
احتفاالت آسرة بفندق 
سويس بل بالزا الكويت 

في موسم األعياد
اجتمع مع األصحاب وأفراد العائلة 

واحتفل بعيد امليالد في فندق 
سويس بل بالزا الكويت لتأخذك 
املناسبة بنشوة فرح عارمة غنية 
بتجربة فريدة مع بوفيه غني من 

املأكوالت واألطباق الشهية وعروض 
فريدة إلقامة مميزة.

احصل على كل ما تشتهيه من خبز 
الزجنبيل الطازج وأصناف كعكة 

عيد امليالد وغيرها من »الكوكيز« 
جتدها متوافرة لدى كافيه الفندق.

توج احتفاالتك في املناسبة مع 
بوفيه عشاء ليلة امليالد أعده 

خصوصا كبير الطهاة في مطعم 
الدلة حيث فنون الطهي ملأكوالت 

شهية من أركان العالم األربعة، الى 
جانب األطباق التقليدية اخلاصة 
باملناسبة حتضر أمامك، استكمل 
الفرحة باحتفاالت يوم امليالد مع 

الديك الرومي احملمر وبودينغ عيد 
امليالد وغيرها الكثير من األطعمة 

الشهية واللذيذة.
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الكويت هنأت بوتان بالعيد الوطنيمحليات
بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد ببرقية تهنئة الى امللك جيغمي كيزار نامجيل 
واجنشوك ملك مملكة بوتان الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه مبناسبة العيد 
الوطني لبالده متمنيا له موفور الصحة ودوام العافية. وقد بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد ببرقية تهنئة الى امللك جيغمي كيزار نامجيل واجنشوك ملك مملكة بوتان الصديقة 
عبر فيها سموه عن خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده متمنيا له موفور الصحة 
والعافية. كما بعث الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.

مساعد وزير اخلارجية اإليراني أكد أن بالده ال تتدخل في الشؤون الداخلية لدول املنطقة

عبد اللهيان: إيران ال تربط قضية اليحيى واملاجد بشبكة التجسس
االعتبار عدم املساس مبحور املقاومة 
الفلس���طينية. واملسألة  والقضية 
الثانية: األحداث االرهابية التي متر 
بها سورية في الوقت احلالي فضال 
عن عشرات اآلالف من األسلحة املهربة 
الى داخل احلدود السورية. مشيرا 
الى أن الكيان الصهيوني يقف وراء 

كل ما يحدث في سورية. 
وأك���د عبداللهي���ان أن الرئيس 
الس���وري بشار األسد لديه برنامج 
اصالحي، ويهتم بش���كل جاد بهذه 
االصالحات، داعيا األس���د والشعب 
الس���وري الجناح هذه االصالحات 
والتصدي ألي تدخل أجنبي بقوة، 
لتبقى سورية بقوة في محور املقاومة 

والتصدي للكيان الصهيوني

مبادرة الجامعة العربية مهمة

واعتب���ر عبداللهيان ان مبادرة 
جامع���ة ال���دول العربي���ة خطوة 
هامة ومناس���بة ملعاجل���ة الوضع 
في س���ورية، اال انها ليست كافية. 
مطالبا بأال تكون االجراءات املتبعة 
حلل القضية السورية تخدم مصالح 

العدو الصهيوني

دورنا إلعمار العراق

وفيما يخص االنسحاب األميركي 
من العراق، وان هناك ثمة تخوفات 
من تغلغل النفوذ االيراني هناك، نفى 
عبداللهيان أي تدخل لبالده في الشأن 
العراقي الداخل���ي، مبينا أن الدور 
العراق وبناءه هو  االيراني العمار 
أفضل األدوار. وقال: مشاركة دولة 
لدولة أخ���رى ال تعد أمرا مرفوضا 
السيما اذا كانت تلك املشاركة للعمل 
على االستقرار واحالل السالم فيها، 
موضحا »اننا وظفنا نفوذنا لتحقيق 

