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السنيورة افتتح معرض الكتاب بمشاركة كويتية: 
شمس الثقافة والكتاب ال تغيب عن بيروت

كلينتون خالل خطابها ولم يصفق 
بعد انتهائه.

للـ »بي.بي.سي«  وفي حديث 
أمس، أقرت كلينتون أيضا بفكرة 
الســــماح إليران »في املستقبل« 
وبعد التأكد من نواياها، بتخصيب 
اليورانيوم على أرضها مبباركة 

القوى الكبرى.
تصريحات كلينتون هذه قابلها 
ترحيب إيراني على لسان وزير 
اخلارجية اإليراني منوچهر متكي 
الذي اعتبر ان تصريحات وزيرة 
اخلارجيــــة االميركيــــة هيالري 
كلينتون عن إمكانية قيام إيران 
اليورانيوم مبوافقة  بتخصيــــب 
الدول الكبرى بعد طمأنة األسرة 
الدوليــــة، تشــــكل »خطــــوة إلى 

األمام«.
وقال متكي في مؤمتر صحافي 
علــــى هامش منتــــدى املنامة ان 
»التعبير عن االعتراف بحق ايران 
في احلصــــول على التكنولوجيا 
النووية لألغراض السلمية خطوة 
ايجابية«، مضيفا »هذا االعتراف 
يعتبر اعترافا مبــــا تنص عليه 
اتفاقية حظر االنتشار النووي«.

لكن متكي اســــتدرك قائال ان: 
بهــــذا احلق يجب ان  »االعتراف 

يترجم على أرض الواقع«.
الى استئناف  وأشــــار متكي 
احملادثات بني مجموعة »5 + 1« 
وإيران املتوقع في جنيڤ غدا فقال 
ان »توجهاتنــــا تركز على تدعيم 
احلوار«، معتبرا ان »اإلرادة جادة 
لدينا ولدى الطرف اآلخر ستمهد 
األرضيــــة متاما لكــــي يتمخض 

االجتماع عن النتائج املرجوة«.

اإليراني الذي شارك معها في عشاء 
افتتاح منتدى لألمن اإلقليمي في 
البحرين مساء أمس األول »نأمل في 
ان نشهد خالل هذا االجتماع حوارا 

بناء بشأن برنامجكم النووي«.
ولم ينظر وزيــــر اخلارجية 
اإليرانــــي منوچهــــر متكــــي الى 

بناءة ومثمرة.
وكانت كلينتون خاطبت إيران 
مباشرة لتطلب منها التحلي »بروح 
بناءة« قبل االجتماع املقرر عقده 
غدا في جنيڤ بشــــأن املشاريع 

النووية اإليرانية.
وقالت كلينتون مخاطبة الوفد 

فقط لألغراض الســــلمية، كما ان 
على اإليرانيني االلتزام باالتفاقات 
الدولية داعية طهران للتركيز على 
اللقاء مع مجموعة )خمسة زائد 
واحد( يوم غد املقبل في سويسرا 
بنوايا حسنة معربة عن األمل في 
أن يتوصل هذا االجتماع الى نتائج 

املنامةـ  وكاالت: أشادت وزيرة 
اخلارجيــــة األميركيــــة هيالري 
كلينتــــون بالكويــــت قائلة انها 
»موطن اإلعالم احلــــر واحلراك 
البرملاني النشــــط وهو ما يعتبر 
من أثرى احلضارات الدميوقراطية 
وأكثرها ديناميكية في املنطقة«. 
الوزيرة األميركية  كما أشــــادت 
خالل كلمــــة ألقتها في حفل نظم 
على شــــرف الوفود املشاركة في 
ملتقى »حوار املنامة« مبا تشهده 
دول اخلليج العربية من طفرة وما 
تقوم به في ســــبيل إيجاد أجواء 
إيجابية متكنها من مواكبة العصر 
ليس على مستوى املنطقة فقط بل 
على املستوى العاملي. وأشارت الى 
ان االمارات العربية املتحدة تقوم 
بإنتاج الطاقة الصديقة للبيئة وان 
العربية السعودية قامت  اململكة 
بافتتاح كلية امللك عبداهلل للعلوم 
والتكنولوجيا اما مملكة البحرين 
فأصبحت ملتقى للمال واألعمال 

