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المتحدث باسم الخارجية اإليرانية: مثل هذه الخطوات من جانب دول خارجية غير ناجحة

إيران تشجب نشر صواريخ أميركية في الخليج: التعامل اإليجابي سبيل االستقرار
الريجاني: استعراض دمى وخدعة سياسية أخرى لتبرير الوجود األميركي بالمنطقة

ان دمشق رمبا يكون لديها رؤوس 
كيماوية معدة للتركيب في بعض 

صواريخها.
وبعد االختبار الفاشل لم يصدر 
تعليق فوري عن ريثيون وبوينغ 
اللتني تديران النظام بأكمله. وقالت 
هاريس ك���ورب التي تزود رادار 
اس.بي.اكس باألنظمة الهندسية 
ان التكنولوجيا اخلاصة بها ليست 

معنية بالعطل.
وقال اللفتنانت جنرال باتريك 
اورايل���ي رئيس وكال���ة الدفاع 
الصاروخي في قمة نظمتها رويترز 
عن الفضاء والدفاع بواشنطن في 
ديسمبر املاضي ان االختبار الذي 
تصل تكلفته الى نحو 150 مليون 

دوالر سيفتح آفاقا جديدة.
وق���ال ع���ن االختب���ار الذي 
املقبل..  باء بالفش���ل »االختبار 
س���يميل بدرجة اكبر الن يكون 
اطالق صاروخ من املواجهة مثل 
الذي ستس���تخدمونه العتراض 
صاروخ ايراني أطلق على الواليات 
املتحدة. لذلك فهذه هي املرة االولى 
التي جنرب فيها االن س���يناريو 

مختلفا«.
وقارن اخلبراء عملية محاكاة 
الهجوم االيراني املفترض برصاصة 
تصيب أخرى في الفضاء. وقال 
اورايلي ان الهدف كان تدمير الهدف 
فوق القطاع الشمالي من منتصف 
الهادي عندم���ا تتجاوز  احمليط 
سرعة الصاروخني معا اكثر من 

27 الف كيلومتر في الساعة.
ورادار اس.بي.اكس منصوب 
على منصة حفر نفطية متحركة 
ميكنها العمل في احمليط ومصمم 
لتزويد نظام الدفاعي الصاروخي 
األميركي متع���دد املراحل بقدرة 
استشعار قوية متكنه من تغطية 

اي بقعة على وجه االرض.

الرئيسيني في اخلليج.
ولم تستبعد كل من الواليات 
املتحدة واس���رائيل القيام بعمل 
عسكري اذا فشل احلل الديبلوماسي 
في حسم النزاع حول برنامج ايران 

النووي.
من جهته وصف رئيس مجلس 
الشورى االسالمي االيراني علي 
الواليات  الريجاني امس نش���ر 
املتحدة درعا صاروخية جديدة في 
اربع دول خليجية بأنه »استعراض 

دمى«.
ونقلت وكالة انباء اجلمهورية 
االسالمية االيرانية )ارنا( عن رئيس 
البرملان القول: هذا استعراض دمى 
وزعم الواليات املتحدة بأنها حتقق 
االمن في املنطقة ليس اال خدعة 

سياسية اخرى.
وذك���رت صحيفة »نيويورك 
تاميز« السبت املاضي ان الواليات 
املتحدة تسرع عملية نشر درع 
صاروخية جديدة ضد ايران في 

اربع من دول املنطقة.
ونقلت التاميز عن مسؤولني في 
االدارة االميركية ان قطر واالمارات 
العربية املتحدة والبحرين والكويت 
وافقت على اس���تضافة منصات 
صواريخ اميركية، بينما تردد ان 

سلطنة عمان رفضت الطلب.
وقال الريجان���ي: »ينبغي ان 
تدرك الواليات املتحدة ان املشكلة 
االمنية الكب���رى في املنطقة هي 
الواليات املتحدة نفسها وكلما زاد 
تواجدها العس���كري في املنطقة 

زادت التوترات«.
واضاف ان بالده لم تهدد اي 
دولة في املنطقة على مدار الواحد 
والثالثني عاما املاضية، واحلرب 
الوحيدة التي تورطت فيها كانت 
احلرب التي بدأها العراق بقيادة 
املقبور صدام حسني 1980 الى 1988 
عندما كان مدعوما من احلكومة 

املسؤولني سيحققون في سبب 
فشل االعتراض.

