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السفير اإليراني: نترقب تشكيل اللجنة المشتركة بين البلدين للتحضير لها

وفد البرنامج عاد إلى البالد بعد زيارة ناجحة إلى مصر

جنتي: ننتظر زيارة صاحب السمو إلى إيران بفارغ الصبر

الصراف:  »كن من المتفوقين« نجح في تسليط الضوء على جهود الكويت اإلنمائية
قال املشرف العام لبرنامج »كن من املتفوقني« في مصر احمد 
الصراف ان املشاركني في هذا البرنامج هم من الطلبة الفائقني 

الذين عكسوا صورة مشرفة عن الشباب الكويتي.
واضاف الصراف في تصري���ح صحافي امس عقب وصول 
الوفد الى الكويت ان الرحلة كانت ناجحة بكل املقاييس وحققت 
االهداف املرجوة منها السيما فيما يتعلق منها بتسليط الضوء 
على اجلهود االمنائية الكويتية في مساعدة االشقاء واالصدقاء 

املقدمة عبر الصندوق الكويتي للتنمية.
واف���اد بأن ادارة البرنامج حرصت على تطعيمه مبزيج من 
االنشطة واملسابقات املتنوعة بهدف حتقيق اعلى درجات االستفادة 
للمشاركني من الطالب الفائقني الذين مت اختيارهم من مختلف 
محافظات الكويت وتعميق حس االنتماء الوطني لديهم اضافة 
الى تشجيعهم على االستمرار في التفوق وحتفيز غيرهم من 

التالميذ على حذو حذوهم.
واوضح ان البرنامج خلف آثارا ايجابية في نفوس املشاركني 
الذين تزودوا خالل اجلوالت التي قاموا بها في محافظات مصرية 
مختلفة بالعديد من املعارف واملعلومات التي سيكون لها عظيم 

الشأن في استمرار تفوقهم في حياتهم الدراسية والعملية.

واشار الى ان الوفد زار خالل هذه الرحلة محافظات القاهرة 
واالسماعيلية وبورس���عيد والسويس واالسكندرية واجليزة 
اضافة الى مدينة بور فؤاد الس���احلية مبين���ا انه مت في هذه 
الزيارات التعرف على اهم املعالم واملشاريع الثقافية واالمنائية 
والسياحية والتاريخية في مصر وذلك من اجل توسيع مدارك 

املشاركني وتنمية ثقافتهم العامة.
وذك���ر ان الصن���دوق الكويتي للتنمية حتم���ل كل تكاليف 
ومصروفات هذه الرحلة حرصا منه على امتام الدور املجتمعي 
الذي ميارس���ه منذ بداية تأسيسه مؤكدا اميان ادارة الصندوق 
بضرورة العناية بالفائقني من ابناء الكويت ورعايتهم بش���كل 

خاص.
واعرب عن شكره لوزارة التربية الكويتية ووزارة التعاون 
الدولي مبصر والشركة القابضة لكهرباء مصر وطاقم السفارة 
الكويتية هناك وجميع اجلهات واالفراد من داخل وخارج الكويت 

ملساهمتهم في اجناح هذه الرحلة.
من جانبه اكد مشرف الوفد من قبل وزارة التربية مدير ادارة 
االنش���طة التربوية بالوزارة ناجي الزامل في تصريح مماثل 
ان البرنام���ج كان فرصة مثالية لتعمي���ق الكثير من املهارات 

االيجابية في نفوس وشخصيات املشاركني والتي منها العمل 
اجلماعي والتعاون واالعتماد على النفس مش���يرا الى ان روح 

االسرة الواحدة سادت اجواء هذه الرحلة.
واضاف الزامل ان املشاركني في هذه الرحلة من ابناء الكويت 
الفائقني جنحوا في خلق انطباعات ايجابية لدى جميع املسؤولني 
واجلهات التي مت االلتقاء بهم خالل انش���طة وجوالت الرحلة 
مؤكدا انهم كانوا من خيرة س���فراء بالدهم نظرا الى املستوى 