على مستوى عاملي.
الوزيــــرة األميركية  وجددت 
تأكيد بالدها على »االلتزام بأمن 
املنطقة الذي بــــدأ منذ عقود من 
خالل الشراكة املتينة بني بالدها 
ودول املنطقة«، مشــــيرة الى ان 
»الواليــــات املتحــــدة قدمت دماء 
أبنائها في ســــبيل احلرص على 
امن منطقة اخلليج العربي وأنها 
لن تتخلى عن مسؤولياتها في هذه 

املنطقة املهمة من العالم«.
وحول امللف النووي اإليراني 
قالت وزيرة اخلارجية األميركية ان 
لكل دولة احلق في امتالك القدرة 
النوويــــة ولكن يجــــب ان تكون 

تسلم درعاً تكريمية من رئيس الوفد الكويتي للمعرض

هيالري: الكويت موطن اإلعالم الحر والحراك البرلماني النشط
وزيرة الخارجية األميركية اعتبرتها من أثرى الحضارات الديموقراطية وأكثرها ديناميكية في المنطقة

في جناح الكويت مبعرض بيروت

حديث بني العاهل األردني امللك عبداهلل  الثاني والشيخ د.محمد الصباح خالل حفل العشاء للمشاركني في منتدى »حوار املنامة« أمس األول )بنا(

وزير اخلارجية اإليراني منوچهر متكي وزيرة اخلارجية األميركية هيالري كلينتون

فؤاد السنيورة يتسلم الدرع التكرميية

افتتح معرض بيروت العربي 
الدولي للكتاب الـ 54 أمس حتت 
عنوان »دورة فلسطني« مبشاركة 
أكثــــر من 200 دار نشــــر لبنانية 
وعربية وحضور رسمي خلمس 

دول عربية منها الكويت.
وتبرز ككل عام املشاركة الالفتة 
للكويت عبر وزارة اإلعالم وكل من 
املجلس الوطني للثقافة والفنون 
واآلداب وجامعة الكويت ومؤسسة 
الكويــــت للتقــــدم العلمي ومركز 

البحوث والدراسات الكويتية.
الــــذي ينظمه  وكان املعرض 
العربي بالتعاون  الثقافي  النادي 
مع احتاد الناشــــرين فــــي لبنان 
قد افتتــــح برعاية رئيس الوزراء 
اللبنانــــي ســــعد احلريري ممثال 
فــــي رئيــــس »كتلة املســــتقبل« 
النيابية فؤاد السنيورة وحضور 
حشد من الشخصيات السياسية 

والديبلوماسية والثقافية.
وقال السنيورة في كلمة ألقاها 
باملناسبة »ال تغيب شمس الكتاب 
والثقافة عن بيروت وفي كل سنة 
هناك عرس للكتاب ال يتأثر بأحداث 
أو تطــــورات ألن بيروت العربية 
مفتوحة ملن أحبها ومعصومة من 
اخلروج عــــن عروبتها واعتدالها 

وانفتاحها«.
واعتبر انه بعد ستة عقود على 
نكبة فلسطني ازداد الوضع العربي 
تراجعا وفشال معددا املشاكل في 
كل من فلسطني والعراق واليمن 
والسودان والصومال ولبنان، الفتا 
الى ان حل القضية الفلســــطينية 
يشكل مفتاح احلل لكل املشاكل، 
وان العالم لن يعرف االســــتقرار 
من دون ذلك. وفي الشأن اللبناني 
رأى السنيورة ان العدالة تستجلب 
االســــتقرار وال حرية مع اخلوف 
قائال »احتكمنا في جرمية اغتيال 
الشهيد  الوزراء األســــبق  رئيس 
رفيق احلريري الى احملكمة اخلاصة 
بلبنــــان للحصول على العدالة ال 
للثأر أو التســــوية وفق حسابات 
دولية ضــــد أي طرف في الداخل 

او اخلارج«.
ورفــــض اخليار بــــني العدالة 
واالستقرار، معتبرا ان اللبنانيني 

ال يرضون اال باالثنني معا.