وال���رادار اس.بي.اك���س من 
املكونات األساسية في نظام الدفاع 
الصاروخ���ي االرضي العتراض 
الصواريخ في منتصف مسارها 
وهو حائط الصد الوحيد للواليات 
املتحدة العتراض الصواريخ طويلة 
املدى التي ميكن تزويدها برؤوس 
حربية كيماوية أو بيولوجية أو 

نووية.
وهذه هي امل���رة االولى التي 
جترب فيها الواليات املتحدة نظامها 
الدفاعي طويل املدى لصد هجوم 

ايراني في عملية محاكاة.
وحاكت جتارب سابقة هجوما 
من كوريا الش���مالية وهي دولة 
اخرى بينها وبني املجتمع الدولي 

خالف على برنامجها النووي.
وقال تقرير البنتاغون بشأن 
مراجع���ة سياس���ة الصواريخ 
امل���دى والذي  الدفاعي���ة بعيدة 
صدر امس االول ان طهران طورت 
وامتلكت صواريخ طويلة املدى 
قادرة على ضرب أهداف في الشرق 
الشرقية  األوسط وحتى أوروبا 
وزودت قواتها بأعداد متزايدة من 
القواعد املتحركة الطالق صواريخ 

طويلة املدى.
وقالت وكالة مخابرات الدفاع 
ان البرنامج االيراني تلقى دعما 
في املاضي من روس���يا والصني 
وكوريا الش���مالية وان طهران ال 
تزال تعتمد على مصادر خارجية 
في توفير كثير من مكونات وأجزاء 

الصواريخ.
وخص تقرير البنتاغون بشأن 
مراجعة سياسة الصواريخ الدفاعية 
بعي���دة املدى أيض���ا الصواريخ 
الس���ورية قصيرة املدى بالقول 
انها متثل »تهديدا اقليميا«. واضاف 

وكاالت: ش���جبت ايران امس 
الثالثاء نشر أنظمة دفاع صاروخية 
أميركية في دول خليجية للتصدي 
ملا تراه واش���نطن خطرا متناميا 
من جانب صواريخ اجلمهورية 
االس���المية وقالت طه���ران انها 
تربطها عالق���ات طيبة مع دول 

اجلوار.
وصرح مسؤولون أميركيون 
بأن الواليات املتحدة وسعت نطاق 
أنظمتها الدفاعية في البحر والبر 

في منطقة اخلليج وما حولها.
أميركيون  ويقول مسؤولون 
ان الواليات املتحدة نصبت أنظمة 
دفاع صاروخي على األرض وفي 
البحر في منطقة اخلليج ملواجهة 

التهديد االيراني.
وأضاف املس���ؤولون ان هذه 
العمليات شملت نصب منصات 
اطالق لنظام باتري���وت للدفاع 
الصاروخي على البر في الكويت 
وقطر واالمارات العربية املتحدة 
والبحري���ن اضاف���ة الى س���فن 
البحرية املزودة بأنظمة  القوات 
دفاع صاروخي في منطقة البحر 

املتوسط.
وق���ال رام���ني مهمانبرس���ت 
املتحدث باسم اخلارجية االيرانية 
في مؤمتر صحافي »نعتبر مثل 
ه���ذه اخلطوات م���ن جانب دول 
خارجية في املنطقة غير ناجحة 

وشهدنا فشلها من قبل«.
ب���ني  وأض���اف »العالق���ات 
اجلمهورية االس���المية االيرانية 
ودول أخرى ف���ي املنطقة جيدة 
جدا وودية. التعامل االيجابي في 
املنطقة هو التوجه الوحيد املناسب 

