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مساعد وزير الدفاع والطيران والمفتش العام للشؤون العسكرية زار سفارة خادم الحرمين وأكد أنه ال يحمل رسالة رسمية.. والكويت قطعة في قلبه

األمير خالد بن سلطان: أمن المنطقة وسالمها ليس باستعراض القوة
ولن يكون هناك كاسب إذا اُتخذت قرارات سلبية

أسامة أبو السعود
فيما يعك��س العالقات الوطيدة واملصير املش��ترك بني اململكة 
العربية الس��عودية والكويت، أكد مس��اعد وزير الدفاع والطيران 
واملفتش العام للش��ؤون العسكرية صاحب الس��مو امللكي األمير 
خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أن موقف اململكة العربية السعودية 
مس��اند لالخوة ف��ي الكويت »فهم قطعة من��ا واألمن واألمان في 

الكويت يهمنا جميعا«.
وشدد سموه خالل زيارته الى مقر سفارة اململكة لدى الكويت 
في منطقة الدعية عصر امس حيث كان في اس��تقباله سفير خادم 

احلرمني د.عبدالعزيز الفايز وعدد من أركان الس��فارة، بينما رافق 
س��موه سفيرنا لدى اململكة الشيخ حمد جابر العلي، شدد على أن 
اكتش��اف إحدى اخلاليا يدل على يقظ��ة األمن في الكويت متمنيا 

دائما أن حتبط كل اخلاليا التي تؤمن باإلرهاب.
وحتدث سموه عن زيارته إلى الكويت، مؤكدا انها زيارة أخوية، 
وأنه ال ينقل أي رس��الة رس��مية بل لتبادل الرأي والتطرق ملا يهم 
البلدين في الشرق األوسط، وما تتمناه الدولتان من رخاء ومحبة 

لكل دول املنطقة.
وفيما يلي نص اسئ لة الصحافيني وردود سموه عليها:

نبدأ م��ن زيارتك��م احلالية إلى 
الكويت واحملادثات التي أجريتموها 

مع كبار املسؤولني؟
أوال مجيئي إلى الكويت أعتبره 
زيارة أخ إلخوانه األعزاء وفي الوقت 
نفسه يجب ان يعرف اجلميع ان 
الكويت بالنس���بة لي »قطعة في 
قلبي« وذكرياتي معها بدأت مؤملة 
� إب���ان الغزو العراقي الغاش���م � 
وهلل احلم���د كلن���ا نفتخر مبا مت 
بها من إجنازات، وهذا بفضل اهلل 
تعالى ثم بفضل تكاتف الش���عب 
الكويتي واألسرة احلاكمة واحلكومة 
الرشيدة. ومن هذا املنطلق جند ان 
الكويت تطورت بشكل كبير وتعتبر 
فخرا لكل الدول العربية وخاصة 
دول مجلس التع���اون اخلليجي، 
ولهذا أود ان أبني شعوري العظيم 
لوج���ودي في الكوي���ت ومحبتي 
لشعب الكويت واألسرة احلاكمة، 
ومحبة الشعب السعودي والصداقة 
الوثيقة بني  القوي���ة والرواب���ط 
خادم احلرمني الشريفني وصاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
معروفة، وان شاء اهلل تكون دائما 
في ازدياد ونك���ون دائما اإلخوان 

املتعاضدين.
زيارتكم للكويت تأتي في ظروف 
متر بها املنطقة مبنعطف حس��اس، 
ما أبرز القضايا التي بحثتموها في 

الكويت؟
لم نبحث أي قضايا، ولكن هناك 
تبادل وجهات نظر بني أخ وإخوانه 
وليست هناك رسالة رسمية، ولكن 
فقط تبادل آراء وتطرقنا ملا نعنيه 
في الشرق األوسط وما نتمنى ان 
يكون في الشرق األوسط من رخاء 
ومحبة بني كل الدول في املنطقة.

سمو األمير، املنطقة تعيش بعض 
التوترات والتخوفات في ظل وجود 
تهديدات إسرائيلية الى إيران وكذلك 
املناورات التي قام��ت بها ايران في 
اخللي��ج العربي، كي��ف تقرأون تلك 

األمور؟
أمتنى دائما التعقل في كل قرار 

الذين تس���للوا للمملكة ودحروا 
يفكرون اآلن 10 مرات قبل ان يرتكبوا 
ذلك مرة اخرى الن رد الفعل سيكون 
أقوى مما كان عليه. وأحب ان أطمئن 
كل ال���دول العربية ودول مجلس 
التعاون والدول الصديقة بأن حدود 
اململكة آمنة وهلل احلمد، والقدرة 
الدفاعية لدينا في ازدياد والقدرة 
لضرب أي متسلل علينا سيكون 

أعنف وأقوى من السابق.
الن��ووي  املل��ف  يتاب��ع  ال��كل 
اإليران��ي بقلق ف��ي املنطقة وهناك 
تصعيد علن��ي جتاه إيران، فهل من 
اس��تعدادات خليجي��ة ملواجه��ة أي 