االمن واالستقرار في العراق«.
وأضاف: بينما ساعدت املمارسات 
األميركي���ة في قتل وجرح أكثر من 
مليون عراقي، وتشريد ثالثة ماليني 
آخرين خالل السنوات األخيرة، بذلت 
ايران جهودها للعم���ل على اعمار 
العراق مبشاركة جبارة، منها تصدير 
الطاقة الكهربائية الى شرق العراق 
على سبيل املثال. موضحا أنه في حال 
سحب القوات األميركية من العراق 
فان الواليات املتحدة ستبذل مزيدا 
من اجلهد للتواجد على الساحة هناك، 
معربا عن أمل���ه أال يرى أي تدخل 

أميركي في الشؤون العراقية.

أميركا تقتل آالف األبرياء

وفي تعليقه على طلب مفوضية 
االمم املتحدة حلقوق االنسان لوقف 
اعدام املوقوفني في قضايا املخدرات في 
ايران، بني عبداللهيان أن هذا الطلب 
مسيس، موضحا أن هناك اجراءات 
متارس على اجلمهورية االسالمية 

االيرانية بدوافع سياسية.
وأش���ار الى أن أمي���ركا والدول 
الغربية تقص���ف وتقتل اآلالف من 
املنطق���ة حتت ذريعة  األبرياء في 
دعم احلري���ات والدميوقراطية في 
العراق وليبي���ا وغيرها من الدول، 
الدول  املقاب���ل قامت اح���دى  وفي 
باعدام »تاجر للمخدرات« ويتهمونها 
باملمارسات العنيفة جتاه الشعوب، 
في الثقافة الغربية ال يوجد اي مفهوم 
لالبادة اجلماعية، ولكن اعدام مهرب 
يعتبرونه امرا كبي���را. ويطالبون 
بوقف ما يس���مونه انتهاكا حلقوق 

االنسان.
بيان عاكوم  ٭

قبل املسؤولني وفي حال التوصل الى 
نتيجة سيعلن عنها السفير االيراني 

في الكويت في وقتها.
وأكد أنه ال ربط بني هذه القضية 
والشبكة املزعومة، وقال: اننا نعتقد 
أن األمور املتعلقة بالشبكة املزعومة 
جتري في قضية ليس لها أس���اس 
وعار عن الصحة، ونتمنى اإلفراج 
عن املعتقلني ف���ي هذه القضية في 
أقرب فرصة، مشيرا الى ان العالقات 
بني البلدين أكبر متانة من أن تتأثر 

مبثل هذه القضايا.

آراء مختلفة

العالقات االيرانية  وبخصوص 
الس���عودية، وان كان س���يزور   �
اململك���ة خالل جولت���ه اخلليجية، 
ق���ال عبداللهيان: هن���اك محادثات 
ولقاءات تش���اورية بني املسؤولني 
ف���ي البلدين على كاف���ة األصعدة، 
وحوارنا مع املسؤولني هناك يأتي 
في اط���ار التطورات ف���ي املنطقة 
وكذلك التطورات املتعلقة بالعالقات 
الثنائية بني البلدين. مبينا أن اململكة 
العربية السعودية من الدول الهامة 

في املنطقة.
وأكد عدم وجود أي مش���اكل أو 
البلدي���ن فيما يتعلق  خالفات بني 
بالعالقات الثنائية، »ولكن هناك آراء 
ومواقف مختلفة بخصوص بعض 
قضايا املنطقة وعلى هذا االساس نقوم 
بالتشاور واحلوار فيما بيننا«.مشيرا 
الى انه من ضمن هذه القضايا تواجد 
القوات السعودية في درع اجلزيرة 
والذي وصف���ه بأنه خطأ، الفتا الى 
أن العمل العسكري في البحرين زاد 
األوضاع تعقيدا. »وعلى هذا االساس 
فان عودة األوضاع وانسحاب القوات 
العس���كرية خطوة هامة وأساسية 
للتوصل الى حل ومعاجلة األوضاع 
في البحرين«. وأشار عبداللهيان إلى 
زيارة قام بها وزير اخلارجية االيراني 
الى السعودية خالل الشهر املاضي 
للمش���اركة في تشييع جثمان ولي 
العهد السعودي السابق، وعلى هامش 
الزيارة كانت هناك لقاءات مع كل من 
امللك عبداهلل واألمير نايف واألمير 
س���عود الفيصل، فضال عن زيارة 
وزير األمن االيراني الى السعودية 
للتشاور حول التطورات في املنطقة، 
وقال »في أول فرصة سأقوم بزيارة 

اململكة السعودية«.

