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أك��د نائب رئيس مجلس إدارة جمعية 
ال��س��ام ل��أع��م��ال اخل��ي��ري��ة واإلن��س��ان��ي��ة 
ومديرها العام  د.نبيل العون أن��ه مت عقد 
اجتماع تنسيقي مع رئيس وأعضاء مجلس 
ادارة جمعية ملتقى الكويت اخليري ومجلس 
ادارة جمعية ال��س��ام اخليرية للتباحث 
ح��ول تنظيم ملتقى الكويت األول إلدارة 
العمل اإلنساني حتت عنوان حوكمة العمل 
اإلن��س��ان��ي تطبيقات ومكتسبات وال��ذي 
يهدف إل��ى تصويب امل��ؤس��س��ات اخليرية 
اجت���اه ال��ه��دف امل��ن��ش��ود وامل��ط��ل��وب ويقفز 
قفزات م��دروس��ة بجهود قليلة وكلفة أقل 
من خال نظام احلوكمة والذي يضع إطارا 
تنظيميا يساعدها على حتقيق متطلباتها 
في أقل تكلفة وجهد وعناصر بشرية . كما 
نوه العون ض��رورة النظر ملستقبل العمل 
االنساني الكويتي االستراتيجي ورفع كفاءة 
املؤسسات اخليرية واالنسانية وأن يعني 
العاملني عليه لتطويره حت��ت ه��ذا النمط 

اإلداري من خال احلوكمة.
وذل��ك في تصريح صحفي بعد توقيعه 
ات��ف��اق ت��ع��اون م��ع جمعية ملتقى الكويت 
اخل��ي��ري ف��ي مقر جمعية ال��س��ام لاعمال 
اخل��ي��ري��ة واالن��س��ان��ي��ة مبنطقة العديلية 
لتنظيم ملتقى الكويت األول���إدارة العمل 
اإلن��س��ان��ي حت��ت ع��ن��وان “ حوكمة العمل 
االنساني مكتسبات وتطبيقات “ بحضور 
وفد من جمعية امللتقى ضم رئيس مجلس 
االدارة موسى محمد اجلمعة وأم��ني السر 
جمال عبدالرحمن النامي وعضوات مجلس 
اإلدارة د. فاطمه صالح الدويسان ومعالي 
مفلح الفاح وكان في استقبالهممن جانب 
جمعية السام كل مننائب رئيس مجلس 
ادارة وم��دي��ر ع��ام اجلمعية د نبيل حمد 
العون وعضو مجلس االدارةعبدالله صالح 
الشايجي ونائب مدير تنمية املواردعبدالله 
اب��راه��ي��م الشامي وض��ي��ف ش��رف م��ن قطر 

الشقيقة العم حمد بن عمير النعيمي
وب��دوره أكد رئيس مجلس إدارة جمعية 

ملتقى ال��ك��وي��ت اخل��ي��ري م��وس��ى اجلمعة 
أن ه��ذا االجتماع واالت��ف��اق ياتي تتويجاً 
للتعاون بني مؤسسات قطاع العمل االنساني 
اخليرية واإلنسانية واالهلية املهنية سعياً 
وحتقيقا للتكامل وتطويراألنظمة وآليات 
وبيئة العمل االنساني الكويتي والذي توج 
بتوقيع اتفاق شراكة إلقامة ملتقي الكويت 
األول للعمل االنساني بني كل من وجمعية 
الساملاعمال اخليرية واالنسانية التي 
نعتز في الشراكة مع جمعية ملتقى الكويت 
اخل��ي��ري املتخصصة بتطوير وتشجيع 
العمل الكويتي االنساني للخروج برؤية 
تساهم فيتحسني بيئة العمل اخليرية ملا 
فيه جتسيداً خلطة التنمية كويت 2035 
وتأصيل بنى العمل االنساني املؤسسي في 
متكني دولة الكويت ومكانتها الدولية الرائدة 

في هذا املجال .
وم����ن ج��ان��ب��ه ق����ال أم����ني س���ر مجلس 
ادارةجمعية ملتقى الكويت اخليري جمال 
النامي رئيس جلنة اإلش��راف على تنظيم 
ملتقى  الكويت األول الدارة العمل االنساني 
ج��اء حتقيقا للشراكة االستراتيجية التي 
تسعى اليها اجلمعية ومنه ما اثمر في هذا 
االت��ف��اق ال���ذي م��ن خ��ال��ه حتقيق التكامل 
املنشود بني اجلمعيات اخليرية واجلمعيات 
االهلية التي تشرف عليها وزارة الشئون 
االج��ت��م��اع��ي��ة ف��ي ال��ش��ان احمل��ل��ي ووزارة 
اخل��ارج��ي��ث ف��ي ال��ش��ان اخل��ارج��ي تعاون 
مشترك لتنظيم فعاليات امللتقى الكويت 
األول إلدارة العمل اإلنساني حتت شعار “ 
حوكمة العمل االنساني مكتسبات وتطبيقات 
“ في مقر جمعية السام لاعمال اخليرية 
واالنسانية وب��دأ االجتماع ف��ي التعريف 
بامللتقى وأهمية تنظيمه خاصة مبوضوع 
حوكمة العمل االنساني وهو شعار امللتقى 
الذي سيعقد في مركز الشيخ جابر األحمد 