القرار السالم واالستقرار«.
 وصرح مسؤولون أميركيون 
بأن توس���يع االنظم���ة الدفاعية 
الصاروخية ه���و لزيادة حماية 
الق���وات األميركي���ة واحللف���اء 

»الپنتاغون«: فش�ل أول محاولة أميركية إلس�قاط صاروخ طويل المدى في محاكاة لهجوم قادم من إيران واالختبار المقبل يميل إلى اإلطالق من المواجهة

البلدية ترفض السماح بزراعة الساحات عبر الشارع
بداح العنزي

رفض����ت البلدي����ة التعديالت 
املقترحة عل����ى نظام الزراعة في 
مناطق السكن اخلاص والنموذجي 
بعدم السماح لزراعة الساحات عبر 
الشارع، وعدم تس����وير املنطقة 
املرخصة بأسوار نباتية. مع عدم 
املوافقة على ض����م ممثل للهيئة 
اللجنة  العامة للزراعة لعضوية 

الدائمة ملراجعة الالئحة.
وقال مدير عام البلدية م.احمد 
الصبيح في تقرير بهذا اخلصوص: 
باالشارة الى التعديالت املقترحة 
على توصيات ونتائج أعمال الفريق 
املش����كل مبوجب قرار مدير عام 
البلدية رقم 2006/185 ملراجعة نظام 
الزراعة في مناطق السكن اخلاص 
والنموذجي، وذلك إلعداد تقرير 

بشأنها نود افادتكم باآلتي:
مت عقد اجتماع من قبل فريق 
العمل املش����كل بالقرار 2006/185 
ملراجعة الئحة الزراعة في مناطق 
السكن اخلاص والنموذجي ومتت 
مناقشة ودراسة التعديالت املقترحة 
وفق ما جاء بكتابكم املش����ار اليه 
أع����اله، ومتت التوصي����ة باآلتي:  
بخص����وص التعدي����ل على املادة 
االولى: الفقرة اخلاصة بعدم السماح 

لزراعة الساحات عبر الشارع.
تع����دل الى زراعة الس����احات 
عبر الش����ارع مع االلتزام ببعض 

املواصفات الفنية لذلك كما يلي:
1 - اس����تحداث شبكات الري 

احلديثة بري هذه الساحات.
2 - حظر ومنع وضع أي منشآت 

غير زراعية بهذه الساحات.
3 - أال تقل نس����بة املس����طح 
االخضر ع����ن 85% م����ن اجمالي 

املساحات.
وبعد املناقشة متت التوصية 

باآلتي:
ع����دم املوافقة عل����ى التعديل 
الفقرة واالبقاء  املقترح على تلك 
على النص احلالي وهو »وال يسمح 
بالزراعة للساحات عبر الشارع« 

وذلك لألسباب اآلتية:
1 - شغل الكثير من الساحات 
العامة التي وفرها تنظيم املنطقة 
وتتضمن خدم����ات حتت ارضية 
خاصة ب����وزارات الدولة املختلفة 
والس����تخدامها من قب����ل اجلميع 
لالغراض املختلفة مثل »املناسبات 
االجتماعية � لعب االطفال � ممارسة 

نصها )ال يسمح بتسوير املنطقة 
املرخصة ألغراض الزراعة بأسوار 
إنشائية أو ش����بك معدني أو أي 
تس����وير من نوع آخر( باستثناء 
املناقشة  النباتية. وبعد  األسوار 

متت التوصية باآلتي:
عدم املوافقة على تسوير املنطقة 
املرخصة بأسوار نباتية وااللتزام 
بنص الفقرة وفق الالئحة احلالية 

وذلك لألسباب اآلتية:
أ � في حالة الس����ماح بتسوير 
املنطق����ة املرخصة وهي اصال من 
الدولة وتس����تغل للزراعة  امالك 
التجميلية فق����ط وبصفة مؤقتة 
تتحول في هذه احلالة الى حيازة 
زراعي����ة وهذا ما يتع����ارض مع 
ن����ص املادة رقم 19 م����ن القانون 
إليها  رقم 1980/105 والتي اشرنا 
س����ابقا بالبند 3 اخلاص بتعديل 