املتميز الذي قدموه خالل تفاعلهم مع فقرات البرنامج.
وذكر الزامل ان الطالب املشاركني سينقلون ما اكتسبوه من 
املعلومات واملهارات التي س���يحرصون جميعا على نقلها الى 
زمالئهم غير املش���اركني في هذا البرنامج بهدف نش���ر الفائدة 

وحتفيزهم على التفوق.
بدوره اكد الطالب عبدالعزيز الربيعان وهو احد املشاركني 
ف���ي البرنامج ان الرحلة اتاحت له فرصة مثالية لتعلم الكثير 
من املعلومات واملهارات التي سيكون لها اثر عظيم في حياته 
العلمية في الوقت احلالي واملستقبلية عقب التخرج من املرحلة 

اجلامعية.
واضاف ان من اهم ما اكتس���به املشاركون في هذا البرنامج 

ه���و التعرف على اجلهود الكويتية في مجال مس���اعدة الدول 
الش���قيقة والصديقة عبر مشاريع الصندوق الكويتي للتنمية 
والتي اس���همت في حتقيق س���معة طيبة للكويت والكويتيني 

وتعزيز العالقات الكويتية مع جميع هذه الدول.
من جانبه اشاد الطالب ابراهيم الدعيج باجلهود التي بذلها 
الصندوق الكويتي للتنمية في اقامة هذا البرنامج الذي ستكون 
له آثار ايجابية على جميع املش���اركني وعلى تطوير مستواهم 

العلمي وحتديد مساراتهم بعد التخرج.
واك���د الدعي���ج ان اختيار مصر لتنفيذ ه���ذا البرنامج كان 
موفقا اذ انها من الدول التي حتفل بالكثير من املعالم واملنشآت 
التاريخية والسياحية اضافة الى وجود عدد من مشاريع الدعم 
الكويتية التي متت زيارتها والتعرف على طبيعة عملها واآلثار 
االيجابية التي س���اهمت في حتقيقها على املستويني املعيشي 

واالقتصادي في مصر.
ونوه الدعيج بالتفاعل واحلماسة الكبيرين اللذين ابداهما 
زمالؤه املش���اركون في ه���ذه الرحلة معربا ع���ن امله ان يتم 
تكرار مثل هذه االنشطة التي تعزز مهارات التفوق في نفوس 

املتفوقني.

بشرى الزين
أعلن السفير االيراني علي 
جنت����ي ان اللجنة املش����تركة 
الكويتية ستتشكل   � االيرانية 
لتعمل على الترتيب والتحضير 
للزيارة التي سيقوم بها صاحب 
الس����مو األمير الشيخ صباح 
العام  الى طهران خالل  األحمد 

احلالي.
وتوق����ع جنتي ف����ي مؤمتر 
صحاف����ي أقيم صباح امس في 
مقر الس����فارة مبناسبة العيد 
الوطني لب����الده ان تكون هذه 
ان  الزيارة حدثا مهما باعتبار 
الكويت ترأس مجلس التعاون 
اخلليجي في دورته احلالية ما 
ميهد لدور كبير ورئيس����ي في 
تعزيز العالقات الثنائية وكذلك 
مع باقي دول املنطقة، الفتا الى 
ان بالده مهتمة دائما بالتشاور 
الس����مو  الكويت وصاحب  مع 
األمير الشيخ صباح األحمد الذي 
يتمتع بخبرة وجتربة طويلة 

ديبلوماسيا وسياسيا.
ونفى جنتي ان يكون ملف 
اجلرف القاري بني الكويت وبالده 
العالقات  ش����وكة في خاصرة 
الى متابعة  الثنائية، مش����يرا 
تسوية هذه القضية عبر تشكيل 

