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الوزير د.بدر الشريعان والسفير اإلثيوبي وحرمه يقطعون كعكة االحتفال

السفير اإليراني التقى ممثلي الصحافة المحلية إثر انتهاء مهامه الديبلوماسية

السفير اإلثيوبي: عالقاتنا بالكويت تاريخية ووثيقة

جنتي: الرئيس نجاد ينتظر زيارة األمير بفارغ الصبر

حنفري: إطاحة الشعب اإلثيوبي بالنظام الشيوعي 
انتصار وانطالقة نحو الديموقراطية والسالم

بشرى الزين
أك���د وزير الكهرباء واملاء د.بدر الش���ريعان على 
العالقات املمتازة التي تربط الكويت وإثيوبيا، منوها 
بتطورها م���ن خالل الزيارات الت���ي يقوم بها كبار 
املسؤولني في كال البلدين، معربا عن تهاني الكويت 

إلثيوبيا وشعبها الصديق.
ومن جهته، عبر الس���فير اإلثيوبي محمد كادافو 
حنفري عن س���عادته بهذا االحتف���ال الذي يصادف 
الذكرى ال� 19 النتصار الشعب اإلثيوبي على النظام 
العسكري الديكتاتوري الشمولي، مشيرا الى ان هذا 
االنتصار يعد انطالقة نحو السالم والدميوقراطية 

وتطوير االقتصاد والعملية الدميوقراطية.
وذكر حنف���ري بالعالقات التاريخية الوثيقة بني 

بالده والكويت.
وفي أول حضور رسمي له بعد تقدمي أوراق اعتماد 
لصاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد وصف 
السفير العراقي محمد حسني بحر العلوم لقاء صاحب 
السمو األمير بأنه كان طيبا ومتنى له سموه التوفيق 

في مهمته الديبلوماسية في الكويت.
وأضاف بحر العلوم في تصريح للصحافيني لدى 
حضوره حفل استقبال العيد الوطني اإلثيوبي مساء 
اول من امس ان سموه أخبره بأن املستقبل واعد في 
العالقات بني البلدين، وأنا قلت له بقلب مخلص »اني 
سأسعى بقدر اإلمكان للعمل على تنمية هذه العالقات 
بني البلدين على أسس احملبة واخلير ومبادئ القانون 
واالحترام املتبادل وبناء ما يصلح للشعبني والبلدين 

وأن ننسى ونتجاوز أزمات املاضي والتاريخ ونتطلع 
للمستقبل«.

وأش���ار الى انه دون هذه األمور األساس���ية فإن 
احلركة س���تكون صعبة، الفتا الى اننا نسير لألمام 
بتوفيق من اهلل ثم برؤية احلكماء في البلدين، مؤكدا 
على ان هذه العالقات يجب ان تزداد قوة بيننا وبني 
الكويت، مشددا على ان هناك خيارا واحدا فقط هو 

خيار االخوة واحملبة وال خيار آخر.
حضر حف���ل االس���تقبال وزير اإلع���الم ووزير 
النفط الش���يخ أحمد العبداهلل ومدير ادارة اوروبا 
في وزارة اخلارجية الس���فير علي العبداهلل وعدد 
من السفراء وأعضاء السلك الديبلوماسي املعتمدين 

في الكويت.

بشرى الزين
الكوي����ت  قب����ل مغادرت����ه 
االحد املقبل اث����ر انتهاء مهمته 
الديبلوماسية، استذكر السفير 
االيراني علي جنتي جتربته في 
الكويت بالقول »عش����ت افضل 
ايام حيات����ي فيها، فالش����عب 
الكويتي عظيم واقمت عالقات 
صداقة كثيرة من خالل زيارتي 

للدواوين«.
واذ اك����د جنتي، في لقاء مع 
ممثلي الصحافة احمللية مساء 
اول من ام����س، ان التعاون بلغ 
بني البلدي����ن الى ما كان يطمح 
اليه، مشيرا الى ان حجم التبادل 
التجاري سجل 3 مليارات دينار، 
مذكرا بالزي����ارات التي قام بها 
ع����دد م����ن املس����ؤولني في كال 
البلدين، مؤكدا حرص الطرفني 
على توسيع العالقات الثنائية 

