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جوانفكر: إيران تتطلع دائمًا إلقامة عالقات قوية وودية مع الكويت
طهران ـ كونا: قال املستشار اإلعالمي للرئيس االيراني 
املدير العام لوكالة االنباء االيرانية الرســــمية »ارنا« علي 
اكبر جوانفكر امس ان »الكويت جارة شقيقة تربطنا بها 

قواسم مشتركة كثيرة في شتى املجاالت«.
واضاف جوانفكر في مقابلة خاصة اجرتها معه »كونا« 
مبناسبة قرب احتفاالت الكويت بأعيادها الوطنية »تصورنا 
هو ان الكويت تنظر نظرة جديدة الى العالقات اإلقليمية 
ونأمل في ظل هذه النظرة االيجابية والبناءة ان تؤدي دورها 
البناء على الصعيدين اإلقليمي والدولي وان تكون مؤثرة 

في هذه القضايا باعتبارها احدى دول املنطقة«.
وتابع »نعتقد انه اذا ما توافرت ارادة بناءة لدى الطرفني 
وهي متوافرة بالفعل فإن العالقات الثنائية ميكن ان تقام 

على اعلى املستويات وان تتطور في جميع النواحي«.
ولفت في هــــذا الصدد الى ان الرئيس االيراني محمود 
احمدي جناد زار الكويت فور تولي صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد مقاليد احلكم لتهنئته بهذه املناسبة، 
مضيفا: ان »هذه اخلطوة تظهر مدى االهتمام الكبير الذي 

توليه ايران لعالقاتها مع الكويت«.
وحول الدعوة التي وجهها صاحب السمو األمير للرئيس 
االيراني محمود احمدي جناد بغية مشاركته في احتفاالت 

الكويت مبناسبة اعيادها الوطنية اجاب جوانفكر ان »الرئيس 
جناد ينظر بايجابية ملثل هذه الدعوات واذا ما سمحت له 

ظروف عمله فإنه سيلبي هذه الدعوة«.
وشدد على اهمية تبادل الزيارات والوفود بني اجلانبني 
على مختلف املستويات مصرحا بأن »البلدين ينظران الى 
املستقبل ويتطلعان الى تطوير عالقاتهما ومن الطبيعي ان 
يهتما بتبادل الوفود لذا نحن نقيم هذه الزيارات باملفيدة«. 
وأكد ضرورة استمرار تبادل الوفود اإلعالمية بهدف »التعرف 
بشكل افضل على كال الطرفني ونقل معلومات جديدة مباشرة 
بني شعبي البلدين وكذلك نقل جو التفاهم والصداقة بشكل 

افضل وتوطيد أواصر الصداقة بينهما«.
واعتبر تبادل الزيــــارات والوفود بأنها »خطوة بناءة 
يجب تعزيزها« وقال »بدورنا نحن على استعداد للمساعدة 

في هذا املجال«.
وقال ان »اجلمهورية االسالمية اإليرانية تتطلع دوما 
الى اقامة عالقات قوية للغاية وودية مع جيرانها على أعلى 
املستويات وفي شتى املجاالت وهذا هو نهجها املبدئي الذي 

ال يتغير على اإلطالق«.
أما بخصوص نية احلكومة البريطانية تغيير سفيرها 
لدى ايران ساميون غاس في ظل الفتور احلاصل في العالقات 

بــــني طهران ولندن مع وجود دعــــوات ايرانية لقطع هذه 
العالقة قال جوانفكر ان »السلوك الذي انتهجته احلكومة 
البريطانيــــة جتاه ايران خالل الســــنوات االخيرة لم يكن 
مقبوال على اإلطالق بحيث تدخلت لندن علنا في شؤوننا 
الداخلية فضال عن ان تعاملها يخرج عن سياق العالقات 

الديبلوماسية بني البلدين«.
ورأى ان »مســــتوى التدخــــل البريطاني في ايران بلغ 
مرحلة بحيث اذا كانت اي دولــــة اخرى مكان ايران لكان 
من الوارد ان تقطع عالقاتها مع لندن لكن طهران تعاملت 
حتى اآلن مع هذا التعامل العدائي وغير الودي البريطاني 
بصبر ونبل وسعت الى ان يتفهم املسؤولون البريطانيون 

ان استمرار هذا الوضع لن يكون في مصلحتهم«.
واعرب عن امله في ان يصحح املسؤولون البريطانيون 
تعاملهم وان يتجنبوا التدخل في شــــؤون ايران الداخلية 
والعمــــل على توفير ظــــروف جديدة إلصــــالح العالقات 
وحتسينها مضيفا »نحن ال نرغب في استمرار هذه احلالة 
وطبعا اذا ما اراد اجلانب البريطاني اســــتمرار هذا النهج 

فإنه سيكون األكثر ضررا«.
واســــتطرد بالقول »نريد التعاون مع جميع الدول مبا 
فيها بريطانيا في ظل أجواء منطقية ومبدئية وعلى اساس 

القوانني الدولية وحســــن الثقة لكن اذا ما ارادوا التعامل 
معنا خالفا لهذه املعايير فعليهم حتمل تبعاتها«.