جلنة مختصة.
أعلن����ت طهران رفع  وفيما 
درج����ة تخصي����ب اليورانيوم 
بنس����بة 20% وجتاوز 4% التي 
كانت س����ابقا، اشار جنتي الى 
ان هناك مراوغ����ة من اجلانب 
األوروبي والوالي����ات املتحدة 
ايران متجاهلني  للضغط على 
تن����ازل طه����ران لتخصي����ب 
اليورانيوم خارج ايران، مؤكدا 
ان من حق بالده انتاج الوقود 
النووي واالستفادة منه، موضحا 
ان العقوبات الت����ي تنادي بها 
الق����وى الكب����رى ال تؤثر على 
اجلمهورية االسالمية االيرانية 

في متابعة هذه املسيرة.
وعلق الديبلوماسي االيراني 
على االتهامات املوجهة الى طهران 
بشأن خلق بؤر توتر في املنطقة 
انطالقا من املشاكل احلدودية 
الكويت واجلزر االماراتية  مع 
وما سبقها من تصريحات حول 
ضم مملكة البحرين الى ما يثار 
حول التدخل االيراني ومساندة 
اليمن  املتمردين احلوثيني في 
وتداعيات ظهور امللف النووي، 
قائال ان هذه االتهامات واهية وال 
اساس لها، مضيفا ان جهات تقف 
وراء ذلك وحتاول دق اس����فني 

التي تقدمت بها.
وحول العقوبات التي تلوح 
الدول الكب����رى بتطبيقها على 
ايران قال السفير جنتي ان بالده 
جاهزة ألي عقوبات مستبعدا 
قي����ام امي����ركا بتوجيه ضربة 
عسكرية الى طهران حيث قال ان 
اميركا متورطة في عدة جبهات 
حربية في كل من افغانس����تان 
وباكستان والعراق، مؤكدا ان 
واشنطن ال تستطيع االقدام على 
فتح جبهة عسكرية جديدة، اما 
بالنسبة للعقوبات السياسية 
واالقتصادية فقال السفير جنتي 
ان اي����ران ال تأب����ه بالعقوبات 

والتجارب اثبتت ذلك.
وفي رده حول االتهامات التي 
توجه الى اي����ران بالتدخل في 
ش����ؤون بعض الدول املجاورة 
نفى جنت����ي ه����ذه االتهامات، 
مؤكدا ان ايران تعنى بشؤونها 
الوقت  الداخلية فقط الفتا في 
ذاته الى ان واش����نطن تتدخل 
في الش����أن الداخل����ي االيراني 
حيث قال الس����فير االيراني ان 
التي  الش����غب االخيرة  احداث 
شهدتها بالده اثبتت بالوثائق 
تورط اياد خارجية حيث كشفت 
التحقيقات مع بعض املعتقلني 
ان  التظاهرات  واملتورطني في 
بينهم من ينتمي ملنظمة مجاهدي 
خلق باالضافة الى وجود عناصر 

اجنبية وعدد من املنظمات.
الس����فير االيراني اشار الى 
ان ترب����ص الوالي����ات املتحدة 
ل����ه عالقة  االميركي����ة بإيران 
مباش����رة بعدم اعتراف طهران 
بالنظام الصهيوني حيث قال 
جنت����ي ان طه����ران تعتبر ان 
النظام االسرائيلي نتاج الدعم 
االميركي وردا على احداث حقل 
الفكة العراقي قال السفير علي 
جنتي ان حقل الفكة يضم عشر 
آبار واخلالف كان حول البئر رقم 
اربعة حيث قال جنتي ان بئر 
حقل الفكة واقعة ضمن احلدود 
االيرانية وان العراق قام باحتالل 
البئر ورفع العلم عليها مؤكدا 
انه خالل ح����رب اخلليج متت 
ازالة العالمات احلدودية لذلك 
شدد جنتي على ضرورة امتام 
ترسيم احلدود بني العراق وايران 
السفير االيراني حول  وكشف 
هذا املوضوع عن تورط جهات 
حكومية وبرملانية عراقية في 
تأزمي مش����كلة بئر الفكة حيث 
قال ان هنالك جهات تستثمر هذا 

امللف في اجندة انتخابية.