املادة الرابعة من هذا احملضر.
ب � تعيق عملية الرقابة والكشف 
من قبل موظفي البلدية املختصني 

وعرقلة ادائهم ملهامهم.
ج � إثارة بعض املش����اكل بني 
اجليران في حالة عدم صيانة هذه 
االسوار او االدعاء بتجاوز حدود 

االسوار بني اجليران.
الس����يارات  إعاق����ة مرور   � د 
اخلاصة باإلس����عاف او الداخلية 
او االطفاء ف����ي حاالت الطوارئ � 
بخصوص: استحداث فقرة جديدة 
حتت رقم 11 باملادة الرابعة وتغيير 
الفقرة 11 سابقا الى رقم 12 بنفس 

الصياغة.
وبعد املناقشة متت التوصية 

باآلتي: 
عدم املوافقة على اس����تحداث 
الفقرة اجلديدة وذلك لألسباب التي 
مت ايضاحها بالتعديل املطلوب على 
الفقرة 10 اخلاصة بتسوير املنطقة 

املرخصة للزراعة.
4� بخصوص التعديل على املادة 

التاسعة:
وهي ضم ممثل للهيئة العامة 
لشؤون الزراعة والثروة السمكية 
لها كعضو دائم باللجنة املركزية 
للبت في ش����كاوى املواطنني من 
املالك. وبعد املناقشة متت التوصية 

باآلتي:
عدم املوافقة على إضافة عضو 
من الهيئ����ة حيث إن عمل اللجنة 
يختص باألمور الفنية والهندسية 

فقط.

استخدام البدائل احلديثة للتخضير 
مث����ل الثيل الصناع����ي � مجاميع 
الديكورية  � واملكونات  الصخور 
األخرى للحدائق تعتبر منش����آت 
وتتعارض مع القرار الوزاري رقم 
2007/172 بشأن الئحة الزراعة حيث 
التجميلية  إنه يس����مح بالزراعة 
للس����احات واالرتدادات املالصقة 
للعقارات القائمة في مناطق السكن 
اخلاص فق����ط وبترخيص مؤقت 
وكذلك تتعارض مع نص املادة رقم 
19 من القانون رقم 1980/105 وهي 
ال يجوز ان ينشأ اي حق لشخص 
طبيعي أو معنوي على أمالك الدولة 
باملخالفة ألحكام هذا القانون، وال 
يترتب اي اثر قانوني على وضع 
اليد على تلك األمالك سواء بقصد 
متلكها أو غير ذلك وال يعتد بأي 
تص����رف فيها من جان����ب األفراد 
أو الهيئات اخلاصة كما ال يجوز 
احلجز عليها لصاحلهم، وللدولة 
أن تزي����ل أي تعرض أو تعد يقع 
على امالكها بالطرق االدارية ودون 
ان يكون للمعت����رض او املتعدي 
حق في التعويض وذلك مع عدم 
االخ����الل مبا يترت����ب للدولة من 

تعويضات.
ب � وجود جميع اخلدمات حتت 
االرضية )كهرباء � مجار � تلفون � 
إلخ...( بساحات االرصفة بعرض 
4م واقل مما يعرض تلك اخلدمات 

للتلف نتيجة هذه الزراعة.
ج � عدم ترك مسافة كافية ملرور 

املشاة.
التعديل عل����ى الفقرة رقم 10 
من امل����ادة الرابعة بحيث يصبح 

بخصوص التعديل على املادة 
الرابعة:

وهو اضافة امللحقات التجميلية 
ال تزي����د على 20% من املس����احة 
االجمالية للحديقة وتشتمل على 
)املمرات � النوافير � شالالت مياه 
� اح����واض زراع����ة � البرجوالت 
اخلشبية واملعدنية وأماكن اجللوس 
� ألع����اب االطف����ال � أي مكونات 
امكانية  جتميلية اخ����رى( م����ع 
استخدام البدائل احلديثة للتخضير 
� مجاميع  مثيل )الثيل الصناعي 
الديكورية  الصخور واملكون����ات 
االخرى للحدائق مع اعطائها رقم 
2 وتعدي����ل الفقرة رقم 2 س����ابقا 
الى رقم 3 والتي تنص على أنه ال 
يرخص بزراعة ساحات االرصفة 
بعرض 4م وأقل وتعديلها الى انه 
يس����مح بزراعة ساحات االرصفة 
بعرض 4م وهي )املسافة بني سور 
القسيمة وحجر الرصيف( على ان 
تقتصر الزراعة بهذه الساحات على 
)املس����طحات اخلضراء � الزهور 
� األغطي����ة النباتية � ش����جيرات 
بارتفاع 1م كحد أقصى( واإلبقاء 
على اش����تراطات االرتدادات التي 

تزيد على 4م كما هي.
وبعد املناقشة متت التوصية 

باآلتي:
أ � امللحقات التجميلية املطلوبة 
باالقتراح واملتمثلة في )املمرات � 
النوافير � شالالت املياه � أحواض 
زراع����ة � البرجوالت اخلش����بية 
� وأماك����ن اجللوس  واملعدني����ة 
� ألع����اب األطف����ال � أي مكونات 
إمكانية  جتميلية أخ����رى( م����ع 

الرياضة« وعدم اقتصارها أو جزء 
منها على اشخاص بعينهم لعمل 

حدائق وزراعة خاصة بهم.
2 - تعرض االطفال لالخطار 
من جراء عبورهم من املنزل عبر 

الشارع الى الزراعة.
3 - اعاق����ة مرور الس����يارات 
اخلاصة باالس����عاف أو الداخلية 

او االطفاء في حاالت الطوارئ.
4 - اتالف االس����فلت اخلاص 
التمدي����دات  بالش����وارع لعم����ل 

الكهربائية وشبكة الري.
بخصوص التعديل على املادة 

الثالثة:
مدة الترخيص 4 سنوات قابلة 
للتجدي����د بدال من س����نتني قابلة 
للتجدي����د ويصدر الترخيص من 
ثالث نس����خ بعد موافقة اجلهات 
املعني����ة واملختص����ة، وذلك على 

النحو التالي:
� نسخة لصاحب العالقة.

� نسخة توضع مبلف صاحب 
العقار باالدارة املعنية.

� نسخة لس����جل دائم يوضح 
فيه تاريخ ورقم الترخيص وكل 

املعلومات الالزمة.
وبعد املناقشة متت التوصية 

باآلتي:
املوافق����ة على االقت����راح مع 
ضرورة االبقاء على النص احلالي 
الثالثة  للجملة االخيرة بامل����ادة 
وهي: ان يتضمن بيان الترخيص 
تعهدا معتمدا بااللتزام بالشروط 
والضوابط الالزمة لزراعة الساحة 
امام القسيمة، حيث ان االقتراح لم 

يتضمن تلك اجلملة.

بعد دراسة التعديالت المقترحة على توصيات الفريق المختص بنظام الزراعة

عدم السماح بزراعة الساحات عبر الشارع

محللون عسكريون: نشر أنظمة أميركية مضادة
للصواريخ في الخليج يزيد من التوترات اإلقليمية

قال محللون ان نش��ر الواليات املتحدة 
انظمة مضادة للصواريخ قبالة الس��واحل 
االيراني��ة وفي عدد من ال��دول اخلليجية 
يع��زز التوتر في هذه املنطق��ة التي تؤمن 

ثلث احتياجات العالم من النفط.
وقال مصطفى العاني رئيس قسم األمن 
الوطني ودراسات االرهاب في مركز اخلليج 
لالبحاث ومقره دبي »ان ذلك س��يزيد من 