الحوار مع الشعب في سورية

وعن املوقف االيراني للوضع في 
كل من البحرين وسورية، واالتهامات 
املوجهة اليران بالتدخل في الشأن 
البحريني، وفي املقابل عدم قبول ايران 
للتدخل في سورية اكد عبداللهيان 
أن بالده تقف على مس���افة واحدة 
من القضيت���ني، ففي البلدين هناك 
مطالبات شعبية ال بد من االنصات 
اليها من قبل املسؤولني، مشددا على 
ادانة بالده للعنف والقتل للشعوب 
سواء في البحرين او سورية، موضحا 
أن احلوار هو احلل األمثل والطريق 
السليم ملعاجلة تلك القضايا. مطالبا 
البلدين باجراءات تؤدي  حكومات 
الى خلق الثقة بينها وبني ش���عوب 

بلدانها.
 وأضاف: فيما يتعلق بالوضع 
في سورية هناك مسألتان هامتان، 
أوالهما: تقع سورية في اخلط األمامي 
للتصدي للكي���ان الصهيوني، وأي 
اجراء ضد سورية ال بد أن يأخذ بعني 

في املنطقة وعلى رأسها التطورات في 
البحرين وسورية واليمن، مبينا أن 
معاجلة املشاكل والقضايا التي توجد 
في هذه الدول تس���اعد على توفير 
األمن واالستقرار للمنطقة، مؤكدا أن 
احللول السياسية واملفاوضات هي 
احلل والطريق األمثل للدول الثالثة، 
وقال: على هذه األساس نرفض أي 

تدخل عسكري أو تدخل أجنبي.
وعن اجلرف القاري وفيما يتعلق 
بتحديد النقط الثالثة قال عبداللهيان: 
أجريت محادثات مع وزير اخلارجية، 
ونحن مس���تعدون لالستمرار في 

احملادثات في أول فرصة ممكنة.

نشاطات غير قانونية لليحيى والماجد

وعن اطالق س���راح احملتجزين 
الكويتيني في طهران عادل اليحيى 
واالعالمي رائد املاجد وان كان هناك 
ربط بني قضيتهما وشبكة التجسس 
االيرانية في الكويت، قال عبداللهيان: 
الكويتيني كانت  قضية املعتقل���ني 
لنشاطات خارج القوانني االيرانية من 
قبل املواطنني الكويتيني، واملسؤولون 
االيرانيني يتابعون املسألة بنظرة 
إيجابية بسبب عالقات الصداقة بني 

البلدين.
وأضاف: هناك جهود تبذل من قبل 
وزارة اخلارجية، فضال عن جهود 
سفيري البلدين ملعاجلة القضية، اال 
ان هناك جهات معنية تعتقد انهما 
قاما بنشاطات غير قانونية، مبينا 
أن القضية مدار اهتمام ايجابي من 

جيدا ان الداخل الصهيوني في حالة 
انهيار« مشيرا الى أن التطورات في 
املنطقة جعلت الكيان الصهيوني في 
أحلك ظروفه. مضيفا: »بالرغم من 
ذلك فان اي تهديد محتمل س���نقوم 

بالرد عليه بسرعة وقوة«.

عالقة متينة وأخوية 

وكان قد اشاد بالعالقات الكويتي 
� االيراني���ة واصفا اياه���ا باملتينة 
واالخوية معربا عن اعتزازه بجهود 
سمو االمير التي وصفها باحلكيمة 
مثنيا عل���ى »دور حكومة الكويت 
املس���تمر ف���ي احلفاظ عل���ى امن 

واستقرار املنطقة«.