اخلوف بني ايران ودول اجلوار 
ألغراض خاصة.

واذ استبعد السفير االيراني 
قيام الواليات املتحدة بأي هجوم 
عس����كري ضد بالده اوضح ان 
امي����ركا متورطة ف����ي العراق 
وافغانستان وفشلت في ارضاخ 
ايران لعقوبات دولية انطالقا 
من ان انشطة ايران النووية ال 
تخضع لرقابة الوكالة الدولية 

للطاقة الذرية.
كم����ا امل جنت����ي ان تكون 
العالقات االيرانية � السعودية 
جيدة، مش����يرا الى ان اململكة 
العربية السعودية دولة مهمة 
جدا في املنطقة ولها دور كبير 

في العالم االسالمي.
كم����ا أكد الس����فير االيراني 
اهمي����ة ال����دور االقليمي الذي 
تلعبه الكويت التي تتولى رئاسة 
الدورة احلالية للمجلس االعلى 
التعاون لدول اخلليج  ملجلس 
العربية، الفتا الى عمق العالقات 

الثنائية بني الكويت وايران.
وقال جنتي ان بالده حريصة 
على أم����ن واس����تقرار منطقة 
التوترات  ان  اخلليج، مؤك����دا 
السياس����ية مع اميركا والدول 

الغربية غير مبررة.
واك����د الس����فير االيراني ان 
بالده تنتظر بفارغ الصبر زيارة 
صاحب الس����مو األمير الشيخ 
صباح األحمد، وقال جنتي ان 
ايران تأمل كثيرا في الدور الكبير 
الذي س����تلعبه زيارة صاحب 
السمو األمير ذي الدور الكبير 
والذي يتمتع بخبرة فذة وجتربة 
كبيرة وهي اخلبرات التي تأمل 
ايران االستفادة منها في ان تلعب 
الكويت دورا اقليميا مؤثرا في 
العالقات بني ايران ودول اخلليج، 
مشددا على اهمية الدور االقليمي 
الذي تلعبه الكويت، حيث لفت 
جنتي ال����ى الثقة الكبيرة لدى 
ايران في نتائج زيارة صاحب 
الذي  الس����مو األمير وال����دور 
ستلعبه في توثيق العالقات بني 
الكويت وايران، مؤكدا في الوقت 
ذاته ضرورة وجود تعاون مثمر 
على مستوى العالقات الثنائية 
واالقليمية والدولية، الفتا الى 
ترقب تشكيل اللجنة التجارية 
املش����تركة بني الكويت وايران 
والتي ته����دف ملتابعة القضايا 

االمنية والسياسية املهمة.
ونوه كذلك بأهمية الزيارات 

املتبادل����ة بني املس����ؤولني في 
ال����ى نتائج  البلدين، مش����يرا 
زيارة س����مو رئي����س مجلس 
الوزراء الش����يخ ناصر احملمد 
ال����ى طه����ران والت����ي أعقبتها 
زيارة رئيس مجلس الشورى 
االيراني د.علي الريجاني بدعوة 
من رئيس مجلس االمة جاسم 

اخلرافي.
وأوضح الس����فير جنتي ان 
زيارة س����مو رئي����س مجلس 
الوزراء تناولت قضايا ثنائية 
مهمة وتطرقت الى ملف اجلرف 
القاري بني الكويت وايران، حيث 
اكد جنتي انه مت تشكيل جلنة 
خاصة ملتابعة هذه احملادثات، 
ايران المتام  مؤكدا اس����تعداد 
اتفاقيات ترس����يم احلدود بني 

البلدين.
وفي رده على س����ؤال حول 
ايرانية في  وج����ود وس����اطة 
العالقات بني الكويت والعراق قال 
السفير علي جنتي ان العالقات 
الكويتي����ة � العراقية ال حتتاج 
الى وساطة، فالبلدان يتمتعان 
بعالقات طيبة على املستويني 