توتر ايران«.
وقال اخلبير في شؤون اخلليج وايران 
واالستاذ في جامعة درم البريطانية انوش 
احتش��امي »ان االيرانيني سيرون في هذه 
اخلطوة انطالقة لتعزيز االجندة العسكرية 
االميركية«. وذكر احتشامي في اتصال مع 
وكالة فرانس برس ان »ايران س��تعتبر ان 
اميركا متارس ضغوطا غير مباشرة عليها 
عبر توسيع املظلة األمنية فوق جيرانها« في 
اخلليج، مؤكدا ان طهران »لن تنظر لذلك من 

زاوية ايجابية«.
ولم توضح االدارة االميركية علنا اسباب 

نشر هذه الصواريخ. اال ان صحيفة نيويورك 
تاميز نقلت عن مسؤول رفيع في االدارة قوله 
ان اخلطوة ته��دف الى ردع ايران وطمأنة 
اسرائيل. وقال هذا املسؤول ان من اهداف 
هذه اخلطوة ايض��ا »طمأنة الدول العربية 
لكي ال تش��عر بأنها مضطرة الى احلصول 

بدورها على السالح النووي«.
وقال العان��ي ان »دول مجلس التعاون 
اخلليجي موجودة بني مطرقة ايران وسندان 
االميركيني«. من جهته، وافق رياض قهوجي 
مدير مؤسس��ة الش��رق االدن��ى واخلليج 
للتحليل العس��كري، ومقره دبي، على ان 
نشر الصواريخ االميركية يزيد من التوتر 
في املنطقة. وقال ان ذلك »يذكر اجلميع بأن 

خيار احلرب مازال قائما«.
وتس��عى واش��نطن الى اقناع حلفائها 
بف��رض رزمة رابعة م��ن العقوبات الدولية 
على ايران على ان تستهدف هذه العقوبات 
احلرس الثوري الذي تعتقد انه يدير البرنامج 

النووي العسكري.

واعتبر العاني ان واش��نطن تسعى 
ال��ى احتواء التهديد االيراني عبر احلد 
من الق��درات الصاروخية االيرانية في 
حال اندالع نزاع عس��كري. وقال: ان 
القدرة االس��تراتيجية الوحيدة إليران 
هي صواريخ ش��هاب )البالستية( وقد 
اتخذ االميركيون قرارا بشل هذه القدرة 
عبر نشر انظمة مضادة للصواريخ في 
املنطقة«. وق��ال قائد القوات االميركية 
الوسطى التي تدير عمليات عسكرية متتد 
بني اخلليج وآسيا الوسطى ان تسريع 
عملية نشر البطاريات املضادة للصواريخ 
يشمل نشر ثماني بطاريات مبعدل اثنتني 
في كل من البحري��ن والكويت وقطر 

واالمارات.
وذك��ر ايضا ان بالده تنش��ر صواريخ 
ايجي��س املوجه��ة واملزدوة بنظ��ام رادار 
مضاد للصواريخ والتي ميكن ان تستهدف 
الصواريخ املتوسطة املدى، وذلك على مركبات 

متحركة.

مارشال وصاروخ االعتراض الذي 
اطلق من قاعدة فاندنبرج اجلوية 
في كاليفورنيا سارا بشكل طبيعي 

بعد اطالقهما االحد املاضي.
وقالت الوكالة في موقعها على 
االنترنت »لك���ن اداء رادار اكس 
باند املتمرك���ز في البحر لم يأت 
كما كان متوقع���ا«. وأضافت ان 

األميركي���ة )البنتاغون( ان أول 
محاولة أميركية إلسقاط صاروخ 
طويل املدى ف���ي محاكاة لهجوم 
قادم من ايران باءت بالفشل بعد 
عط���ل في رادار صنعته ش���ركة 

ريثيون.
وتزامن فش���ل التجربة التي 
أجريت في احمليط الهادي مع صدور 

تقرير لوزارة الدفاع األميركية ذكر 
ان ايران عززت قدراتها الصاروخية 
وباتت متثل تهديدا  «ملموس���ا« 
للقوات األميركية والقوات احلليفة 