دعوة لوزير خارجية الكويت

ال���ى لقاء  وأش���ار عبداللهيان 
جمعة بوزي���ر اخلارجية الكويتي 
الش���يخ صباح اخلالد، وقال: خالل 
لقاء مت بيني وبني وزير اخلارجية 
الشيخ صباح اخلالد تناولنا تعزيز 
التعاون واملش���اورات املش���تركة 
فيم���ا يتعلق بالقضاي���ا االقليمية 
الثنائية بني  والدولية والعالق���ات 
البلدي���ن، ووجهنا دعوة نيابة عن 
وزير خارجية اجلمهورية االسالمية 
االيرانية الى وزير اخلارجية الكويتي 
الشقيق، وأضاف: توصلنا الى تشكيل 
اجتماعات للجنة االيرانية الكويتية 
املشتركة في أول فرصة ممكنة ولقائي 
الي���وم كان فرصة لتن���اول االراء 
التطورات  واملستجدات بخصوص 

القم���ة اخلليجية  انعقاد  قبيل 
ال� 32 علق مساعد وزير اخلارجية 
االيراني للشؤون العربية واالفريقية 
حسني امير عبداللهيان على البيانات 
اخلتامية لدول مجلس التعاون التي 
تش���ير الى تدخل ايران في بعض 
دول املنطق���ة نافي���ا حص���ول اي 
تدخل ومؤكدا في الوقت نفس���ه ان 
اجلمهورية االسالمية االيرانية لم 
تكن يوما من االي���ام مصدر تهديد 
الي دولة صديقة جارة او اي دولة 
في العالم مستشهدا في اطار تعليقه 
على االتهامات اليران بالتدخل في 
الشأن البحريني بتقرير جلنة تقصي 
احلقائق التي مت حتديد اسمائها من 
قبل ملك البحرين بعدم وجود تدخل 
ايراني في الشؤون الداخلية ململكة 

البحرين.
وبالرغم من تأكيده خالل مؤمتر 
صحافي نظمته السفارة االيرانية في 
البالد مبناسبة زيارته الى الكويت 
على استراتيجية ايران املبنية على 
حتقيق امن واستقرار املنطقة اال انه 
شدد على جهوزيتهم للرد »وبقوة 
على اي تهديد من اخلارج سواء كان 
ضد ايران او اي دولة جارة«.مبينا 
ان ما تعاني منه املنطقة هو وجود 

قوات اجنبية خارجية.
وقال »ان اي هجوم على منطقتنا 
سيؤدي الى املساس باألمن«، مؤكدا 
أن الرد االيراني الس���ريع سيؤدي 
بطبيعة احلال الى توفير االمن.ولفت 
عبداللهي���ان الى ان االجنازات التي 
حققتها ايران ف���ي العقود االخيرة 
كلها تصب في خدمة املنطقة. متحدثا 
عن املقترحات الت���ي قدمها رئيس 
اجلمهورية االسالمية االيرانية أحمدي 
جناد خالل مشاركته في مؤمتر القمة 
في الدوحة بخصوص حتقيق التنمية 

واالستقرار والهدوء للمنطقة.

موقفنا مع سورية ألسباب ثالثة

وع���ن املوقف املخال���ف اليران 
بخصوص الوضع في سورية علل 
عبداللهيان املوق���ف االيراني بدعم 
النظام السوري بثالثة اسباب اولها 
ان جهات خارجية نقلت االزمة الى 
سورية ولذلك فهي ليست حركة ذاتية 
ش���عبية بينما في مصر والبحرين 
واليمن كانت حركات شعبية ذاتية 
اما االمر االخر فأرجعه الى انه في كل 
البلدان هناك ساحة مخصصة في كل 
عاصمة للمشاركة في االحتجاجات، 
بينما الوضع في سورية مختلف، 
االحتجاجات متمركزة على الشريط 
احلدودي وأدت الى قتل الكثيرين، 
مشيرا الى ان هذا يؤكد انها أحداث 
إرهابي���ة، فضال ع���ن وجود تدخل 
أجنبي. اما السبب الثالث برأيه فهو 
ان الشعوب في البلدن االخرى كانت 
تشعر بالتحقير لتعامل حكوماتهم 
مع الكيان الصهيوني بينما الشعب 
السوري كان في اخلط االمامي مع 
حكومته للتصدي للكيان الصهيوني 

وكان لديه غرور وطني.

