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الخراف�ي: عالقتن�ا بإي�ران ممي�زة وآمل ع�دم وجود خالي�ا تجس�س ألي دولة وم�ن الس�ابق ألوانه أن نص�در حكم�ًا قبل اتض�اح األمور 

دول  تدع�و  ق�د  إي�ران  تصرف�ات   : الطبطبائ�ي 
الخلي�ج لتأيي�د المش�روع األميرك�ي بض�رب إيران

الصواغ: شبكة التجسس اإليرانية تدعونا إلى الحيطة 
والح�ذر وتحديد من يق�ف وراءها للحفاظ عل�ى الكويت

الموي�زري: ال نقبل م�ن الس�فارة اإليراني�ة أو أي 
سفارة المس�اس بأمننا وعلى الحكومة التصرف بحزم

هاي�ف: الحكوم�ة مطالبة بطرد الس�فير اإليراني 
كخط�وة أول�ى وس�حب س�فيرنا م�ن طه�ران فورًا

الخرينج: س�تكون لنا وقفة تحت قبة 
الحق عن  نس�كت  ولن  الس�الم  عبداهلل 

الحكومة تأسف إزاء التعامل اإلعالمي مع مسألة تتعلق بأمن الدولة

السفارة اإليرانية: المعلومات حول تفكيك شبكة تجسس
أخبار مفبركة وتهم جارحة ال أساس لها من الصحة

أصدرت السفارة اإليرانية امس بيان جاء 
فيه: طالعتنا  )إحدى الصحف( في عددها 
الصادر يوم الس���بت بتاريخ 1 مايو 2010 
بخبر يفيد بتفكيك شبكة جتسس للحرس 
الثوري االيراني في الكويت األمر الذي مهد 
االرضية لبعض اجلهات املنزعجة من ازدهار 
العالقات بني اجلمهورية االسالمية االيرانية 
والكويت الختالق االكاذيب وترديد املزاعم 
املغرضة امال ف���ي تعكير صفو العالقات 

القائمة بني البلدين اجلارين.
ان ما ينشر في الصحف ووسائل اإلعالم 
العربية م���ن أخبار مفبركة وتهم جارحة 
تتعمد املس بس���معة ايران بغية تضليل 
الرأي العام تدخل في اطار احلرب النفسية 
واالعالمية ضد اجلمهورية االسالمية وهدفها 
حتويل االنظار عن اخلطر احلقيقي الذي 
يهدد املنطق���ة أال وهو الكيان الصهيوني 

الغاصب.
ان سفارة اجلمهورية االسالمية االيرانية 
في الكويت إذ تنفي أي عالقة لها بالشبكة 
املذكورة جملة وتفصيال، تؤكد أن النهج 
السياس���ي العام للجمهورية االس���المية 
االيرانية بالنسبة لدول اجلوار والسيما 
الكويت الش���قيقة والصديقة مبني على 
االحترام املتبادل وعدم التدخل في الشؤون 
الداخلية، وان االتهامات املذكورة ال اساس 
لها من الصحة ويتم توجيهها عبر بعض 
الدول التي تكن العداء إليران من أجل تأخير 
اخلطوات اجلارية في سبيل تعزيز الثقة 
ومتتني العالقات الثنائية املزدهرة يوما بعد 
يوم ولذلك يجب على اجلميع توخي احلذر 
من الدسائس التي يحيكها اعداء البلدين 
لكي ال نك���ون ضحية االدعاءات املغرضة 

واملزاعم املجافية للواقع.

كونا: أعرب الناطق الرسمي باسم احلكومة وزير املواصالت ووزير الدولة 
لشؤون مجلس األمة د.محمد البصيري »عن األسف إزاء التعامل اإلعالمي مع 
مسألة تتعلق بأمن الدولة مبا تناولته من تفاصيل وأمور ال تتسم بالدقة ونسبتها 
الى مصدر مسؤول« مؤكدا انه »لم يصدر عن اي جهة او مصدر مسؤول اي 
تصريح او بيان في هذا الشأن«. وقال الوزير البصيري في تصريح لـ »كونا« 
ــزة األمنية متارس واجباتها ومهامها بصورة يومية معتادة في إطار  ان االجه
أحكام القوانني السارية وما تستوجبه مقتضيات املصلحة الوطنية كما تقوم 
ــتقرارها الى القضاء  ــاس بأمن الدولة واس بإحالة اي قضايا تنطوي على مس
وذلك بعد استكمال كل أركانها وأدلتها وجميع اجلوانب املتعلقة بها. وإزاء ما 
ــائل اإلعالم املختلفة أكد الوزير البصيري ان  تردد اخيرا في الصحافة ووس
االجهزة األمنية املعنية بحكم واجبها »تقوم بالتحقيق في شأن كل ما يرد اليها 
من معلومات مبا في ذلك ما جرى تداوله مؤخرا وتقوم باستكمال حتقيقاتها 
ــى احلفاظ على امن  ــدا إلحالتها للقضاء وذلك مبا يهدف ال ــا متهي وإجراءاته
ــتقرارها«. وأهاب الناطق الرسمي باسم احلكومة بوسائل اإلعالم  البالد واس
املختلفة لضرورة حتري الدقة في نشر وبث اي معلومات تتعلق بأمن الدولة 
والتزام التعامل الوطني املسؤول معها والرجوع دائما الى اجلهات املعنية ألخذ 

