تفاصيل املؤمتر الصحافي:

احلدود والدين واالقتصاد والثقافة، 
س����واء كانت ايجابية او سلبية، 
لذلك ال تسعى ايران الى ان تظهر 
للعراقيني واالميركيني واملجتمع 
الدول����ي انها ترغب ف����ي عالقات 
ايجابية وطبيعية مع العراق، اما 
في افغانستان فإن اليران مخاوف 
من مسألة الالجئني االفغان وتهريب 
املخدرات، وايران التزال تلعب دورا 
سلبيا وتدعم جماعات مسلحة بدال 
من دعم النجاح واالستقرار الثارة 
البلبلة، لذلك نريد من ايران افعاال 

ال اقوال.
هل الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
راضية عن التفتيش؟ وهل الواليات 
املتح��دة تدعم ايران للحصول على 

الطاقة النووية لالغراض السلمية؟

التفتيش وما  ننتظر عملية 
سينتج عنها من استعادة الثقة 
الدولية ف���ي البرنامج النووي 
االيراني، واالجابة عن اس���ئلة 
املجتمع الدولي وتعليق انشطتها 
النووية للحصول على شهادة 
صحية نظيفة من املجتمع الدولي، 
لكن ه���ذه العملية بدأت وايران 
وافقت على تلبي���ة اجتماع 19 
اجلاري في ڤيينا الجراء مباحثات 
حول مفاعل االبحاث في طهران 
وهي عالمات تبعث على االمل.

هن��اك رب��ط ب��ني م��ا يقوله 
البعض باعتق��اد الواليات املتحدة 
بحقوق االنس��ان وما يحدث في 
معتقل غوانتانامو، هل ميكننا ان 
نترقب ع��ودة قريبة للمحتجزين 

االرهاب وتأهيل عدد من االشخاص 
الذين عدلوا عن ممارسة التطرف؟

اعتق���د ان الوالي���ات املتحدة 
تعتب���ر برامج اململك���ة العربية 
السعودية فعالة جدا في معاجلة 
التط���رف ف���ي اململك���ة، ولدينا 
الس���عودية  حوار مس���تمر مع 
حول مس���ائل مكافحة االرهاب 
الري���اض مبا متليه  ونعمل مع 
املصلحة املتبادلة، والس���عودية 
اتخذت خطوات اجرائية تتوافق 
مع مصاحلها الوطنية للتأكد من 
عدم اس���تغالل تنظي���م القاعدة 
واجلماع���ات االرهابية االخرى 
لالراضي السعودية لشن هجمات 
ضد املواطنني السعوديني وفي شبه 

اجلزيرة العربية وغيرها.

الكويتيني؟
منذ اول يوم لوجود الرئيس 
اوباما في منصبه، تعهد باغالق 
س���جن غوانتانام���و، وتطل���ع 
الى تقاليدن���ا اخلاصة بحقوق 
االنسان والدميوقراطية وسيادة 
القانون، ونحن بصدد مناقشات 
مع حكومات ال���دول التي لديها 
ف���ي غوانتانامو،  محتج���زون 
الكوي���ت، وكانت  ومن بينه���ا 
املباحثات بناءة وندرك التزامها 
بعدم ح���دوث اي حوادث امنية 
في حال عودة معتقليها، ونحن 
على علم ومتأكدون من ان الكويت 

ملتزمة بذلك.
كي��ف تقيم��ون جه��ود اململكة 
التعامل مع  العربية الس��عودية في 

كذلك فما موقف االدارة االميركية؟
بالتأكي����د اس����تمعنا لبعض 
املسؤولني في املنطقة الذين اعربوا 
عن قلقهم من احتمال وجود تورط 
ايراني في االزم����ة بني احلوثيني 
اليمنية، ونحن نأخذ  واحلكومة 
هذه املخاوف عل����ى محمل اجلد، 
ون����ود ان نرى حال س����لميا وفي 

اسرع وقت.
جمي��ع امللف��ات الس��ابقة ب��ني 
واش��نطن وطهران كانت فاش��لة، 
م��ا الذي يجع��ل محادث��ات جنيڤ 
مختلف��ة، هل هو الوض��ع الداخلي 
االيراني بعد االنتخابات أو التوترات 