الديبلوماسي والشعبي.
وردا عل����ى آخ����ر تطورات 

العالقة بني ايران والدول الكبرى 
والتي تش����هد توترا ملحوظا، 
قال جنتي ان ايران متمس����كة 
بحقوقها النووية والتي تهدف 
الى اس����تخدام الطاقة النووية 
لتحقيق اهداف سلمية، مؤكدا 
الرئي����س االيراني  اع����الن  ان 
احمدي جناد البدء في تخطيب 
اليورانيوم بنسبة 20% جاء بعد 
ان منحت طهران الدول الكبرى 
مهلة شهرين للرد على املقترحات 
التي تقدمت بها طهران المتام 
صفقة تخصيب اليورانيوم ولم 

جتد ردا من الدول الكبرى.
وردا على العالقات مع دول 
اجلوار قال السفير علي جنتي 
ان طهران تتمتع بعالقات ودية 
واخوية مع جيرانها، وكل الدول 

العربية واالسالمية.
التصريح����ات  ان  مؤك����دا 
الواليات املتحدة  التي تطلقها 
التهديدات  االميركي����ة ح����ول 
ف����ي املنطقة نتيجة  االيرانية 
الصابة واشنطن والدول الغربية 
مبا يعرف ب� »ايرانوفوبيا« نسبة 
ايران على اس����تقرار  حلرص 
وام����ن جيرانها وقال جنتي ان 
بالده تس����تغرب هذا التصعيد 

غير املبرر من قبل الغرب حيث 
قال ردا على تصريحات ايرانية 
بضرب مصالح اميركية في دول 
اخلليج ان طهران لن تقدم على 
اي عمل عس����كري يضر بأمن 
املنطقة طاملا ان بلدان اخلليج 
لم تس����مح باستخدام اراضيها 
لتوجيه ضربة على ايران حيث 
لفت جنتي الى تصريح رئيس 
مجلس االمة جاس����م اخلرافي 
الذي اكد ان الكويت لن تسمح 
اراضيها للعدوان  باس����تخدام 

على ايران.
ولفت كذلك الى ان التصريحات 
الت����ي تتناقلها بعض الصحف 
االيراني����ة حول تهدي����د ايران 
للمنطقة بتوجيه ضربة عسكرية 
في اخلليج بعضها تصريحات 
مفبركة وغير رسمية حيث قال 
جنتي ان هنالك باملقابل صحفا 
كويتي����ة تكت����ب تقارير متس 

سيادة طهران.
وحول قيام طهران بتنفيذ 
مناورات عسكرية في املنطقة 
وما اذا كان ذلك ردا على نشر 
البوارج واآلليات العسكرية في 
منطقة اخلليج قال جنتي ان هذه 
املن����اورات عبارة عن تدريبات 

عس����كرية روتينية تقوم بها 
طهران لرفع جاهزيتها العسكرية 
خاصة ان واش����نطن تكرر في 
تصريحاتها منذ والية الرئيس 
السابق جورج بوش االحتفاظ 
باخليار العسكري حتت طاولة 

احلوار مع طهران.
ازمة امللف  وحول تفاصيل 
النووي االيراني قال الس����فير 
انتاج  جنتي ان قرار طه����ران 
الوقود املخصب بنس����بة %20 
من املفترض اال يثير املخاوف 
بهذه الطريق����ة نافيا متاما ان 
تكون هذه اخلطوة متهيدا النتاج 
قنبلة نووية مؤكدا ان القنبلة 
الى يورانيوم مخصب  حتتاج 

بنسبة %99.
الس����فير جنتي لفت الى ان 
طهران لن تس����مح بتخصيب 
اليورانيوم خارج اراضيها وهو 
االمر الذي تص����ر عليه الدول 
الكبرى حيث ق����ال ان ايران ال 
تثق ف����ي الغرب لذا تش����ترط 
وتصر على امت����ام التخصيب 
داخل اراضيها لكنه ابقى الباب 
مواربا امام الغرب حيث قال ان 
ايران مستعدة لالتفاق وامتام 
صفقة التبادل وفق الش����روط 