وتطويرها.
وفي رده حول التخوفات التي 
الدول في املنطقة  تبديها بعض 
من ايران، قال جنتي: ال جند اي 
مبرر لهذه التخوفات وان ايران 
عل���ى مدى قرنني م���ن الزمن لم 
تعتد عل���ى اي دولة على الرغم 
من االعتداءات التي حدثت اليران 
في عه���د النظام الصدامي البائد 
ملدة ثماني سنوات، مشيرا الى انه 
السياسة االيرانية  اولويات  من 
تعزيز وتوسيع العالقات مع دول 
اجلوار، الفتا الى ان الكويت لها 
السياسة  مكانة خاصة في هذه 
ولدى الشعب االيراني، موضحا 
انه منذ 50 عام���ا لم تكن ايران 
تعرف التب���ادل التجاري اال مع 
الكويت، مذكرا بان سمو رئيس 
الش���يخ ناصر  الوزراء  مجلس 

تصل الى خمسة يوميا مشيدا 
الوقت ذاته بالدميوقراطية  في 
الكويت وحرية  التي تنعم بها 
الصحاف����ة الت����ي متيزه����ا عن 
غيرها من ال����دول، اال انه ليس 
من املعق����ول ان تكون من دون 
مس����ؤولية، مبين����ا ان وجود 
هذه الصحاف����ة في الكويت امر 
ايجابي استفدت منه كثيرا من 
خالل بعض املقاالت والتحليالت 
السياسية ونرحب بكل االنتقادات 
التي توجه لنا بالنسبة للقضايا 
الداخلية واالقليمية، مضيفا لكن 
ما اراه ان بعض الكتاب الكويتيني 
يدافعون عن النظام الصهيوني 
وتوجد اس����ماؤهم على موقع 
وزارة اخلارجية االس����رائيلية 
التي تش����يد بهم لذلك ال نتوقع 
ايران او  الكتابة ملصلحة  منهم 

الكتابة عن حقائق واقعية.
وح����ول م����ا وصل����ت اليه 
التطورات بشأن شبكة التجسس 
التي اتهمت فيها ايران رد قائال: 
ال نعرف شيئا عنها وال الى اين 
وصلت، وليس لدي معلومات عن 
االمر اال من خالل الصحف لكن 
موقف احلكومة الكويتية ولقاء 
بعض االخوان فيها قالوا نحن ال 
نتهم ايران بأي شيء لذلك ليست 

لدينا اي معلومات.
كما اك����د الس����فير االيراني 
ان هناك اج����راءات قانونية من 
جانب ايران للضغط على النظام 
الصهيوني، مشيرا الى ان موقف 
بالده ثابت وان احللول السلمية 
ال تفيد إلجبار هذا النظام على 
االنسحاب من االراضي احملتلة، 
الفتا الى دعم املقاومة الى جانب 

العمل السياسي.

احملمد عندما كان سفيرا للكويت 
في طه���ران كان ع���دد الرحالت 
اليومية ب���ني البلدين تصل الى 
خمس رحالت، اضافة الى ان عددا 
كبيرا م���ن الكويتيني من اصول 
ايرانية ما يدل على ان التواصل 
كان موجودا منذ االزل، مؤكدا ان 
بالده جتمعها ودول اجلوار عالقات 
احترام متبادل وعدم التدخل في 
الشؤون الداخلية، مضيفا ان هذه 
هي سياسة ايران ومن يدع غير 

ذلك فعليه بالدليل والبينة.
الزي����ارة املرتقبة  وح����ول 
لصاحب السمو االمير الى طهران، 
قال جنتي: لم يتم حتديد موعدها 
ودائما نؤكد ان الرئيس احمدي 
جناد ينتظر بفارغ الصبر هذه 
الزيارة، اال ان انشغاالت سموه 
ببرام����ج الزيارات االخيرة أخر 

هذه الزيارة.
وتطرق السفير االيراني الى 
ان زيارة س����مو رئيس الوزراء 
الى ايران اس����فرت عن تشكيل 
اللجنة التجارية، مشيرا الى ان 
بالده ف����ي انتظار الرد الكويتي 

لتشكيلها.
وعن فحوى لقائه بصاحب 
الس����مو األمير الش����يخ صباح 
األحمد ام����س االول قال جنتي 
إنه كان لقاء جيدا، مش����يرا الى 
ان رسالة س����مو األمير الشيخ 
صباح األحمد كانت رسالة حب 
وود، الفتا الى انه حمل حتيات 
الرئيس احمدي جناد لصاحب 
الس����مو األمير الش����يخ صباح 
األحم����د ورغبته في توس����يع 
العالقات مع ايران، موضحا ان 
اللقاء تضمن كذلك شكر سموه 

على مواقف الكويت جتاه ايران 
وقضيتها التي تتعلق بالبرنامج 
النووي السلمي ورفض مغامرات 
التي تقرع طبول  الدول  بعض 