الثقافي .
وكشف النامي أن امللتقى سيعقد في قاعة 
امل��ؤمت��رات ف��ي مركز الشيخ جابر االحمد 

الثقافي حيث حرصت اللجنة املنظمة ان 
تربط ه��ذا احل��دث احمللي ال��ب��ارز في معلم 
دولة الكويت احلديثة ذلك الصرح املتمثل في 
مركز الشيخ جابر االحمد الثقافي مستذكرين 
بذلك الدور احليوي للعمل الكويتي اخليري 

ألميرنا الراحل سمو الشيخ جابر األحمد.
وقال : إن فعاليات امللتقى سوف تتناول 
ع��دد من احمل��اور وسيطرح ع��دد من أوراق 
العمل فيما يتعلق مبوضوع حوكمة العمل 
ف��ي ال��ق��ط��اع اخل���اص وح��وك��م��ة العمل في 
القطاع احلكومي وحوكمة العمل في القطاع 
االنساني وسيقام على هامش امللتقى عدد 
من الفعاليات منها تدشني جائزة #وشاح_
الكويت_للبصمة_االنسانية وتكرمي احلائزين 
على هذه اجلائزة لنسختها االول��ى في عام 
2018 والتي مت االعان عن بعض املرشحني 
لها من الشخصيات او الفرق التطوعية الذين 
كان لهم بصمات كويتية انسانية متميزة 
وج���اري استكمال الترشيحات وف��ق الية 

مهنية جتمع بني اجلانب االكادميي واملهني
وأوضح أنه سيتم تنظيم ملتقى الكويت 
األول للفرق التطوعية االنسانية ضمن 
ال��ف��ع��ال��ي��ات امل��ص��اح��ب��ة مللتقى احلوكمة 
وسيختتم امللتقى في حفل ختامي مفتوح 
للجمهور لتأكيد ال���دور احل��ي��وي لدولة 
الكويت كونها مركزا للعمل االنساني وسمو 
أمير ال��ب��اد الشيخ صباح االح��م��د اجلابر 
الصباح حفظه الله تعالى ورعاه قائدا للعمل 
االنساني ومن هذا الشعب املعطاء وكل من 

يعيش على أرضها من االوفياء .
وق��ال النامي أن كل ما تقوم به جمعية 
ملتقى ال��ك��وي��ت اخل��ي��ري م��ن اس��ت��ع��دادات 
سيكون تظاهرة وفعالية على مستوى 
يليق في كون العمل الكويتي االنساني قيمة 
تنافسية عاملية حتولت من كونها مصدر 
التمويل والعطاء االنساني الي كونها مصدرا 
للفكر واالداء االنساني املتجذر من االجداد 
واك��م��ل مسيرته ثلة م��ن رج���االت ونساء 
وشباب وفتيات بكل كل فئات املجتمع حتى 

غدى الكويتي ومن يقيم بها معروف في قيمة 
العطاء والسخاء املتميز بني شعوب العالم

وب���ني أن ملتقى ال���ذي مي��ك��ن تسميته 
اختصارا ملتقى احلوكمةيجمع بني اجلانب 
الفكري والثقافي واالجتماعي واجلانب 
اإلع��ام��ي اض��اف��ة ال��ى ت��ب��ادل اخل��ب��رات بني 
املعنيني واملختصني في هذا الشأن وسيكون 
امللتقى بالتعاون بني اجلمعيتني وج��اري 
التنسيق م��ع احت���اد اجلمعيات وامل��ب��رات 
اخليرية الكويتية ومت احلصول على املوافقة 
لتنظيم ملتقى احلوكمة من وزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل والتي ستشرف على هذا 

