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األمير تسلم رسالة من العاهل املغربي حول املستجداتمحليات
استقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد بقصر بيان امس سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد. كما 
استقبل سموه بقصر بيان صباح امس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد. كما استقبل صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد بقصر بيان امس سفير اململكة املغربية الشقيقة لدى الكويت محمد بلعيش حيث سلم 
سموه رسالة خطية من أخيه امللك محمد السادس ملك اململكة املغربية الشقيقة تتعلق بالعالقات االخوية الطيبة 
التي تربط الشعبني والبلدين الشقيقني وسبل تعزيزها في املجاالت كافة والقضايا ذات االهتمام املشترك وآخر 
املستجدات على الساحتني االقليمية والدولية وحضر املقابلة نائب وزير شؤون الديوان االميري الشيخ علي اجلراح.

صاحب السمو واخلرافي استقبال وزير اخلارجية اإليراني

صاحلي نفى تهمة التجسس: إعادة سفيري الكويت وإيران في أقرب وقت

صاحب السمو األمير الشيخ صباح االحمد خالل لقائه علي أكبر صاحلي

استقبل صاحب السمو االمير 
الشيخ صباح االحمد بقصر بيان 
صباح امس وبحضور سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
اس����تقبل س����موه وزير الشؤون 
اخلارجية في اجلمهورية االسالمية 
االيرانية د.علي اكبر صاحلي والوفد 
املرافق وذلك مبناسبة  الرس����مي 

زيارته الرسمية للبالد.
وحضر املقابل����ة نائب رئيس 
الوزراء ووزير اخلارجية  مجلس 
الشيخ د.محمد الصباح ونائب وزير 
شؤون الديوان االميري الشيخ علي 

اجلراح.
كما استقبل رئيس مجلس االمة 
جاسم اخلرافي في مكتبه امس وزير 
الشؤون اخلارجية في اجلمهورية 
اكبر  االس����المية االيرانية د.علي 

صاحلي والوفد املرافق له.
وأكد اخلرافي على اهمية مثل 
هذه اللقاءات واحلوارات لبحث اي 
شوائب قد تطرأ على العالقة بني 
البلدين الصديقني، ش����اكرا وزير 
اخلارجي����ة االيران����ي د.علي اكبر 
صاحلي على مبادرته للقيام بهذه 
الزيارة التي تأتي في وقت حساس 

ومهم للمنطقة ككل.
كما متنى اخلراف����ي من وزير 
اخلارجية االيراني ابتعاد املسؤولني 
في جمهورية ايران االسالمية عن 
التصريح����ات الس����لبية التي من 
املمك����ن ان تنعكس بش����كل غير 

ايجاب����ي على العالق����ات الثنائية 
ب����ني البلدين الصديق����ني بعد أن 
قطعا شوطا جيدا وكبيرا لتعزيز 
العالق����ات وتقويته����ا. هذا واعلن 
وزير الدولة للش����ؤون اخلارجية 
االيران����ي د.علي اكبر صاحلي عن 
انه مت االتفاق على عودة السفراء 
بني الكويت وايران قريبا، والتئام 
اللجنة العليا املشتركة، نافيا مجددا 
تورط بالده في ش����بكة التجسس 
االيرانية التي صدر بحقها حكم من 

القضاء الكويتي. وقال صاحلي في 
مؤمتر صحافي عقده مبجلس االمة: 
يسعدني ويشرفني كوزير خارجية 
للجمهورية االسالمية االيرانية ان 
اقوم بأول زيارة لي للكويت، الفتا 
الى انه س����بق ان قام بزيارة قبل 
ذلك للكويت لكن كان ملهمة اخرى 
غير رس����مية. واضاف: من حسن 
احلظ انه كان لي لقاء مع صاحب 
السمو االمير حيث استعرضنا اهم 
القضايا والعالقات الثنائية املشتركة 

والشؤون االقليمية، وكانت هناك 
وجه����ات نظر جيدة وحتدثنا بكل 
صراح����ة، مؤكدا ان اللقاء متخض 
عن نتائ����ج مثمرة وجيدة. وتابع: 
وكان لي لق����اء مع رئيس مجلس 
االم����ة جاس����م اخلراف����ي، واصفا 
النش����يط  املجلس بأنه »املجلس 
واالس����تثنائي باملنطق����ة«. وقال 
صاحلي: لقد تقرر عودة سفيري 
البلدين، الكويت وايران، الى محل 
عملهما في اقرب وقت، وان تلتئم 

اللجنة العليا املشتركة بني البلدين 
لبحث القضايا الثنائية واستعراض 
كل ما يعزز العالقات بني البلدين 

اجلارين والصديقني.
ونفى صاحلي تورط بالده في 
شبكة التجسس االيرانية التي صدر 
بحقها حك���م من القضاء الكويتي، 
املتهمون باالستئناف، وقال  وقام 
صاحلي: انني انفي جملة وتفصيال 
ان يكون لنا دور في ذلك، ونتمنى 
ان تأتي درجات التقاضي االخرى 
بنتائج ايجابية. وذكر صاحلي انه 
حتدث مع صاحب السمو االمير عن 
اح���داث البحرين، وعن كل قضايا 
املنطقة، ومتخض اللقاء عن نتائج 
مثمرة. وأكد صاحلي ان ايران هي 
جار قابل للثقة واالعتماد عليه لكل 
دول املنطقة، مضيفا ان ايران تتمتع 
بعالقات متميزة مع كل دول اجلوار، 

وهناك عشرات اآلالف من االيرانيني 
يعملون بهذه الدول اجلارة، ويبلغ 
حجم التبادل التجاري بينها وبني 