املعلومات من مصادرها الرسمية.

شعيب املويزري مبارك اخلرينج فالح الصواغ محمد هايف وليد الطبطبائي

د.محمد البصيري

عبدالهادي العجمي
قبل صدور أول تعليق حكومي 
رسمي على قضية »شبكة التجسس« 
املتهم���ة بالعمل حلس���اب احلرس 
الثوري االيراني باشراف من السفارة 
االيرانية وعلى احتمال تورط ضباط 
كويتيني في جهات حساسة في هذه 
الشبكة.. واجهت احلكومة سيال من 
التصريح���ات واالنتقادات النيابية 
التي اتهمتها بالتقصير في متابعة 

املوضوع.
إلى ذلك ح����اول رئيس مجلس 
االمة جاس����م اخلرافي في تصريح 
للصحافيني عصر امس احتواء املوقف 
وتهدئة االجواء حلني جالء الصورة، 
وقال اخلرافي: من السابق الوانه ان 
نصدر حكما على الشبكة التجسسية 
قبل ان تتض����ح االمور ونتمنى اال 
تكون اجلمهورية االسالمية االيرانية 

طرفا في املوضوع.
اما عضو مجل����س االمة مبارك 
اخلرينج فرفض هو اآلخر التعليق 
عل����ى ما تتم مداولته مش����ددا على 
الداخلية  ضرورة ان تصدر وزارة 
بيانا ملعرفة حقيقة اجلواسيس في 

الكويت.
التصريح االشد لهجة كان على 
لس����ان النائب محم����د هايف الذي 
اشار الى امكانية عقد جلسة خاصة 
ملناقشة االختراقات االمنية،مضيفا 
اذا اس����تمر الصمت احلكومي جتاه 
شبكة جتسس احلرس الثوري فلن 
نتردد في الدعوة الى جلسة ملناقشة 
االختراق����ات االمنية التي تهدد امن 

البلد واستقراره.
اما السفارة االيرانية في الكويت 
فأصدرت بيانا وصفت فيه ما يتم 
تداوله في وس����ائل اع����الم عربية 
ومحلي����ة ب����� »االكاذي����ب واملزاعم 

املغرضة«.
واضافت الس����فارة ان ما ينشر 
في الصحف من اخبار مفبركة وتهم 
ايران  خارجة تتعمد املس بسمعة 
وتدخل في اطار احلرب النفس����ية. 
وفيما يلي تفاصيل املواقف: النيابية 
بداية اثر رئيس مجلس االمة جاسم 
اخلرافي عدم التعليق على تداعيات 
املعلومات االعالمية التي كشفت عن 
خلية جتسس لصالح احلرس الثوري 
االيران����ي قبل صدور بيان حكومي 
رسمي حول هذا املوضوع، مشددا 
على استعجال احلكومة باصدار مثل 
هذا البيان، ومعربا عن االمل في اال 

تكون املعلومات عن هذه الش����بكة 
صحيحة.