في منطقة الشرق األوسط.
وقالت وكالة الدفاع الصاروخي 
ان كال من الصاروخ املس���تهدف 
الذي اطلق من كواجالني في جزر 

االميركية.
وشدد الريجاني بالقول: »على 
دول املنطق���ة ان تع���رف ان هذا 
التحرك من قبل الواليات املتحدة 
ليس اال خدعة سياسية تهدف الى 
تبرير وجودها في املنطقة على 

حساب مصاحلنا االقليمية«.
الى ذلك قال���ت وزارة الدفاع 

يوم��ا بع��د ي��وم يثبت 
حلم��ة  انه��م  الكويتي��ون 
وط��ن  ش��ركاء  واح��دة، 
ومصير، همومه��م واحدة، 
ب��ل وص��ف واح��د خلف 
قيادتهم السياسية احلكيمة، 
وان اختالفه��م ف��ي بعض 
األحيان ه��و اختالف تنوع 
وثراء، وليس اختالف تضاد 
مصلحة  جتمعه��م  وتباعد، 
ذلك  وآية  العلي��ا،  الكوي��ت 
انه مبناس��بة م��رور أربعة 
أع��وام على تول��ي صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحم��د مقاليد احلكم عاش 
الكويت مناسبة وطنية  أهل 

كرمية اس��تذكروا فيها إجنازات سموه وحرصه 
الدؤوب عل��ى التمس��ك بالنه��ج الدميوقراطي 
وتعزي��ز الوح��دة الوطني��ة وحتقي��ق النهضة 
والتنمية الش��املة في الب��الد من أجل ان يعيش 
أبناؤن��ا واألجي��ال القادمة في س��عادة ورخاء، 
ولهذا أنتهز ه��ذه الفرصة ألقدم خالص التهاني 
والتبري��كات لصاحب الس��مو األمي��ر، متمنيا 
لسموه موفور الصحة والعافية، وألهل الكويت 

مزيدا من الرقي واألمن واالستقرار.
وصاح��ب الس��مو األمير ه��و األب احلاني 
عل��ى اجلمي��ع، وقد ض��رب املثل عب��ر تاريخه 
الديبلوماس��ي والسياس��ي في احلكمة والتريث 
والعمل اجل��اد واملخلص من أجل أبناء وطنه في 
الداخل. وبفضل اهلل ثم بفضل جهود سموه برز 
دور الكويت عامليا في مجاالت كثيرة وأصبحت 
تتمت��ع بعالقات صداق��ة متينة م��ع العديد من 
دول العال��م، وهو األمر الذي يلق��ي على أبنائها 
مسؤولية كبيرة في احلفاظ على هذه اإلجنازات 

بكل إخالص وصدق وتفان.
الوح��دة الوطني��ة ه��ي الهاجس الرئيس��ي 
لصاحب الس��مو األمير، فال تكاد تخلو خطاباته 
وأحاديثه مع أبناء الوطن الذين يلتقون س��موه 
ب��ني الفين��ة واألخرى م��ن التأكي��د على وحدة 
الص��ف الوطن��ي وع��دم االلتفات ال��ى صغائر 
األمور، والتش��ديد على ض��رورة االلتفات الى 
التنمي��ة واإلجناز، وه��ا هي القوى السياس��ية 
تستجيب لدعوات سموه املتكررة وتؤثر التهدئة 
واالحتكام الى العقل واالبتعاد عن التأجيج، وهذا 
ما يجب ان يكون ديدنا لكل أبناء الكويت، جلمع 
كلمتهم في أوقات الرخاء والش��دائد، السيما ان 
ن��ذرا خطيرة تلوح في األفق، وان املنطقة مقبلة 
على أوضاع عصيبة على خلفية النزاع الدائر بني 
الواليات املتحدة األميركي��ة وإيران، األمر الذي 
يتطلب منا ان نكون يدا واحدة خلف قيادتنا من 