ايران مليارات من الدوالرات.
وقال صاحلي: نحن نعيش في 
منطقة دوامة وحساسة وحاسمة لكل 
دول العالم ويهمنا حتقيق وتعزيز 
االستقرار والسالم في املنطقة، وهذه 
من أولويات السياس���ة اخلارجية 
اإليرانية، وتعزيز األمن والس���الم 
واالستقرار، ألن هذا في صاحلنا وفي 
صالح كل دول املنطقة، وليس من 
مصلحة أحد اإلخالل بأمن املنطقة 
واستقرارها. وأضاف صاحلي قائال: 
ان هناك أوهاما وسوء فهم اصطناعيا 
في أذهان البعض حول إيران، وهذه 
األوهام ال أس���اس لها من الصحة 
وليس لها رصي���د، وليس لها أي 
جذور. وتاب���ع: ان الهدف من هذه 

الزيارة هو متتني وتوثيق العالقات 
بني البلدي���ن وإزالة س���وء الفهم 
القائم، وقد  الوهمي واالصطناعي 
جنحت الزيارة في ذلك، وكانت نتائج 
زيارتي للكوي���ت الصديقة مثمرة 
وإيجابية، وجنحت في إزالة الكثير 
من هذه األجواء املشحونة. وحول 
موقف إيران من دخول قوات درع 
اجلزيرة إلى البحرين، قال صاحلي: 
ان مواقف إيران قائمة على العالقات 
الدولية واملواثيق الرسمية، ونؤمن 
بأن دخول القوات العس���كرية الى 
البحرين لم يكن ضروريا،  مملكة 
وكان من الواجب معاجلة املوضوع 
بطريقة بحرينية � بحرينية، ونأمل 
ان يتم حل هذه القضية في القريب 
العاجل أيضا بأس���لوب بحريني � 

بحريني.
سامح عبدالحفيظ  ٭

انعقاد اللجنة 
املشتركة قريبًا 

ودخول قوات درع 
اجلزيرة للبحرين
لم يكن ضروريًا

خالد اجلاراهلل

أكد وكيل وزارة اخلارجية خالد اجلاراهلل عودة 
السفير الكويتي إلى إيران األسبوع املقبل، وكذلك 

سيأتي السفير اإليراني إلى الكويت األسبوع 
املقبل أيضا، الفتا الى ان زيارة وزير اخلارجية 

اإليراني علي أكبر صاحلي كانت ايجابية وستسهم 
في إعادة األمور إلى طبيعتها وإلى التهدئة. 

وقال اجلاراهلل خالل االحتفال بالعيد الوطني 
جلنوب افريقيا مساء أمس: نقلنا إلى اجلانب 

اإليراني قلقنا وانزعاجنا من التوتر وتطلعنا ألن 
نرى سماء العالقات اخلليجية ـ اإليرانية قد 

تبددت الغيوم حولها. وبخصوص موضوع ميناء 
مبارك الكبير وما يقوله اإلعالم العراقي من ان 

الكويت تستخدمه للضغط على احلكومة العراقية 
من اجل املقايضة مبنفذ بحري مقابل أراض برية 
قال اجلاراهلل: نأسف لسماع هذا الكالم، مشيرا 

الى انه لم يصدر من مسؤولني عراقيني وإمنا من 
إعالميني. 

وأكد ان هذا الكالم ال ميت للحقيقة بصلة، 
والكويت متارس حقها وسيادتها بإقامة امليناء. 
وأوضح ان العمل فيه متواصل وان العراقيني 

يدركون متاما ان ما نقوم به تصرف طبيعي وفي 
إطار السيادة الكويتية. 

اما فيما يتعلق باملواطن محمد الدوسري فقال: 
نحن على اتصال مع السلطات اللبنانية، وجتاوبت 

معنا وتفهمت مطالب الكويت باسترداده إلينا 
باعتباره مواطنا كويتيا وباعتبار الكويت أولى 

مبواطنيها.
وأكد اجلار اهلل أن الكويت ترحب بدعوة األردن 

واملغرب إلى مجلس التعاون.
بيان عاكوم  ٭

اجلاراهلل: سفيرنا سيعود إلى طهران األسبوع املقبل

مصادر عسكرية تنفي إنقاذ سفينة إيرانية لسفينة كويتية من أيدي القراصنة
نفت مصادر عسكرية في وزارة الدفاع في تصريح 
خاص لـ »األنباء« ان تكون سفن إيرانية قد انقذت 

سفينة كويتية من ايدي قراصنة في بحر عمان، وقالت 
املصادر لم تتعرض اي من سفننا ألي عملية قرصنة. 

وكان قائد القوة البحرية في اجليش االيراني االدميرال 
حبيب اهلل سياري اعلن امس ان وحدة من البحرية 

االيرانية انقذت مؤخرا سفينة كويتية صغيرة من هجوم 
للقراصنة في بحر عمان. ونسبت وكالة االنباء االيرانية 

الرسمية )ارنا( الى االدميرال سياري قوله امس ان 

سفينة كاسال كورين الكويتية تعرضت لدى مرورها في 
بحر عمان قرب مضيق هرمز لهجوم من ثالثة زوارق 
تابعة لقراصنة البحر قبل ان تتدخل البحرية االيرانية 

وجتبر القراصنة على الفرار. وقال ان دورية تابعة 
لألسطول االيراني كانت حاضرة في املنطقة التي تتواجد 
فيها السفينة الكويتية فتدخلت للدفاع عن كاسل كورين 
واجبرت القراصنة على الفرار وواصلت الدورية حمايتها 

للسفينة الكويتية حتى دخول مياه اخلليج.
عبدالهادي العجمي  ٭