املتصاعدة مع املجتمع الدولي؟
اعتقد ان هناك عوامل متعددة 
جديدة النطالقة حوار ديبلوماسي 
مع ايران، ألن الرئيس اوباما التزم 
بهذا املبدأ كمحاولة لتحقيق اهداف 
السياس����ة اخلارجية االميركية، 
وه����ذا يفتح الباب ام����ام احتمال 
اجراء محادثات ثنائية مباش����رة 
مع االيرانيني مثل التي حدثت في 
جنيڤ، واش����ير هنا الى انه ملدة 
30 عاما لم نتحدث الى االيرانيني 
وخالل هذه الفترة أحرز االيرانيون 
تقدما كبي����را ف����ي دورة الوقود 
النووي، فضال عن دعمها جلماعات 
مسلحة مثل حزب اهلل الذي هاجمنا 
وجماعات اخرى تش����كل مخاوف 
في املنطقة وخارجها مع اكتشاف 
منشأة نووية جديدة في قم، وأعود 
املقبلة ستكشف  االيام  ان  للقول 
النوايا االيراني����ة اذا كانت هناك 

اجراءات بناءة.
هناك تخوف م��ن دول اخلليج 
العرب��ي حيال التق��ارب االيراني � 
االميرك��ي واحتم��ال تواجد صفقة 
على حساب هذه الدول، ما ضمانات 

واشنطن حول هذا املوضوع؟
ال نقوم بأي شيء مع ايران على 
حساب مصلحة اصدقائنا وحلفائنا 
التقليديني في اخلليج، ولهذا فإن 

هذه القضايا. نحن ال نريد ان نحرز 
تقدما في قضية واحدة على حساب 
قضايا اخرى، رغم ان احراز أي تقدم 
في اي قضية قد يعزز بعض التقدم 
في قضايا اخرى وايضا نحاول ان 
ننظر الى هذه القضايا كلها سواء 
بشكل احادي أو مجتمعة، وأشير 
هنا الى عودة السيناتور جورج 
ميتشل الى املنطقة اآلن للضغط من 
اجل عودة سريعة الى املفاوضات 
بني االسرائيليني والفلسطينيني 
ألننا نرى عملية س����الم حقيقية 
وس����الما دائما بني الطرفني وبني 
االسرائيليني والسوريني واللبنانيني 

في أسرع وقت ممكن.

تجديد عقوبات

ما رأيكم بتجديد عقوبات محتملة 
ض��د اي��ران ف��ي ضوء اكتش��اف 
منش��أة نووية جديدة واملقترحات 

التي أقرها اجتماع جنيڤ؟
أكرر أننا ندرك حق ايران في 
السلمية،  النووية  الطاقة  امتالك 
ولكن املشكلة هي ان ايران فقدت 
الثقة في املجتمع الدولي، ولديها 
القليل م����ن املصداقية نظرا لعدم 
امتثالها لقرارات مجلس االمن وعدم 
الوكالة  التزامها بالش����فافية مع 
الذرية، وبالتالي  الدولية للطاقة 
على ايران ان تتحمل مسؤوليتها 
امام املجتمع الدولي بشأن السماح 
بالكشف عن الوثائق والوصول الى 
املرافق واملسؤولني حتى نتمكن 
من تكوين تقييم موثوق به حول 

هذا االمر.
ولهذا الس����بب قامت مجموعة 
)1+5( ومجل����س األم����ن الدولي 
والوكالة الدولية بالطلب من ايران 
تعليق أنشطتها النووية احلساسة، 
واؤكد انه بإعادة الثقة س����تكون 

جميع االبواب مفتوحة.
هل تعتقدون ان إليران يدا فيما 
يحدث في صع��دة، واذا كان االمر 