امللتقى مشكورة
وأش���اد النامي باهتمام جمعية السام 
لاعمال اخليرية واالنسانية على التعاون مع 
جمعية ملتقى الكويت اخليري لتنظيم مثل هذا 
امللتقى الذي يتوافق مع رؤية دولة الكويت 
التنموية لعام 2035 م وهذا النشاط ضمن 
التوجهات االستراتيجية جلمعية امللتقى 
والتي تعمل في هذا املضمار منذ مطلع عام 
2012 عندما كانت مبادرة تطوعية ثم كيانا 
تطوعيا حتت مظلة جمعية الشيخ عبدالله 
النوري اخليرية في عامي 2013 و2014 ثم 
مت إشهارها كجمعية نفع عام لها كيانها من 
قبل وزارة الشؤون اإلجتماعية والعمل في 
عام 2015 وهي تعمل اليوم لتحقيقرؤياها 
اإلستراتيجية أال وه��ي تطوير وتشجيع 
العمل والعاملني في قطاع العمل االنساني 
ونأمل أن حتقق هذه الشراكة الصالح العام 
واخلاص للعمل اخليري الذي جبل عليه أهل 
الكويت وجتذر في منزلة الكويت الذي أصبح 
ميزة تنافسية لها بني دول العالم ليصبح 
اليوم ث��روة قوية لدولة الكويت نفتخر بها 
جمعيا وخاصة العاملني في العمل اخليري 
واالنساني التي تقوم به اجلمعيات اخليرية 
والهيئات األهلية واحلكومية وشبه احلكومية 
واألف���راد واجلماعات كل منهم يدلوا بدلوه 
ويشارك في ه��ذا احل��راك اإلجتماعي الرائع 

لتكون الكويت واحة العمل اإلنساني .

جمعيتي السالم اخليرية وملتقى الكويت اخليري  وقعتا اتفاق تعاون لتنظيم ملتقى الكويت األول إلدارة العمل اإلنساني

العون: التركيز على حوكمة العمل اإلنساني تطبيقات ومكتسبات 
وتصويب املؤسسات اخليرية إجتاه الهدف املنشود

نبيل العون وموسى اجلمعة يتبادالن االتفاقية بحضور الدويسان والفاح والنامي والشايجي
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بنك الطعام يطلق مشروع »املستودع 
اخليري« ملساعدة املتعففن

أعلن البنك الكويتي للطعام واإلغ��اث��ة اطاق 
مشروع )املستودع اخليري( الذي يأتي استكماال 
ل��ل��دور اخل��ي��ري ال��ري��ادي ف��ي مساعدة احملتاجني 

واملتعففني. 
  وقال مدير عام البنك سالم احلمر في تصريح 
صحفي أمس الثاثاء ان مشروع املستودع اخليري 
يهدف إلى ترسيخ مبدأ التكافل االجتماعي والترابط 
والتاحم بني أبناء الوطن الواحد من خال التبرع 
بالصدقات والزكاة أو من خال التطوع للقيام على 
اخلدمات اخليرية املتنوعة ويحمل رسالة سامية 
وص��ادق��ة تهدف إل��ى إع��ان��ة ال��ف��ق��راء واحملتاجني 

مبشاركة اصحاب األيادي البيضاء من املتبرعني.
وأضاف احلمر ان املشروع يهدف ايضا إلى توفير 
الطعام واملواد التموينية الغذائية االساسية ألكبر 
عدد من احملتاجني والفقراء من خال كراتني يتم 
إع��داد بعض األطعمة فيها وجتهيزها وتوزيعها 
على الفئة املستهدفة مبا يكفل لهم الكرامة كما 
يتيح ملختلف شرائح املجتمع الكوتي من مواطنني 

ومقيمني أن ي��ب��ادروا ويقوموا بتعبئة الكرتونة 
اخلاصة بهم وإرسالها إلى البنك الكويتي للطعام. 

  وأوض��ح ان املشروع يأتي اتساقا مع اه��داف 
بنك الطعام التي من اهمها توعية املجتمع بأهمية 
حفظ النعمة وحتفيز كافة فئات املجتمع على العمل 
التطوعي ودع��م األس��ر املتعففة باملواد التموينية 
وحتفيز الشركات باملساهمة في العمل اخليري 
وخدمة املجتمع اضافة إلى األه��داف االخ��رى التي 
تتعلق بعمل بنك الطعام باخلارج التي منها بناء 
وصيانة املساجد وحفر ابار املياه وتوزيع البرادات.  
 وأكد أن بنك الطعام ال يألو جهدا في دعم كافة 
األن��ش��ط��ة واجل��ه��ود اخل��ي��ري��ة والتطوعية التي 
من شأنها خدمة املجتمع الكويتي بشكل خاص 
واإلس��ام��ي بشكل ع��ام وبكافة شرائحه وفئاته 
املختلفة وتسهيل كافة السبل إلجناح هذه األنشطة 
واحلمات واملشاريع اخليرية ليعود نفعها وخيرها 
على أكبر شريحة من املجتمعات اإلسامية ومبا 