وبسؤاله عن احملادثات التي اجرتها ايران مؤخرا مع دول 
مجموعة )5+1( في مدينة اسطنبول التركية وفيما اذا كانت 
هناك نية لعقد جولة جديدة بني الطرفني في املستقبل القريب 
رد جوانفكر »نحن لم نتفاوض خالل اجلولتني املاضيتني 
مع مجموعة )5+1( حول حقوقنا النووية املشــــروعة بل 
حتدثنا حول اطار املفاوضات املستقبلية ونحن نريد اجراء 
احملادثــــات بناء على االنتقادات التي لدينا بشــــأن تعامل 

وسلوك هذه الدول واملواضيع املختلفة األخرى«.
وتابع »ال نرحب بأن تقتصر محادثاتنا مع هذه الدول 
حول انشــــطتنا النووية السلمية ونرغب بأن نتحاور في 
جميع املواضيع وااللتزامات والتوافقات التي يتم التوصل 
اليها مبنية على اساس مراعاة مصالح الطرفني ونعتقد ان 
الغرب مارس الظلم بحق شعبنا لذا فإن هذه األمور ميكن 

مناقشتها اثناء احملادثات ومطالبة الطرف اآلخر بها«.
واضاف ان »املواضيع املتعلقة بالطاقة النووية في حال 
انها ال تتعلق بحقوقنا املؤكدة وامنا ترتبط بطريقة تنفيذ 
املعاهدات الدولية نحن على اســــتعداد للحوار لكن حول 

حقوقنا املشروعة لن نتفاوض مع اي احد«.

في جميع املنشـــورات املتعلقة 
بأســـبوع االحتفاالت كشـــعار 
رسمي، تألفت جلنة احلكام من 
موظفـــي وهيئـــة التدريس في 
الكويت  اجلامعة االميركية في 
ومت اختيار الشعار الذي صممته 
الطالبتان مرمي غومشة وفارناز 

حيدري.

الكويت  اجلامعة االميركية في 
بتشجيع من البروفيسورة مرمي 
حســـينية في مسابقة لتصميم 
شعار اجلامعة لالحتفال، حيث 
كان عليهم تصميم الشعار الذي 
يعكس 50 عاما من االستقالل و20 
عاما من التحرير الستخدامها من 
قبل اجلامعة االميركية في الكويت 

تنظم اجلامعة االميركية في 
الكويت اسبوعا من االحتفاالت 
مبناســـبة ذكرى مرور 50 عاما 
على االســـتقالل و20 عاما على 
التحرير فـــي الفترة املمتدة من 
20 حتى 23 اجلاري، وستشمل 
االحتفاالت التي تستمر اسبوعا 
الفنية من  العديد من املعارض 
تصميم طلبة اجلامعة وورش 
عمل في النحت في الرمال، فضال 
عن انشطة فنية وثقافية، وشارك 
العديـــد من النـــوادي الطالبية 
واملنظمـــات في هذه االحتفاالت 
من خالل العمل جنبا الى جنب 
مع اجلامعـــة في تنظيم العديد 
من االحداث اخلاصة التي حتتفل 

بتاريخ الكويت وثقافتها.
وتشـــمل االحتفـــاالت القاء 
الضوء على تراث الشاعر واملغني 
الكويتي عبـــداهلل الفضالة من 
خالل معرض وعزف موسيقى 
حية نظمها مشروع التراث العربي 
في اجلامعة االميركية في الكويت، 
وستستضيف اجلامعة االميركية 
في الكويت في اليوم االخير من 
االحتفاالت املغني الكويتي الشهير 
فيصل السعد في حفل موسيقي 
مباشر، الدعوة عامة ومفتوحة 
للجميـــع لالنضمام الى مجتمع 
الكويت  اجلامعة االميركية في 

للمشاركة في جميع االنشطة.
كما جتدر االشـــارة الى قيام 
طلبـــة التصميم اجلرافيكي في 