ال يمكن التعقيب

وتوالت التصريح���ات النيابية 
تعقيبا على شبكة التجسس وكانت 
البداية مع رئيس مجلس األمة جاسم 
اخلرافي الذي قال في رده على اسئلة 
الصحافيني عصر امس: من السابق 
الوانه التعليق على موضوع الشبكة 
وكل ما امتناه ان تبادر احلكومة الى 
اصدار بيان واضح تذكر فيه ما ميكن 
االفصاح عنه من نتائج التحقيقات، 
مؤكدا انه ميكن التعليق بعد اتضاح 

الصورة بالكامل.
اضاف: كلي امل اال يتواجد اليران 
او اي دولة اخرى مثل هذه اخلاليا، 
منوها ف���ي الوقت ذات���ه بالعالقة 
االيرانية � الكويتية املتميزة، االمر 
الذي ال يتطلب على االطالق تواجد 
اي خاليا من شأنها التأثير على هذه 

العالقة املتميزة.
ورأى ان نف���ي وزارة اخلارجية 
االيرانية ما نشر اعالميا حول الشبكة 
سيكون مجال تقدير معربا عن امله 
في اال تك���ون املعلومات الصحافية 
حول هذه »الشبكة« صحيحة، وان 
نح���رص على العالق���ة اجليدة مع 

ايران.
وردا على س���ؤال ح���ول تأخر 
احلكوم���ة في اصدار بيان رس���مي 
وواضح، قال »أنا أؤيد ضرورة قيام 

احلكومة بالتوضيح، وكلي ثقة بأن 
تبادر احلكومة ال���ى هذه اخلطوة، 
وبالتالي يفترض ان يوجه هذا السؤال 

الى احلكومة«.
وحول مطالبة بعض النواب بعقد 
جلسة خاصة ملناقش���ة هذا األمر، 
قال: لم أتس���لم أي طلب نيابي بهذا 

اخلصوص.

طرد السفير

م���ن جهة اخرى، ش���به النائب 
محمد هايف املطي���ري احلال التي 
تعيشها السياس���ة الكويتية راهنا 
باحل���ال الت���ي عاش���تها قبل غزو 
البائد. وقال هايف  العراقي  النظام 
في تصريح للصحافيني: »اذا استمر 
الصمت احلكومي جتاه شبكة جتسس 
احلرس الثوري اإليراني، فلن نتردد 
في املطالبة بجلسة خاصة ملناقشة 
االختراق���ات األمنية التي تهدد أمن 
البلد واستقراره، ووقتذاك كل نائب 

يتحمل مسؤوليته الوطنية«.
ودعا هايف الى وقف االتفاقيات 
كافة مع ايران التي قد تشكل اختراقا 
أمنيا خطيرا ال يقتصر تهديده على 
الكويت فحس���ب، امنا يتعداها الى 
منظوم���ة دول مجل���س التع���اون 

اخلليجي.
وجدد هايف مطالبته بس���حب 
الس���فير الكويتي من إيران، وطرد 
س���فيرها من الب���الد كخطوة أولى 
تتخذه���ا احلكوم���ة ف���ي االجتاه 

الصحيح.

ال مجاملة على حساب الوطن

ومن ناحيته قال النائب مبارك 
اخلرينج ال تعليق على ما يتم تداوله 
في وسائل اإلعالم عن وجود جواسيس 
يعملون ضد مصالح الكويت قبل ان 
تعلن وزارة الداخلية حقيقة األحداث 

وما يدور بشكل واضح ودقيق.
وأضاف في تصريح صحافي ان 
م���ا يدور بني املواطنني من ان هناك 
من يعمل حلس���اب دول ومنظمات 
خارجية لالضرار باملصلحة العامة 
ليس باملوضوع البسيط وعلى وزارة 
الداخلية ان تصدر معلومات وبيانا 
توضح فيه ما يدور بالس���احة بدال 
من س���كوتها جت���اه قضية وطنية 

صرفة.
وقال اخلرينج: سيكون لنا موقف 
حتت قبة عبداهلل الس���الم ألننا لن 
نسكت عن احلق وال ميكن ان جنامل 
على حساب أمن الوطن ألن الساكت 
عن احلق كالشيطان األخرس ألنه 
لم ينطق احلق، موضحا ان موقفي 
سيبنى على رأي وزارة الداخلية وبناء 
على تقييمها لألوضاع التي حتاول 
النيل من سيادة الكويت سيكون لنا 

موقف في مجلس األمة.
وناش���د أعضاء جلنة الداخلية 
والدفاع االجتم���اع من أجل معرفة 
موقف وزارة الداخلية ومدى مصداقية 
ما يتداوله اإلعالم الكويتي بالقبض 

على شبكة جتس���س تريد زعزعة 
األمن الوطني.

أين الحكومة؟!