وأفغانس�تان الع�راق  ف�ي  متورط�ة  فواش�نطن  بالدن�ا  عل�ى  أميرك�ي  عس�كري  هج�وم  أي  نتوق�ع  ال 
الدعوة إلى فرض عقوبات على إيران ال تؤثر على الجمهورية اإلس�المية في االس�تمرار بتطوي�ر برنامجها النووي

الجرف القاري ال يشكل شوكة في خاصرة العالقات بين الكويت وطهران ونترقب تشكيل لجنة خاصة بالقضية
نش�ر صواريخ أميركية مضادة في عدد م�ن دول الخليج فكرة قديمة ويكفينا وجودها ف�ي قواعدها للرد عليها
ال نس�تغرب التصعي�د األميركي � األوروبي غي�ر المبرر ضد إيران ألنه�ا أطراف مصابة ب�� »إيرانو فوبيا«

)فريال حماد(السفير اإليراني متحدثا خالل املؤمتر الصحافيالسفير علي جنتي واملستشار د.سمير أرشدي خالل املؤمتر الصحافيالسفير االيراني علي جنتي

رفع نسبة التخصيب
في حديثه حول رفع نسبة تخصيب اليورانيوم الى 20%، قال علي 
جنت����ي ان املفاعل النووي يعمل منذ اربع����ني عاما والغرض الوحيد 
منه هو تطوير مجاالت سلمية وصحية، مشيرا الى ان بالده حصلت 
على الوقود النووي مرتني من الواليات املتحدة لدى انش����اء املفاعل، 
وكذلك من االرجنتني، وقد وجدت ذاتها بعد 20 عاما بحاجة الى شراء 
الوقود، لكن تدخل بعض الدول االوروبية واقتراحها تبادل اليورانيوم 
منخفض التخصيب مع الوقود ادى الى بداية محادثات بني ايران ودول 
ال����� 1 + 5 مل����دة طويلة ولم يحصل اي اتفاق معه����ا، مبينا ان انعدام 
الثقة يرتبط بتجربة سابقة مع شركة فرنسية لم تلتزم بتسليم %10 
من الوقود النووي الى طهران على مدى 30 عاما وقبل ش����هرين اعلن 
الرئيس احمدي جناد رفع نس����بة التخصيب الى 20%، مشيرا الى ان 

انتاج قنبلة يحتاج نسبة %99.

اإلصالحيون والحوار
قال السفير االيراني ان احلركة االصالحية 
في ايران ج���زء من النظام االيراني، وهناك 
تيارات دخلت على اخلط وحدثت اضطرابات 
واحداث شغب في بعض املناسبات وآخرها 
في عاش���وراء، ما ادى ال���ى اعتقال عدد من 
املتورطني في هذه االحداث من الذين ينتمون 
الى منظمة مجاهدي خلق والبعض اآلخر الى 
بعض املنظمات املوالية للملكية وكذلك عدد من 
البهائيني ما نتج عنه مظاهرات مصاحبة من 
الشعب االيراني تندد بهذه االحداث، مشيرا الى 
انه اذا كانت هناك احتجاجات من االصالحيني 
على نتائج االنتخابات فإنها حتل باحلوار.

تصدير فكر ال ثورة
رد الس���فير االيراني عل���ي جنتي على 
االتهامات التي توجه دائما الى بالده بتصدير 
الثورة بأنها اتهامات واهية، موضحا انه بعد 
انتصار الثورة االسالمية في العام 1979 قررت 
ايران احلفاظ على استقاللها دون االجنرار 

وراء اي قطب دولي.
واضاف: نعتقد اننا لسنا بصدد تصدير 
الثورة الى اخلارج اال اذا كان هناك تصدير 
للفكر، مؤكدا التزام بالده بعدم التدخل في 
الشؤون الداخلية للدول االخرى، الفتا الى 
حرص طهران على تعزيز العالقات مع الدول 

العربية واالسالمية خاصة دول اجلوار.


