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االجتاه �شرق ًا� ..شراكة م�ستقبلية عمالقة..

�أمري الكويت ..يف زيارة تاريخية لـ«ال�صني»
����س���ب���ع ات����ف����اق����ي����ات وم�������ذك�������رات ت����ف����اه����م ب��ي��ن ال���ب���ل���دي���ن
ت���ط���ب���ي���ق امل���������دن ال�����ذك�����ي�����ة :م���������ش����روع احل�����ري�����ر واجل�������زر
ب������روت������وك������ول ل����ل����ت����ع����اون يف جم�������ال ال���������ص����ن����اع����ة ال���دف���اع���ي���ة

لردع �سلوك �إيران اخلبيث يف العامل..
وا�شنطن ت�صنف «�سرايا الأ�شرت» منظمة �إرهابية �إجنبية

�أعلنت اخلارجية الأم�يرك��ي��ة �أم�س
ال��ث�لاث��اء ،ع��ن ت�صنيفها اجلماعة
الطائفية املو�سومة (�سرايا الأ�شرت)
ال��ت��ي ا���ش��ت��ه��رت مبمار�ستها �أع��م��ا ًال
�إرهابية يف مملكة البحرين (منظمة
�إرهابية).
وقالت اخلارجية الأمريكية يف بيان
لها �إنها «�أدرج���ت (�سرايا الأ�شرت)،
وهي جماعة �إرهابية مدعومة من
�إي���ران وم��ار���س��ت �أع��م��ا ًال �إره��اب��ي��ة يف
البحرين كمنظمة �إرهابية �أجنبية،
مبوجب قانون الهجرة واجلن�سية
الأمريكي».
و�أو�ضحت �أن �إدراج (�سرايا الأ�شرت)

يف ق��ائ��م��ة ال��ت��ن��ظ��ي��م��ات الإره���اب���ي���ة،
ي�سعى �إل����ى «ح��رم��ان��ه��ا م��ن امل����وارد
ال���ل���ازم�������ة ،ل���ل���ت���خ���ط���ي���ط وت��ن��ف��ي��ذ
الهجمات الإرهابية».
وت��ب�� ًع��ا ل��ذل��ك �أك���د ال��ب��ي��ان �أن���ه «يتم
ح��ظ��ر ج��م��ي��ع مم��ت��ل��ك��ات اجل��م��اع��ة
يف ال���والي���ات امل��ت��ح��دة ،ك��م��ا يحظر
ع��ل��ى الأم�يرك��ي�ين ال���دخ���ول يف �أي��ة
معامالت مع هذه املنظمة».
ومبوجب هذا القرار ف�إن «توفري �أي
دع��م �أو م���وارد ل�سرايا الأ���ش�تر يعد
جرمية» ،ح�سب البيان.
و�شدد البيان على �أن هذا الت�صنيف
«ي��دخ��ل يف �إط���ار حملة �أك�ب�ر ،ل��ردع

���س��ل��وك �إي�����ران اخل��ب��ي��ث وو���ض��ع حد
لدعمها للإرهابيني يف جميع �أنحاء
العامل».
و�أورد ال���ب���ي���ان ،ت�����ص��ري ً��ح��ا ل��ن��ات��ان
�سيلز من�سق مكافحة الإره�����اب يف
اخلارجية الأم�يرك��ي��ة ،ق��ال فيه �إن
«�إي�����ران ت�ستخدم وك�ل�اء �إره��اب��ي�ين
لتو�سيع نفوذها اخلبيث وتقوي�ض
ال�����س�لام��� ،س��واء يف �أفريقيا و�أوروب���ا
و�أمريكا ال�شمالية و�آ�سيا واخلليج».
و�أك���د �أن «���س��راي��ا الأ���ش�تر ت��دخ��ل يف
���س��ل�����س��ل��ة ط��وي��ل��ة م���ن الإره���اب���ي�ي�ن،
ال����ذي����ن ي��ق��ت��ل��ون ن���ي���اب���ة ع����ن ن��ظ��ام
فا�سد».