ال قوة إلسرائيل للهجوم علينا

اما وان كان كثر احلديث مؤخرا 
عن حرب اسرائيلية ضد ايران فقلل 
عبداللهيان من شأن هذه التهديدات 
مؤكدا على ان »الكيان الصهيوني ال 
ميلك القوة للهجوم على ايران، وما 
يقوم به اطالق للنعرات التي تعبر 
عن مخاوفهم وقلقهم« مبينا ان ايران 
ال تعتبر تهديداتهم جدية »الننا نعلم 

مساعد وزير اخلارجية اإليراني حسني عبداللهيان متحدثا في املؤمتر الصحافي بحضور السفير روح اهلل كهرماني جابك )هاني الشمري(

إيران من طالئع الربيع العربي 

نفخر بحزب اهلل 

ردا على سؤال عما يقال ان الدولة املقبلة بعد سورية يطالها الربيع العربي 
هي ايران اشار عبداللهيان الى ان الربيع العربي حدث في ايران قبل 32 

سنة، وقال »نحن كنا من طالئع الربيع العربي وقتها، وخالل العقد األخير 
كنا من طالئع الدول التي دخلت في مجاالت التقنية النووية السلمية«.

عن دعم ايران حلزب اهلل فيما يدور في املنطقة، أشار عبداللهيان الى أن 
حزب اهلل مجموعة سياسية جهادية طالبة للحرية في لبنان، وفي اعتقادنا 

أنه ال يعمل على التدخل في أي دولة من دول املنطقة. مبينا أن هذا 
احلزب يدافع عن لبنان وعما يراه قيما للمنطقة، معربا عن فخره وفخر 

إيران جتاه هذا احلزب وتصديه للكيان الصهيوني.

خالل اجتماعي 
مع وزير اخلارجية 

توصلنا إلى تشكيل 
اجتماعات للجنة 

اإليرانية ـ الكويتية 
املشتركة في أول 

فرصة ممكنة

إسرائيل ال تقوى على 
الهجوم علينا وآراؤنا 

مختلفة مع السعودية 
بسبب تواجدها في 

البحرين

الشعوب في مصر 
والبحرين واليمن 

كانت تشعر بالتحقير 
لتعامل حكوماتها مع 

الكيان الصهيوني بينما 
الشعب السوري كان 

في اخلط األمامي 
للتصدي إلسرائيل

استراتيجيتنا أمن 
اخلليج وسنرد بقوة 
على أي تهديد من 
اخلارج على بلدنا 

أو على أي دولة صديقة

دعوة للتفكير
بقلم الفريق أول أحمد الرجيب

يحفظك.. 
أيتها الغالية

أمي الغالية الكويت، أنت يا من كنت يوما لؤلؤة اخلليج، 
كم أفتقدك ويفتقدك معي جموع الكويتيني املخلصني، 

ملاذا نراك اليوم شاحبة الوجه، ثقيلة اخلطى، مثقلة 
بالهموم، ضجرة من الصخب الذي ال ينتهي، ومن 

اجلدل العقيم الذي تعدى كل اخلطوط، حزينة انت ملا 
آل إليه نسيجك االجتماعي من شروخ وجروح، ميأل 

صدرك احلنون اخلوف على وحدة شعبك التي باتت في 
خطر، جراء صراع أبنائك على املصالح واملنافع، أبناؤك 
الذين تركوك كما انت منذ عشرين سنة، وكأنك وقفت 