مشاورات جنريها مع احلكومات 
العربي����ة واالقليمية املختلفة في 
املنطقة حول سياستنا بشأن ايران 
وما نركز علي����ه هو ان نتأكد من 
ان احلكوم����ات االقليمية االخرى 
تفهم ما نح����اول القيام به وأيضا 
ان نكون قادرين على ان تدرج في 
استراتيجيتنا اهتمامات هذه الدول 
واالستفادة من عالقاتها التاريخية 
وخبرتها في التعامل مع ايران التي 
ال منتلكها على االقل على مدى ال� 30 
سنة املاضية، ولذلك يوجد الكثير 
من احلكوم����ة لدى الدول العربية 
ملساعدتنا في حتقيق معاجلة افضل 
لالزمة مع ايران دون اغفال املصالح 
االمنية والسياسية لدول اخلليج 

وغيرها.
هل الواليات املتح��دة لديها اي 
ضمانات اس��رائيلية بعدم مهاجمة 
املفاع��ل الن��ووي االيران��ي؟ وهل 
الي��زال اخلي��ار العس��كري عل��ى 
الطاول��ة كما صرح بذل��ك الرئيس 

باراك اوباما؟
نريد ان نرى حال ديبلوماسيا 
وال احد يريد ان يرى حال عسكريا، 
ونركز في هذا االطار على احلوار 
الديبلوماسي والوصول الى ذلك 
امر ممكن، اذا تلت محادثات جنيڤ 
»البناءة«، واجراءات بناءة كذلك، ما 
يعطي زخما للتحرك الديبلوماسي. 
اك����رر القول والتذكي����ر بترؤس 
الرئيس اوبام����ا الجتماع مجلس 
االم����ن الدولي س����بتمبر املاضي 
وصدر قرار قوي ج����دا لالمتثال 
الكامل ملعاهدة عدم انتشار االسلحة 

النووية.
اذا كنت��م تعتقدون بدور ايراني 
في الصراع في صعدة ودعم طهران 
لتنظي��م احلوثي��ني، ه��ل للواليات 
املتحدة نية في اضافة احلوثيني الى 

قائمة املنظمات االرهابية؟
ما نراه من س����لوك غير مفيد 
الي����ران في املنطق����ة يضاف الى 
قلقنا من نقص الش����فافية لديها 
حول برنامجه����ا النووي، ونرى 
هذا السلوك غير املفيد في لبنان 
والعراق وافغانستان، واذا كانت 
اي����ران ترغب في ان تكون عضوا 
مسؤوال في املجتمع الدولي فيجب 
ان تؤدي دوره����ا الصحيح وفقا 
للقواعد الدولية املتعارف عليها، 
ف����ي حروب  اال تتدخل  مبعن����ى 
اآلخرين وال زعزعة االستقرار في 
بلدان اخرى، وهذا موضوع نخطط 
للتباحث فيه مع االيرانيني كلما 

سنحت الفرصة.
ان املوق��ع اجلغرافي اليران بني 
افغانس��تان والعراق مهد لسياسات 
واقعية س��هلت لالحتالل االميركي 
في كل م��ن العراق وافغانس��تان، 
هل ميك��ن تبادل االدوار التي متنح 

طهران دورا اقليميا اكبر؟
نواجه حتدي����ات مختلفة في 
الع����راق وافغانس����تان، ون����رى 
التحول من مش����اركة عس����كرية 
للواليات املتحدة الى قيادة مدنية 
للعراقيني ومس����تقبل العراق بني 
العراقي����ني، والعالقات بني  ايدي 
ايران والعراق لها تاريخ مشترك في 

ماذا س��يكون رد فعل الواليات 
املتح��دة اذا لم تلت��زم ايران باتفاق 

جنيڤ األخير؟
وصف الرئيس االميركي باراك 
أوباما محادثات جنيڤ ب� »البناءة« 
وهذا يجب ان تتبعه اجراءات بناءة 
من طرف ايران واعتقد اننا سنرى 
قريبا ما مت تنفيذه من حيث املبدأ 
في هذا االتفاق وف����ي اجتماع 19 
اجلاري سنرى ما اذا كانت متابعة 
االلتزامات مبا في ذلك الس����ماح 
ملفتش����ي الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية بتفتيش املنشأة اجلديدة 
في مدينة قم في 25 اجلاري، ونأمل 
ان نتقدم في هذه املباحثات ضمن 
مسارها املزدوج الذي تضطلع به 

مجموعة 1+5.