احلرب.
وف���ي رده ح���ول املعوق���ات 
والس���لبيات التي صادفته خالل 
وجوده في الكويت اوضح جنتي 
ان السلبية الوحيدة التي ملستها 
هي نشر بعض القصص واالخبار 
امللفقة والتي تنسب الى اجلمهورية 
االسالمية االيرانية، الفتا الى وجود 
بعض املقاالت التي تكتبها اقالم 

مأجورة ضد ايران.
واضاف ان ما يثير االستغراب 
هو اختالق بعض الكتاب قصة 
من اخبار آلخرين دون التحقق 
من مضمون وصحة املعلومة، ما 
يدفع السفارة الى اصدار بيانات 

  الكوي�ت عل�ى أولويات سياس�ة إي�ران الخارجية وعش�ت أفضل أي�ام حياتي فيها

  السفير العراقي: لقائي بسمو األمير كان طيبًا وأخبرني أن المستقبل واعد بين الكويت والعراق

فيروزنيا سفيراً لدى الكويت

إيراني.. كويتي الهوى

الجاراهلل وّدع جنتي

أعلن الس��فير علي جنتي أن السفير محمد 
فيروزنيا هو الذي متت تسميته سفيرا إليران 
لدى الكويت، مشيرا الى ان فيروزنيا كان يشغل 

مدي��ر عام إدارة اخلليج ف��ي وزارة اخلارجية 
اإليرانية وله اهتمام باملنطقة وش��غل منصب 

سفير ايران في البحرين واليمن.

قال السفير اإليراني: أنا شخصيا من محبي 
الش��عب الكويتي والبعض يق��ول انني ايراني 
اجلنسية كويتي الهوى، واضاف ان الشعب الكويتي 

العظيم في ظل االدارة احلكيمة لصاحب السمو 
االمير الش��يخ صباح األحمد يسير على طريق 

التقدم، ونتمنى له كل اخلير واالزدهار.

استقبل وكيل وزارة اخلارجية خالد اجلاراهلل 
صباح امس سفير اجلمهورية االسالمية االيرانية 
علي جنتي، ويأتي هذا اللقاء في اطار انتهاء فترة 

عمله كسفير لبالده لدى الكويت. وقد تطرق اللقاء 
الى العالقات الثنائية بني البلدين وآخر املستجدات 

على الساحتني االقليمية والدولية.

الخالد: ولي العهد عمل دون كلل أو ملل 
لالرتقاء والنهوض بالكويت بكل إخالص

القنصل الكويتي في الرياض: السعودية تقدم
تسهيالت كبيرة للكويتيين في حفر الباطن

»إحياء التراث«: الفقيد الغديان عالم رباني 
وقف حياته لدراسة العلوم الشرعية

الفرس إٍلقرار كادر اإلداريين
والفنيين في »األبحاث«

أصدرت جمعية احياء التراث بيانا حول وفاة 
الشيخ عبداهلل بن عبدالرحمن الغديان عضو 
هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة لالفتاء 
في السعودية، حيث وصفت الشيخ الفقيد بأنه 
رجل من بقية السلف الصاحلني، وإمام من االئمة 
الهادين املهديني، ومنوذج لسيرة اصحاب سيد 

املرسلني ژ.
وذكر البيان انه يهدي بهدي اهلل، وينش���ر 
في اآلنام س���نة رس���ول اهلل ژ، وقف حياته 
لدراس���ة العلوم الش���رعية والعمل في خدمة 
الدعوة، داعيا الى اهلل ومعلما وإماما وخطيبا 

وباحثا ومفتيا، ومنافحا عن دين اهلل، وكاشفا 
لألباطيل واالكاذيب، وداحضا للشبهات، ومتصديا 
للخرافات، وقد ترك العالمة الش���يخ لنا علما 

غزيرا ينتفع به.
وق���ال البيان: لقد فجعت االمة االس���المية 
امس االول الثالثاء بفقد رجل من بقية السلف 
الصاحلني، وإمام م���ن االئمة الهادين املهديني، 
ومنوذج لسيرة اصحاب سيد املرسلني ژ انه 
العالمة الش���يخ عبداهلل الغديان عضو هيئة 
كبار العلم���اء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث 

العلمية واالفتاء.