المستشار اإلعالمي للرئيس اإليراني أكد أن نجاد سيلبي الدعوة للمشاركة في االحتفاالت الوطنية إذا سمحت له الظروف بذلك

لم نتفاوض مع مجموعة »5+1« حول حقوقنا النووية المشروعة وإنما عن المفاوضات المستقبليةنأم�ل أن يتجنب المس�ؤولون البريطانيون التدخ�ل في الش�ؤون الداخلية لبلدنا

علي أكبر جوانفكر

برنامج االحتفال

مبنى اجلامعة األميركية في الكويت

البروفيسور جويسيبي فوزييه

أحد مشاهد املسرحية

احد اعضاء فريق الغوص يحمل علما للكويت لتثبيته في قاع البحر

د.يوسف الزلزلة ومحمود حيدر وعبدالوهاب الوزان في مقدمة احلضور

التأكيد على قيمة االحترام

الجامعة األميركية تنظم أسبوعًا احتفاليًا باألعياد
»عطاء أمة« يدعو إلى التالحم الوطني

فريق الغوص يعرض إنجازاته في معرض االستقالل

 دانيا شومان
أقامت جمعية الثقافة االجتماعية في مقرها مساء أمس 
األول أوبريت »عطاء أمة« والذي يأتي من اجلمعية كجزء 
من مشـــاركتها في االحتفاالت باألعياد الوطنية وشهد 
األوبريت حضور عدد من النواب وأعضاء ومنتســـبي 
اجلمعية واملواطنني، والقى األوبريت استحسان احلضور 
الذين أجمعوا على أهمية الرسائل التي حملها وتضمنها 
خاصـــة أنه يؤكد على أهميـــة اللحمة بني أبناء الوطن 

الواحد.
وقبل بداية احلفل ألقى رئيس مجلس إدارة جمعية 
الثقافة االجتماعية عدنـــان الصايغ كلمة قال فيها: ان 
أولى اســـتراتيجيات اجلمعية توطيد الوحدة الوطنية 
وإشاعة احملبة بني أفراد الشعب الكويتي وهذا االوبريت 

يبني لوحات مبايعة الشيخ صباح ومرورا بجابر العيش 
واخلير الى توحيد جميع أفراد املجتمع حتت قيادة آل 
الصباح، ومن ثم بناء الســـور وما جاء خالل االحتالل 
الصدامي، سائلني املولى عز وجل أن تستمر املودة بني 

الشعب والقيادة.
وأضاف الصايغ ان إعداد املسرحية استمر لشهرين 
حيـــث ركزنا على أن شـــباب اجلمعية هم من يقدمون 
األعمال املسرحية واالعمال القادمة موجودة نصوصها، 
ويشارك فيها اكثر من 20 ممثال ومخرجا، وتتمركز لوحات 
األوبريت في خمس لوحات وهي الســـاس، التضحية، 

اإلحسان، احلمد والشكر، والعطاء.
من جهته أكد النائب د.يوسف الزلزلة أن هذا األوبريت 
يأتي في وقت هام ويتناسب مع دعوة التالحم الوطنية 

التي يشدد عليها اجلميع ويساهم في بث الروح الوطنية، 
قائال: »بالفعل نحتاج للحمة الوطنية املتجســـدة بني 

افراد الشعب«.
بدوره قال عضو املجلس البلدي عبدالكرمي ســـليم 
اننا نعيش فرحة عارمـــة ونحتفل بهذه الليالي وهذه 
املناســـبة وهذه االحتفاالت تعكس محبة أهل الكويت 

وآل الصباح وان شاء كلنا يد واحدة.
أما الناشطة السياسية احملامية كوثر اجلوعان فقالت: 
»انا سعيدة حيث قدمت اجلمعية هذه االحتفالية التي 

فقدناها منذ زمن، واألوبريت رائع«.
وعن مدى أهمية هذه االحتفاالت، قالت اجلوعان: »من 
الضروري أن تنهض مؤسسات املجتمع املدني بالتذكير 

بالدروس املستفادة لألجيال احلالية«.