ومن جانبه، قال النائب شعيب 
املويزري ردا على سؤال للصحافيني 
في شأن املعلومات اإلعالمية عن ضبط 
شبكة إرهابية تعمل لصالح احلرس 
الثوري اإليراني بالقول »لم جند أي 
تصريح حكومي رس���مي يؤكد هذا 
املوضوع، وبالتالي البد من التأكيد 
وتقدمي األدلة، ونتمنى من احلكومة 
إيضاح هذه الواقعة واذا ثبتت فالبد 
ان تتصرف احلكومة بحزم وان تطلب 
من السفير اإليراني مغادرة البلد«.

وأضاف »ال نقبل من الس���فارة 
اإليرانية أو أي سفارة أخرى ان متس 
أمن البلد«، مؤكدا حسن العالقات مع 
إيران الصديقة، لكن ينبغي ان تستمر 
هذه العالقة بناء على االحترام املتبادل 
وعدم مس أمن ومصالح الكويت، ال 

من إيران الصديقة وال أي دولة.
وف���ي موضوع مختلف كش���ف 
النائب املويزري عن توجه لديه جلمع 
التواقيع النيابية لعقد جلسة خاصة 
تناقش تفعي���ل جهود إعادة الهيبة 
للمؤسس���ات األمنية وأفراد األمن، 
مشيرا الى انه ينسق مع بعض النواب 

حول هذا املوضوع.

رصد التحركات

ومن جهة اخ���رى وعلى صعيد 

اخللية االرهابي���ة التي مت ضبطها 
في الكويت ق���ال الطبطبائي: بداية 
نش���يد بيقظة رجال األمن والقائهم 
القبض على مجموعة استخباراتية 
لدولة اجنبية هي ايران، تقوم بتجنيد 
مواطنني وغير مواطنني عسكريني 
ومدنيني لرصد التحركات العسكرية 
في الكويت، وهذا شيء يؤسف له وهو 
ما كنا نحذر منه بأن اخلطاب االيراني 
يتسم في الفترة األخيرة بالعدوانية 
واألطماع في اخلليج العربي، ويبدو أن 
األمور تتجه نحو زرع خاليا وجتنيد 
أشخاص من خالل إغرائهم باألموال 
بهدف توفي���ر املعلومات املطلوبة، 
وهذا شيء يؤسف له في العالقات 
الدولية أن تقوم دولة بالتجسس على 
دولة أخرى، وهو من أخطر األمور 
التي يجب أن تنتب���ه إليها الدولة، 
وتنتبه للخاليا سواء كانت إليران 
أو لغيرها. ولفت الطبطبائي إلى ان 
الكويت اكدت م���رارا أنها لن تكون 
طرفا لضرب إيران، وال تؤيد ضربها 
لكن مثل هذه التصرفات ستؤدي الى 
توجس األنظمة اخلليجية خيفة من 
ايران، ما يجعلها تضطر الى ان تلقي 
بنفسها في أحضان املشروع األميركي، 
فمثل تلك التصرفات س���تقود الى 
نتائج عكس���ية، متمنيا على ايران 

التخلي عن تلك االمور.
وأبدى الطبطبائي استغرابه من 
عدم صدور بيان رسمي عن وزارة 
الداخلية يعلن عن إلقاء القبض على 
تلك اخللية معتبرا هذا السكوت في 
غير محله. وردا على س���ؤال بشأن 
مدى امكانية طلب عقد جلسة خاصة 
ملناقش���ة هذا املوضوع، قال امتنى 
مناقشته في املجلس، سواء كان ذلك 
في جلسة خاصة او في اجتماع جلنة 
الداخلية والدف���اع، وان كنت اؤيد 
الداخلية والدفاع، على ان نس���تمع 
لبيان احلكومة كما حدث في موضوع 
الرافال، خاصة ان هذا املوضوع خطير 

ويذكرنا مبا قبل الغزو.

الحيطة والحذر

النائب  على صعيد آخر، توجه 
فالح الصواغ بالشكر إلى رجال وزارة 
الداخلية على جهودهم بكشف خلية 
للحرس الثوري اإليراني في الكويت 
مضيفا أن مثل هذا األمر يدعونا إلى 
االنتباه وأخذ احليطة واحلذر ممن هم 
خلف هذه اخلاليا ويدعونا للحفاظ 

على الوحدة الوطنية.