الوقود النووي

احمدي  االيراني  الرئيس  صرح 
جناد بأن بالده مس��تعدة للحصول 
على الوقود النووي من طرف ثالث 
حتى ول��و كان الواليات املتحدة، ما 

موقف االدارة االميركية من ذلك؟
ن����درك حق ايران ف����ي امتالك 
الطاق����ة النووية الس����لمية، وقد 
أنهم بحاجة  اوضح االيراني����ون 
للوقود الن����ووي ملفاعل االبحاث 
في طهران، واعتقد انه ليس لديهم 
كميات كافية لصنع القنبلة النووية 

في املستقبل املنظور.
بعد اجتم��اع جنيڤ االخير هل 
تتوقع��ون عقد اجتم��اع خاص بني 

الواليات املتحدة وايران؟
كم����ا اوض����ح املس����ؤولون 
االميركي����ون انه لم تتح الفرصة 
إلجراء مباحثات ثنائية على هامش 
املفاوضات، وكانت لدينا محادثات 
على مس����توى عال مع االيرانيني 
منذ س����نوات وكنا ق����د اوضحنا 
جملة من بواعث القلق مبا في ذلك 
املواطنون األميركيون احملتجزون 
واملفقودون في ايران، ونعتقد ان 
املباحثات الثنائية ستكون بداية 
الختيار الرئيس أوباما مدى االلتزام 
باستخدام هذا التواصل كمحاولة 
للدفع بأهداف السياسة اخلارجية 
لبالدنا واتفقنا مع االيرانيني على 
اجتماع نهاية اجلاري حس����ب ما 
مت ف����ي مجموع����ة 5+1 وال يزال 
مكان انعقاد االجتماع غير محدد، 
وبالتالي فإننا ننظر الى ان اجتماع 
جنيڤ بأنه يعد مبنزلة الفرصة 
االخيرة إلي����ران واقناع املجتمع 
الدولي بسلمية برنامجها النووي، 
وأشير هنا الى التزم الرئيس اوباما 
باحلوار مع ايران بشكل ثنائي اذا 
لم تكن هناك فرصة لالجتماع على 
هامش املفاوضات املقبلة، لكن ال 
يوجد شيء محدد بشأن اجلدول 

الزمني لهذا االمر.
هل تعتقدون ان مس��ألة قضية 
الش��رق االوس��ط وامللف االيراني 
حزم��ة  ضم��ن  تناولهم��ا  ميك��ن 
واح��دة، وهل هذا ه��و رأي االدارة 

االميركية؟
اعتقد ان ما ميكن قوله هو ان 
اوباما ملتزم باستخدام  الرئيس 
اجلهود السياسية ملعاجلة جميع 

بداية الطريق

اختطاف نووي

قال جيفري فيلتمان ان أي انفتاح سوري مرحب به 
في الواليات املتحدة، مشيرا الى انه يلزم املزيد من الوقت 
واملباحثات حتى تتحسن العالقات بني دمشق وواشنطن، 
الفتا الى ان لقاء وكيل وزارة اخلارجية االميركية وليام 
بيرنز ونائب وزير اخلارجية الس���وري فيصل املقداد 

االسبوع املاضي كان بداية الطريق.

نفى جيفري فيلتمان ما تردد من اتهامات موجهة من 
احلكومة االيراني���ة حول اختطاف باحث نووي ايراني 
عند ادائه ملناسك العمرة في اململكة العربية السعودية، 
مطالبا احلكومة االيرانية بالكف عن التصريحات التي 
ال تخدم بناء الثقة معها. مشيرا الى ان الواليات املتحدة 

ليست معنية بهذا االمر.
ولفت الى اختفاء االميركي روبرت ليفنسون قبل عامني 
ومطالبة طهران باملساعدة للكشف عن مكان وجوده، اال 

أنها لم تستجب.