صرح امني السر املساعد لدى نقابة االبحاث 
العلمية صالح الفرس بان مجلس ادارة النقابة 
سيجتمع مع اللجنة النقابية التعليمية التي 
تشمل نقابات التربية والتعليم العالي وجامعة 
الكوي���ت والتعليم التطبيق���ي التي اقرت لها 
الكوادر اخلاص���ة باإلداري���ني وذلك لعرض 
اخلطوات التي س���تقوم بها نقابة االبحاث ان 
ل���م يتخذ قرار من قب���ل ادارة املعهد ووزارة 
التربية والتعليم العالي بانهاء دعم املطالبات 

التي من ش���أنها اقرار كادر االداريني والفنيني 
والتي اصابت العاملني بادارات املعهد باالحباط 
حيث ان هؤالء االداريني والفنيني ادارات مساندة 

مكملة لالدارات والدوائر العلمية.
وشدد الفرس على أن وزيرة التربية والتعليم 
العالي تقع على عاتقها حقوق املوظفني االداريني 
والفنيني لدى املعهد حيث انها من اشد املتحمسني 
حلقوق العاملني لدى كل االدارات التي ترتبط 

تبعيتها بوزيرة التربية والتعليم العالي.

تسلم كتابًا من نواف فليح الشمري

الشيخ محمد اخلالد يتسلم الكتاب من نواف فليح الشمري

القنصل أحمد اجليران خالل لقائه وكيل محافظة حفر الباطن ومدير الشؤون الصحية ومدير املرور بحفر الباطن

اس���تقبل رئيس جهاز األمن الوطني الشيخ 
محمد اخلالد االعالمي نواف فليح الشمري الذي 
أهداه كتاب »صور من مسيرة سمو الشيخ نواف 

األحمد الصباح ولي العهد األمني«.
وقال الشيخ محمد اخلالد ان سمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد رمز من رموز الكويت الكبار 
الذين عملوا منذ سنوات طويلة دون كلل أو ملل 

على االرتقاء والنهوض بالكويت بكل اخالص.

واضاف ان سمو ولي العهد يتصف باحلكمة 
والرأي السديد والتواضع واحملبة الكبيرة التي 

يكنها أهل الكويت لسموه.
وشكر الشيخ محمد اخلالد االعالمي الشمري 
عل���ى هذا االهداء مثمنا جه���وده املميزة باصدار 
هذا الكتاب مبا يليق مبكانة وتاريخ س���مو ولي 
العهد متمنيا له التوفيق والنجاح في خدمة وطنه 

العزيز.

حفر الباطن � املنطقة الشرقية � كونا: أشاد 
قنصل س���فارتنا في الرياض املستشار أحمد 
اجلي���ران بدور اجلهات واألجه���زة احلكومية 
السعودية في محافظة حفر الباطن وما تقدمه 

إلخوانهم الكويتيني الزائرين والعابرين.
وقال القنصل اجليران ل� »كونا« اننا نقلنا 
للمس���ؤولني في محافظة حفر الباطن حتيات 
وتقدير سفيرنا لدى اململكة العربية السعودية 

الشيخ حمد جابر العلي.
واش����ار الى انه التقى وكيل محافظة حفر 
الباطن مسلط الزغيبي ومدير الشؤون الصحية 
بحف����ر الباطن مطلق اخلمعل����ي ومدير مرور 
حفر الباطن املقدم ضيف اهلل اجلبلي، مشيدا 
باخلدمات املقدمة من تلك األجهزة ألش����قائهم 

الكويتيني.
وبني القنصل اجليران ان هذا التعاون ليس 
بغريب على أبناء اململكة والذي يجس���د روح 
األخوة واحملبة بني البلدين والقيادتني والشعبني 

الشقيقني.

وأشاد بدور خادم احلرمني الشريفني امللك 
عبداهلل بن عبدالعزيز وولي العهد األمير سلطان 
بن عبدالعزيز والنائب الثاني وزير الداخلية 
األمير نايف ب���ن عبدالعزيز وأمي���ر املنطقة 
الش���رقية األمير محمد بن فه���د وتوجيهاتهم 
الس���ديدة بتقدمي يد العون واملساعدة جلميع 

أشقائهم الكويتيني.
وأكد القنصل اجليران على اخلدمات الراقية 
التي قدمتها القطاعات الصحية وادارات املرور في 
حفر الباطن إلخوانهم الكويتيني أثناء احلوادث 

املرورية.
وق���دم القنصل اجلي���ران الهدايا التذكارية 
ملسؤولي األجهزة احلكومية بحفر الباطن بهذه 

املناسبة.
ورافق القنصل اجليران في زيارته حملافظة 
حف���ر الباطن كل من نائ���ب القنصل الكويتي 
بسفارتنا بالرياض السكرتير الثالث فهد العجمي 
وامللحق الديبلوماسي ورئيس قسم شؤون العالج 

بسفارتنا بالرياض محمد سلطان العتيبي.

)فريال حماد(السفير اإليراني علي جنتي يتوسط عددا من اإلعالميني وبعض أفراد طاقم السفارة

)سعود سالم(السفير العراقي محمد حسني بحر العلوم مصافحا السفير السوري والسفير األردني