.. والسفير اإليراني يطلب لقاء وزير الخارجية 
»بشكل عاجل جدًا«

الوعالن: إقامة حفل غنائي راقص
في مدرسة بالرميثية.. تجاوز خطير

النائب  كشف 
مب���ارك الوعالن 
عن قي���ام احدى 
مدارس البنات في 
الرميثية  منطقة 
بإقامة حفل غنائي 
على هامش حفل 
الطالبات  تكرمي 
ت  ق���ا ملتفو ا
متضمن���ا حفال 
راقصا  غنائي���ا 
ايراني،  لفن���ان 

ووضعت هذه الفقرة حتت مس���مى من التراث 
الكويتي القدمي، مبينا ان هذا التجاوز اخلطير 
يجب ان يرصد ويوضع حتته الف خط احمر 
لنعرف طبيعة هذه احلفالت وطبيعة هذا التوجه 
وكيف ميكن ان يحدث هذا التجاوز في مدرسة 
حكومية تذهب الى نس���ب الف���ن اإليراني الى 
التراث الكويتي القدمي وكيف يتم تقدمي وصالت 
غنائية إيرانية راقصة في مدرسة بنات؟ علما ان 
هذا األمر لم يكن االول امنا كانت هناك حفالت 

سابقة تضمنت رقصا ايرانيا.
واضاف الوعالن ان هناك مؤشرات خطيرة 
لتصدير الثقافة االيرانية، وهو امر يجب عدم 
السكوت عليه، ونخش���ى ان يكون هذا ضمن 
مسلس���ل او حلقات مترير املد االيراني داخل 
الكويت، فلقد حذرنا من قبل من هذه املمارسات 
املريبة الت���ي تدل داللة واضح���ة على غياب 
املسؤولية االدبية واالمنية للحفاظ على الهوية 
الكويتية وعدم املساس بها والوقوف عند كل 
من يسعى لتمرير ثقافات الغير ايا كان، مؤكدا 
ان القبض على شبكة التجسس االخيرة كشف 
عن امور خطيرة نعتقد انها مؤشر خطير لكن 

البد ان نعرف أن هناك ما هو اخطر.
وبني الوعالن ان الوزيرة احلمود مطالبة اليوم 
بفتح حتقيق سريع في هذا وانا سأسلمها »سي 
دي« لهذا احلفل غير املسؤول وجميع البيانات 
املتعلق���ة بالقائمني على ه���ذا احلفل الراقص، 
مشددا على ضرورة فتح حتقيق سريع وإحالة 
املخالفني إلى جهات االختصاص واصدار تعاميم 
الى جميع املدارس واجله���ات التابعة لوزارة 
التربية ملنع مثل هذه االحتفاالت التي خرجت 

عن الهدف املنشود داخل مجتمعنا.
واختتم الوعالن حديثة بأهمية احلفاظ على 
الهوي���ة الكويتية ومن���ع اآلخرين من تصدير 
ثقافات خارجية الي سبب كان وان على اجلميع 
العمل اليقاف اي محاوالت تهدف الى مترير هذه 
الثقافات س���واء عن طريق املدارس او االعالم 
او غيره���ا، داعيا احلكومة النتش���ال اجهزتها 
من حالة اخلمول والكسل التي قد تكون سببا 
في املزيد من التم���رد والفوضى العارمة التي 
متارس���ها بعض املدارس واصبحت سلوكا ال 

حتاسب عليه.
مبينا ان اولياء االمور قد ابدوا اس���تياءهم 
من هذه املمارسات وطالبوا ادارة املدرسة بعدم 
تكرار هذه التجاوزات، لكن ال يوجد تعاون من 

قبل إدارة املدرسة.

أسامة أبو السعود
عل����م���ت »األنباء« من مصادر مطلعة 
ان السفير االيراني لدى البالد علي جنتي 
طلب بش���كل »عاجل جدا« لقاء نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ د.محمد الصباح للرد على ما اثير 
حول عالقة شبكة التجسس بالسفارة 
واحلرس الثوري اإليراني. واوضحت 
املصادر ان السفير جنتي ينتظر عودة 
الش���يخ د.محمد الصباح للقائه فورا 
وسيدلي عقب اللقاء بتصريحات حول 
موقف ب���الده من تلك التقارير ونفيها 
جملة وتفصي���ال والتأكيد على متانة 
العالقات بني البلدين ومحاولة احتواء 

السفير االيراني علي جنتياالزمة احلالية.

تفاعل أعضاء مجلس األمة مع القضية يتواصل

مواقف نيابية متراوحة بين الدعوة إلى التريث حتى جالء الصورة حول »شبكة التجسس« 
ومطالبة بجلسة خاصة بالقضية ووقف االتفاقيات مع طهران وقطع العالقات

الرئيس جاسم اخلرافي اثناء دخوله مجلس األمة أمس

مبارك الوعالن