وقام السنيورة بعد االفتتاح 
بجولــــة علــــى إرجــــاء املعرض 
وأقســــامه، حيث كانــــت له وقفة 
مميزة في جنــــاح وزارة االعالم 
الكويتية تسلم اثناءها من رئيس 
الوفد الكويتي عبداللطيف الصبيح 
بحضور د.صالح مال اهلل والقنصل 
في ســــفارتنا لــــدى لبنان صالح 

الصرعاوي درعا تكرميية.
الكويت في  وعــــن مشــــاركة 
املعرض قال الصبيح في حديث لـ 
»كونا« »مشاركتنا ثابتة وضرورية 
ألننا ننظر الى هذا املعرض على انه 
إضاءة في عالم الثقافة العربية«. 
وأشار الى احلرص على مشاركة 
الثقافية  العديد من املؤسســــات 
الكويتية، الفتا الى انه في السابق 
كانت هذه املشاركة تتم عبر جناح 
وزارة االعــــالم، أما هذا العام فهي 

تشارك بأجنحة خاصة بها.
واعتبر الصبيح ان اجلديد هذا 
العام عرض أنشطة مؤسسات النفع 

املدني  التي تشكل املجتمع  العام 
الكويتي والتي تقدم خدماتها داخل 
الكويت الطالع القارئ العربي على 

اجنازاتها.
من جهتها، قالت رئيسة اللجنة 
الثقافية في النادي العربي نيرمني 
اخلنساء لـ »كونا« »ان املعرض هذه 
الســــنة يتميز بكثافة دور النشر 
املشاركة وتضمنه برنامجا خاصا 
بالقضية الفلسطينية التي تتمحور 
حولهــــا احملاضــــرات والندوات 

واألمسيات الفنية«.
يذكر ان املعرض يستمر حتى الـ 
16 من الشهر اجلاري وهو يستقبل 
آالف الرواد لالطــــالع على انتاج 
154 دار نشر لبنانية و51 دار نشر 
عربية. ويتخلل املعرض عشرات 
الكتب باإلضافة  حفالت توقيــــع 
الــــى برنامج يومي مســــائي من 
الندوات واحملاضرات واملناقشات 
مع مفكرين وباحثني عرب، باالضافة 

الى أمسيات شعرية وفنية.

..وتعترف: دخول البيت األبيض »يشّيب الشعر«كلينتون  تفقد سحرها أمام متكي: قلت له مرحبًا فأعطاني ظهره
الحت فرصة نادرة لوزيرة اخلارجية األميركية 
هيالري كلينتون للقاء وزيــــر اخلارجية اإليراني 
منوچهــــر متكي خــــالل مؤمتر أمني فــــي البحرين 
واستغلتها كلينتون لنقل رسالة لطهران بضرورة 
التواصل مع املجتمع الدولي بشأن برنامجها النووي 
خالل احملادثات  املقررة في جنيڤ األسبوع اجلاري. 
ولكــــن بالرغم من أن الكلمة التــــي ألقتها كلينتون 
والتي كانت موجهة بشكل مباشر للفريق اإليراني 
برئاسة متكي إال أن محاولتها للتواصل الديبلوماسي 
بشكل شــــخصي أكثر مع متكي لم تتكلل بالنجاح. 

قالــــت كلينتون للصحافيني على منت الطائرة أثناء 
عودتها لواشنطن امس الســــبت »قمت لكي أغادر 
وكان يجلس على بعد مقعدين مني ويصافح الناس 
وعندما شاهدني توقف وبدأ يبتعد«، »قلت له مرحبا 
أيها الوزير ولكنه أعطانــــي ظهره«.  وبينما كانت 
تعرض وزيرة اخلارجية األميركية قضيتها بضرورة 
سعي إيران للتواصل بشكل أكبر مع القوى العاملية 
كان تركيز متكي منصبا على تناول العشــــاء دون 
أن يعطي أي إشارة إلى أن أحدث رسالة موجهة من 

واشنطن إلى طهران تلقى آذانا صاغية.

املنامةـ  رويترز: قالت هيالري 
كلينتون انها لن ترشــــح نفسها 
للرئاســــة وان منصبها احلالي 
كوزيرة خلارجية الواليات املتحدة 
رمبا يكون آخر منصب عام لها 
وانها ستركز على الدفاع عن املرأة 
بعد ترك منصبها. وقالت كلينتون 
امام طالب فــــي البحرين انها ال 
تفكر في ترشيح نفسها مرة اخرى 
للرئاسة بعد خسارتها امام باراك 

اوباما عام 2008.

وكانت كلينتون قد جتاهلت 
مرارا اشارات الى انها مازالت تريد 
تولي رئاســــة الواليات املتحدة. 
وقالــــت كلينتــــون »ال، لن اقوم 

بذلك«.
الرئاســــة  بــــأن  واعترفــــت 
االميركية تشيب الشعر، وضربت 
املثل بالرئيس أوباما الذي كسا 
الشيب شعره االن حيث يوضح 
كيف ان البيت االبيض له ثمنه 

الباهظ.