خارج الزمن.
كم نحن نفتقدك يا كويت يا أمنا الغالية، نفتقد حيويتك، 

نفتقد سماحتك، نفتقد وسطيتك، نفتقد ترابط اهلك 
في السراء والضراء وتواصلهم اجلميل النابع من القلب 
الذي ال يعرف النفاق، نفتقد مبادراتك الرائعة، وإبداعاتك 

املتميزة، وإجنازاتك احلضارية في جميع املجاالت، 
الثقافية، واالجتماعية، والسياسية، واألدبية، والفنية، 
والرياضية، تلك االجنازات التي كانت يوما ملء العني 
والبصر، اجنازات جعلتك وعن جدارة على رأس دول 
اخلليج لسنني طويلة، وحزت لقب لؤلؤة اخلليج عن 

جدارة!
وبعد.. أيتها الغالية.. ها انت اليوم وبكل القلق الذي 
حتملني، على اعتاب مفترق طرق.. حكومة جديدة، 

وتنتظرين مجلس أمة جديد.. ولكنك تعلمني ونعلم، ان 
التغيير االيجابي الذي تنتظرين وينتظره كل املواطنني 

املخلصني، ال يتحقق بتغيير الهياكل واألشخاص، وإمنا 
يتحقق بحسن النوايا، وبتغيير ما في النفوس، )ان اهلل 

ال يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم( صدق اهلل 
العظيم.

وها هو أميرك وأميرنا بحكمته وبخوفه عليك وعلينا 
وضع النقاط على احلروف، وفتح الباب على مصراعيه 

امامنا للتغيير االيجابي املنشود، ولكنه وضعنا امام 
مسؤولياتنا، وحدد لنا طريق اإلصالح في نطقه السامي 

عند استقباله للحكومة اجلديدة »نأمل ان يحسن 
املواطنون اختيار من ميثلهم بعيدا عن العصبيات 

القبلية، والطائفية، والفئوية وان يكون معيار االختيار 
هو اإلخالص للوطن« لقد حدد أميرنا الداء ووصف 

الدواء.. نعم ان اإلخالص للوطن هو طريق اخلالص مما 
تعانني أيتها الغالية ونعاني، ان اإلخالص لك وحدك أيتها 
الغالية، يفتح الطريق واسعا امام تقدمك وتطورك، أسوة 

ببقية األمم التي سبقتك مبراحل.
أيتها الغالية، اعرف ويعرف الكويتيون املخلصون انك 

تنتظرين حكومة أفعال ال أقوال، حكومة اجنازات ال 
حكومة ترضيات، حكومة قوية ال تهاب األصوات العالية، 
حكومة سياستها احلزم والعدل، حكومة أولوياتها تعزيز 
هيبة وسلطة القانون، وتتطلعني ايتها الغالية، إلى مجلس 

أمة ميثل األمة بأسرها، ميثل الكويت بجميع مكوناتها 
االجتماعية، ال مجلسا ميثل اعضاءه مصالح عائالتهم او 
أحزابهم او قبائلهم او طوائفهم، مجلس يتفرغ للتشريع 
والرقابة، ال مجلس للتجريح وتصفية احلسابات، مجلس 

يضع مصلحتك أيتها الغالية قبل مصلحة أعضائه، او 
مصلحة من وراءهم . 

ال يخفى على اجلميع أيتها الغالية، انك امام مرحلة 
تاريخية بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى، إما ان 

تعودي بفضل إخالص أبنائك وتكاتفهم وتركهم للجدل 
وتفرغهم للعمل، الستعادة لقبك »لؤلؤة اخلليج« اللقب 

الذي تستحقني، والذي عرفتك الدنيا من خالله، وإما 
ستتقاذفك رياح املجهول »ال سمح اهلل«. 

 وليس لنا هنا من قول، إال ان يحفظك اهلل يا كويت، 
وطنا غاليا، ويهدي أبناءك ملا فيه خيرك ومصلحتك 

وخير أبنائك وأحفادنا.