و�أو����ض���ح ���س��ي��ل��ز �أن «ال��ت�����ص��ن��ي��ف هو
�إع�ل�ان ب����أن ال��والي��ات امل��ت��ح��دة ترى
بو�ضوح ما حت��اول �إي���ران القيام به
جت���اه ال��ب��ح��ري��ن م��ن خ�ل�ال وكيلها
(جماعة الأ�شرت) الإرهابية».
وي�������ش���ار �إل�����ى �أن ج��م��اع��ة (���س��راي��ا
الأ�شرت) ت�أ�س�ست �سنة  ،2013وتتهم
ب��ال�ت��ورط يف العديد م��ن الهجمات
الإرهابية يف البحرين.
و�أع������ل������ن جم���ل�������س وزراء مم��ل��ك��ة
البحرين يف  4مار�س  2014اعتبار
ت��ن��ظ��ي��م (���س��راي��ا الأ����ش�ت�ر) منظمة
�إره��اب��ي��ة ،و�سبق �أنْ ت�� َب�� َّن��ى التنظيم
عدة هجمات �ضد رجال الأمن.

التنني ال�صيني ..حليف ًا ا�سرتاتيجي ًا
لدول اخلليج!..
زي��ارة �سمو �أم�ير دول��ة الكويت ال�شيخ �صباح الأحمد
اجل��اب��ر ال�صباح حفظه اهلل لل�صني ،وحم��ادث��ات��ه مع
الرئي�س ال�صيني �شي ج�ين بينغ ،وتوقيع اتفاقيات
خمتلفة معه يف جماالت متعددة يثبت من جديد �أن
دول اخلليج العربي ت�سعى لعمل حتالف ا�سرتاتيجي
وت�س ُّلط ترامب يف
للجم ت َف ُّرد َ
جديد غاية يف الأهمية ْ
املنطقة.
ف��ق��د مت ال��ت��وق��ي��ع ب�ي�ن ال��ك��وي��ت وال�����ص�ين ع��ل��ى �سبع
مذكرات تفاهم ،و�شملت التوافق على �آليات التعاون
بني البلدين يف جميع املجاالت ،وباخل�صو�ص يف جمال
ال��ت��ج��ارة االلكرتونية وال��ط��اق��ة والنفط واال�ستثمار
والتجارة ،ومذكرة لالت�صاالت وتقنية املعلومات ب�ش�أن
تطبيق تكنولوجيا امل��دن الذكية يف م�شروع (مدينة
احلرير وبوبيان).
و�أه���م تلك االت��ف��اق��ي��ات ه��ي التوقيع على بروتوكول
ب�ش�أن التعاون يف جمال ال�صناعة الدفاعية بني وزارة
الدفاع الكويتية ،وهيئة الدولة للعلوم والتكنولوجيا
وال�صناعة للدفاع الوطني ال�صينية.
كما ُن ْك رِب كذلك ما تطرق �إليه �أمري الكويت ب�ش�أن ما
يحدث يف املنطقة العربية ح�ين ق��ال «الي���زال يُدمِ ي
قلوب �أب��ن��اء �أمتنا العربية لأن م�صريها الي��زال يقع
�ضمن دائرة املجهول ،الأمر الذي يدعونا �إلى التوجه
لأ�صدقائنا يف ال�صني للعمل معاً؛ لنتمكن من جتاوز
ما نواجهه من حتديات» .انتهى كالم الأمري.
�أخ��ي�راً ..هكذا م��ا ينبغي على دول اخلليج وال��دول
العربية ِف ْع ُله ،ف�إن هذه االتفاقيات التي ُو ِّقعت ي�ؤ َّمل
�أنْ تكون قوة لي�س للكويت فح�سب ،بل قوة للخليج
والدول العربية وفل�سطني ،و�سي�صب ذلك يف ال َّد ْفع
م��ن �أج���ل �إق��ام��ة ت����وازن ُق���وى يف اخل��ل��ي��ج واملنطقة،
وال���ع���م���ل ع��ل��ى و ْق�����ف امل��خ��ط��ط ال�����ص��ه��ي��وين ال���ذي
يديره (ترامب) لتدمري املنطقة وف ْر�ض االحتالل
ال�صهيوين على القد�س� ..شرقها وغربها ،على دول
ال��ع��امل ،وف�� ْر���ض التطبيع م��ع ع���دو الأم����ة الأزيل،
وحتقيق (وهْ ����م) �صفقة ال��ق��رن ال�ترام��ب��ي��ة بالقوة
على ال���دول العربية� .إال �أن ق��دوم التنني ال�صيني
ال�صلَف
�إل��ى املنطقة �سيكون �سداً �أم��ام �إي��ران و�ضد َّ
ال�صهيو�أمريكي ،و�ستكون �صفعة بل �صفقة القرن
ال�صينية بامتياز.
اللهم اجعل كيد الكفار يف نحورهم ،ف�أنت �سبحانك
املدبِّر واملق ِّدر بقوتك التي ال تُقهَر.
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