على أعماله البيئية، إضافة إلى تسجيل 
متواصل على دورات الغوص التدريبية 
ملوسم الصيف وذلك ضمن دوراته املعتمدة 
من منظمة الغواصني احملترفني العاملية. 
وأكد الســـرحان ان الفريق يسعى على 
الدوام وبكامل جهده ضمن استراتيجيته 
إلى نشر الوعي البيئي من خالل األنشطة 
واملعارض والتي يشارك فيها، فضال عن 
املشاريع السنوية التي تعمل على تطوير 
قدرات ومهارات األعضاء مبا ميكنهم من 
حتقيق األهداف املنشودة مبستوى عال من 
االحترافية وضمن قواعد األمن والسالمة 

العاملية للغوص.
يذكر ان فريق الغوص الكويتي ومنذ 
تأسيسه عام 1991 بالنادي العلمي الكويتي 
يسعى بجهود أعضائه املتطوعني إلجناز 
البيئية اجلادة إلنقاذ  عشرات املشاريع 
وتأهيـــل البيئة البحرية بالكويت وبرز 
بأعمال رائدة رفعت اسم الكويت محليا 
وعامليا أبرزها اعتماد الفريق كممثل رسمي 
للغوص عن الكويت في االحتادين العربي 

والدولي للغوص.  

من اللجنة العليا لالحتفاالت الشـــيخة 
أمثال األحمد. وأوضح ان جناح الفريق 
يشهد إقباال وإشادة من جمهور املعرض 

العسكريني ورجال خفر السواحل واجليش 
الكويتي ممثلني بالقوة البحرية الكويتية 
وبحضور رئيسة اللجنة اإلعالمية املنبثقة 

 يشارك فريق الغوص التابع للنادي 
العلمي الكويتي في معرض االســـتقالل 
الـ 50 املقام في ارض املعارض مبشرف 
وذلـــك في الفترة مـــن 17 إلى 27 فبراير 
اجلـــاري تفاعال مع احتفـــاالت الكويت 
الفريق  الوطنية. وقال رئيس  بأعيادها 
الكابنت طالل السرحان لـ »كونا« أمس ان 
مشاركة الفريق في املعرض تأتي حرصا 
منه على مشاركة املجتمع الكويتي أفراحه 
وأعياده واستجابة للدعوات التي يتلقاها 
الفريق لعرض بطوالته واجنازاته. وأضاف 
السرحان ان اجنازات الفريق أثمرت رفع 
اسم الكويت محليا وعامليا وغدت منوذجا 
في العمل التطوعي الكويتي وحماية ونشر 
الوعي البيئي، التي حصل مبوجبها على 
شهادات تقديرية عاملية أبرزها شهادة هيئة 
األمم املتحدة مبناسبة الذكرى اخلمسني 
لتأسيسها. وذكر ان فريق الغوص الكويتي 
بدأ االحتفال باألعياد الوطنية منذ اليوم 
األول باملشاركة في إحياء ذكرى حترير 
جزيرة قاروه ورفع العلم عليها كونها اول 
ارض كويتية حتررت وكان ذلك بجانب 

أوبريت قدمته الجمعية الثقافية لتعزيز قيمة التضحية والوالء والعطاء

)محمد ماهر(عبدالكرمي السليم وعدد من احلضور خالل النشيد الوطني

دار الفؤاد كلينيك تستضيف البروفيسور فوزييه
الخبير في جراحات الجهاز الهضمي وزراعة الكبد

ضمن برنامج األطباء الزائرين ملركز دار الفؤاد كلينيك 
بالتعاون مع مستشفى رويال فري لندن، سيستقبل مركز 
دارالفؤاد كلينيك البروفيسور جويسيبي فوزييه، أستاذ 
اجلراحة العامة جامعة لندن واخلبير العاملي جلراحات 
اجلهاز الهضمي وزراعة الكبد مبستشـــفى رويال فري 

لندن في الفترة من 19 إلى 21 فبراير اجلاري.
وخـــالل زيارته ملركز دار الفؤاد- كلينيك ســـيقوم 
البروفيسور جويسيبي فوزييه مبناظرة مرضى جراحات 
الكبد، البـــؤر الكبدية، احلويصلـــة املرارية، جراحات 
البنكريـــاس وأيضا زراعة الكبد وذلـــك بعيادة اجلهاز 
الهضمي باملركز. كما سيقوم بإلقاء محاضرة موضوعها 
»استئصال الكبد ملرضى أورام القولون واملستقيم« بفندق 
هوليدي إن الســـاملية اليوم السبت املوافق 19 اجلاري، 
علما بأن دار الفؤاد كلينيك ـ الكويت هى املمثل الوحيد 
ملستشفى رويال فرىـ  لندن وتقوم بتنسيق إجراءات سفر 
املرضى للعالج باملستشفى في لندن طبقا لبروتوكول 
التعاون بينهم والذي ينص على قيام أطباء رويال فري 

بزيارات دورية ملركز دار الفؤاد كلينيك.

خالل الفترة من 19 إلى 21 الجاري