أجل حفظ أمن واستقرار كويتنا احلبيبة.
ومع العودة امليمونة لس��مو الش��يخ س��الم 
العلي من رحلته العالجية س��املا ومعافى، والذي 
أس��أل اهلل سبحانه وتعالى ان يلبس سموه ثوب 

الصح��ة والعافي��ة، انتفض 
عن  وعّب��روا  الوطن  أبن��اء 
أيضا  ليضربوا  مش��اعرهم 
املث��ل في العرف��ان والوفاء 
لرجل دولة من الطراز األول، 
له بصمات واضحة في بناء 
الكويت احلديثة، وقدم ألبناء 
وطن��ه العديد من مش��اريع 
العمل  وأث��رى  البر واخلير 
البالد، وملس  ف��ي  التنموي 
حاج��ة بعض الش��رائح من 
أبناء وطن��ه فتوالت تبرعاته 
وعطاي��اه الس��خية ليعكس 
بهذا السلوك اخليري النبيل 
الطبيع��ة اخليرية التي جبل 
عليه��ا أهل الكوي��ت، وكان 
لهذه العطايا أكبر األثر في التفاف الشعب حوله، 
مثمن��ني له هذا الدور الكرمي وداعني له بالش��فاء 
العاج��ل، وقد جتلى حب أهل الكويت لهذا الرجل 
حينم��ا خرجوا في حش��ود غفيرة الس��تقبال 
س��موه يتقدمهم صاحب الس��مو األمير وسمو 
ولي العهد وكبار رجاالت الدولة في مشهد فريد 

قلما يتكرر.
هذه الروح اجلميلة والرائدة السائدة في عالقة 
احلاكم باحملكوم يحس��دنا عليه��ا الكثيرون من 
أبناء املنطقة فعلينا صيانتها وتعزيزها واخلروج 
من الدوائر الضيقة للمصالح واألجندات اخلاصة 
للعم��ل في الدوائر الرحبة من أجل رفعة الكويت 
وإع��الء ش��أنها، ألنه ثب��ت بالدلي��ل القاطع ان 
اإلجنازات تتحق��ق والتنمية تعلو رايتها في ظل 
التعاون والتنس��يق والتكاتف وتضافر اجلهود، 
وان التنمي��ة تتراج��ع في ظل أج��واء االحتقان 
والتوت��ر والش��حن ومحاوالت التكس��ب، وقد 
ش��هدنا خالل الفت��رة املاضي��ة ان التعاون بني 
الس��لطتني قد أس��فر عن بعض املشاريع املهمة 
من أبرزها اعتماد خط��ة التنمية والتوافق حول 
قانون املعاقني، ويتطلع أبن��اء الكويت إلى مزيد 
م��ن األعم��ال واإلجنازات، وفي هذا الس��ياق ال 
ميكن إغف��ال الدور الكبير ال��ذي يقوم به نائب 
رئيس الوزراء للشؤون االقتصادية الشيخ أحمد 
الفه��د وجوالته في العديد م��ن املناطق من أجل 
بحث همومها والوقوف على مش��كالتها متهيدا 

لتقدمي احللول لها.
كم��ا ان ه��ذا التع��اون يجنبن��ا الكثير من 
األخطار احملدقة ببالدن��ا، ويترك ألبنائنا ميراثا 
تاريخيا مش��رقا وزاهرا وحاف��ال باملواقف، فها 
نحن نستقبل بعد أيام أعيادنا الوطنية لنستذكر 
مواق��ف مش��رفة أع��ادت الى الكوي��ت حريتها 
واس��تقاللها وس��يادتها بعد رحيل احملتل، كما 
نس��تذكر ايضا التضحي��ات واملواقف البطولية 
أله��ل الكويت الذي��ن اختلطت دماؤه��م الزكية 
بت��راب هذا الوطن الغال��ي، والتي كانت نتيجتها 
وبالتعاون مع بعض األصدقاء حترير الكويت من 

براثن احملتل العراقي الغاصب.

أهل الكويت خلف قيادتهم

بقلم: سلطان بن سلمان بن حثلني
أمير قبيلة العجمان