طارئ � ال سمح اهلل في املنطقة؟
اعتق���د ان من حق اي دولة ان 
تخطط وتعمل لكيفية تأمني وحماية 
اجوائها وحدودها وهذا حق لكل 
دولة، وامتنى منها التعقل في كيفية 
العمل وان يكون هناك حل سياسي 
وان تعيد ايران النظر في طريقة 
املناقشات، وامتنى من  عملها في 
اجلميع سواء الدول الغربية او ايران 
او دول الشرق األوسط ان يكون 
الهدف األول،  السياسي هو  احلل 
وإذا لم نس���تطع احلل السياسي 
فلكل دولة ان تفعل ما في مصلحتها 

وامنها وامانها.
وكان صاحب السمو امللكي األمير 
خالد بن سلطان بن عبدالعزيز آل 
سعود قد وصل الى البالد صباح 
امس يرافقه صاحب السمو امللكي 
االمير فيصل بن خالد بن سلطان 
آل سعود مستشار سمو ولي العهد 
والوفد املرافق له، في زيارة رسمية 
للبالد تستغرق يومني، وتأتي هذه 
الزيارة تلبية لدعوة من أخيه النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدفاع الشيخ جابر املبارك. وكان 
في مقدمة مستقبليه لدى وصوله 
مطار الكويت النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ 
جابر املبارك ورئيس األركان العامة 
للجيش الفريق الركن الشيخ احمد 

اخلالد.

ألي دولة وتعلم انعكاس���ات هذا 
القرار، اذا كانت طيبة فستنعكس 
على دولته���ا وإذا كانت س���يئة 
فستنعكس على دولتها، ومبعنى 
آخر لن يكون هناك كاسب، ولهذا 
امتنى واعتقد ان من احلكمة والتعقل 
املوجود في حكامنا ورؤساء الدول 
في منطقة الش���رق األوس���ط ان 
يضعوا نصب أعينهم ش���عوبهم 
وسالمهم وأمنهم وأمانهم، وهذا ال 

يأتي باستعراض القوة.
ولك��ن في ظ��ل ذلك كل��ه كانت 
هناك مش��اركة قطرية في املناورات 

اإليرانية، كيف قرأمت ذلك؟
لم أسمع بهذا الكالم.

قب��ل أيام قب��ض على ش��بكة 
جتس��س إيرانية في الكويت، كيف 
تنظرون لذلك ودعم اململكة العربية 

السعودية للكويت؟
نحن موقفنا دائما مساند لإلخوة 
في الكويت مثلما نس���اند اململكة 
العربية السعودية، فهم قطعة منا 
واألمن واألمان في الكويت يهمنا 
جميعا، وإذا كان هناك اكتش���اف 
إلحدى اخلاليا فهي تكتش���ف في 
اململكة العربية الس���عودية وهذا 
يدل على يقظة األمن في الكويت 
وأمتنى � ان ش���اء اهلل � دائما ان 
حتبط كل هذه اخلاليا التي تؤمن 

باإلرهاب.
تعرضت��م ف��ي اململك��ة لهجوم 
إرهاب��ي م��ن قب��ل املتس��للني من 
القول اآلن  اجلنوب، هل نس��تطيع 
ان هذه اجلماعات دحرت وتراجعت 

متاما؟
ما أستطيع قوله ان املتسللني 

الشيخ جابر املبارك والشيخ أحمد اخلالد في استقبال صاحب السمو امللكي األمير خالد بن سلطان لدى وصوله إلى البالدالسفير د.عبدالعزيز الفايز مستقبال صاحب السمو امللكي األمير خالد بن سلطان لدى وصوله إلى سفارة اململكةصاحب السمو امللكي األمير خالد بن سلطان متحدثا إلى الصحافيني

صاحب السمو امللكي األمير خالد بن سلطان والشيخ حمد جابر العلي خالل الزيارة إلى سفارة اململكة

   موقفنا دائماً مس�اند لإلخوة في الكويت مثلما نساند المملكة فهم قطعة منا واألمن واألمان في الكويت يهمنا جميعاً

ُدح�روا  الذي�ن  المتس�للون   
يفك�رون اآلن 10 م�رات قبل أن 
يرتكب�وا ذلك مرة أخ�رى ألن رد 
الفع�ل س�يكون أقوى مم�ا كان

   أطمئن كل الدول العربية ودول »التعاون« والدول الصديقة بأن حدود المملكة آمنة وهلل الحمد والقدرة الدفاعية لدينا في ازدياد 

فخر لنا أن نعزز قدراتنا القتالية
سئل صاحب الس��مو امللكي األمير خالد بن سلطان بن 
عبدالعزيز عن أنه كان من املتوقع عقد صفقة اسلحة للسعودية 
م��ن بريطانيا بقيمة 20 مليار جنيه اس��ترليني ولكن مت تأجيل 
ه��ذه الصفقة اليوم، فما الهدف األساس��ي من وراء تأجيل تلك 

الصفقة؟
فأجاب سموه قائال: لم تكن هناك صفقة ولكن عقد معروف 
ل��دى اجلميع ومت توقيعه منذ عامني وه��و اقل بكثير من الرقم 
الذي مت ذكره اآلن ويخص طائرات التايفون، وحقيقة لم يناقش 
اي ش��يء، وتأكدوا انه فيما لو متت مناقش��ة شيء يخص هذا 
األمر فهذا فخر ان نعزز قدراتنا القتالية، ولكن حتى اآلن لم يتم 

مناقشة هذا األمر.