يحقق املقاصد الشرعية املوضوعة لها. 
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نعى وزي��ر اإلع��ام وزي��ر ال��دول��ة لشؤون الشباب 
رئيس املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب الكويتي 
محمد اجلبري املغفور له األدي��ب وال��روائ��ي الكويتي 
إسماعيل فهد إسماعيل مؤسس ورائد الرواية في الكويت 

الذي وافته املنية عن عمر ناهز 78 عاما أمس الثاثاء. 
 وق��ال اجل��ب��ري ف��ي بيان صحفي إن رحيل الفقيد 
مثل خسارة كبيرة لأسرة األدبية والثقافية الكويتية 
واخلليجية، إذ فقدت الكويت برحيله واح��دا من جيل 
املبدعني في عالم األدب والرواية على املستوى العربي 
وال���ذي ك��ان خالها مثاال للجد واالج��ت��ه��اد واملثابرة 

واإلبداع.
وأض��اف أن األدي��ب الفقيد ع��رف عنه رعايته لعدد 
كبير من كتاب القصة والرواية من الشباب في الكويت 
وال��وط��ن العربي واحتضانه م��واه��ب أدب��ي��ة ابداعية 
سجلت حضورا، الفتا على الساحة االدبية في الكويت 
وخارجها.  واستذكر اجلبري مآثر االدي��ب والروائي 
الراحل واسهاماته بجد واخ��اص لارتقاء باحلركة 
الثقافية الكويتية نحو آفاق أرحب وأوسع من احلضور 
والتأثير في املستويات االدبية كافة عبر دعم املواهب 

واثرائهم بتجربته الطويلة.
وأع��رب عن خالص تعازيه ومواساته ال��ى أسرة 
الفقيد واألسرة الثقافية واألدبية الكويتية واخلليجية 
والعربية التي فقدت برحيله فارسا مثقفا معطاء وعلما 
من أع��ام ورواد الثقافة واألدب الكويتي داعيا املولى 
تعالى أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته ومحبيه 

جميل الصبر والسلوان.
وقد فقدت الكويت أمس الثاثاء رائ��د ومؤسس فن 
الرواية الروائي إسماعيل فهد إسماعيل عن عمر يناهز 
78 عاما تاركا خلفه إرثا أدبيا كبيرا بعد مسيرة حافلة 

باإلجنازات احمللية والعربية.
ول��د ال��راح��ل إسماعيل فهد ف��ي ال��ع��راق ع��ام 1940 
وحصل على البكالوريوس - املعهد العالي للفنون 
املسرحية في عام 1979 وعمل مدرسا مبدرسة املتنبي 

املتوسطة ورئيسا لقسم الوسائل السمعية في إدارة 
التقنيات التربوية وموجها فنيا ف��ي إدارة النشاط 

املدرسي في وزارة التربية.
وامتهن الراحل الكتابة اإلذاعية والتلفزيونية وتفرغ 
للكتابة األدب��ي��ة وال��دراس��ات النقدية وأصبح عضوا 
في احتاد الكتاب العرب وعضوا في رابطة األدب��اء في 

الكويت.
ويعتبر فقيد الكويت من أكثر األدب��اء غ��زارة ومتيزا 
في إنتاجه الروائي حيث تخطت شهرته اآلفاق في كتابة 
الرواية ذات التقنية الفنية والتي ترصد حال اإلنسان 
العربي بفعله اإليجابي والسلبي من خ��ال مواجهة 
التغيرات التاريخية والسياسية واالجتماعية التي 

تعصف مبنطقتنا احمللية والعربية.

وق���رأ م��ن��ذ ص��ب��اه ال��ق��ص��ص الشعبية وال��ك��ت��اب��ات 
الوجودية حيث تأثر بالقصص الشعبي إل��ى جانب 
العديد من الروايات العربية والعاملية التي قرأها في 

فترة مبكرة من حياته.
بدأ الراحل حياته األدبية في أوائ��ل الستينيات وقد 
حتولت الكتابة عنده إلى احتراف منذ أعوامها العشرة 
األولى ومنذ ذلك التاريخ وهو مستمر في العطاء املتميز 
حيث يقول: “إن رسالة األدي��ب هي أوال العطاء بكل 

أشكاله ومجاالته”.
ويعد إسماعيل واح��دا من العامات املميزة للرواية 
العربية ف��ي العصر احل��دي��ث فإنتاجه م��ع��روف على 

مستوى الوطن العربي والعالم. 
وق��دم الراحل روايته األول��ى )كانت السماء زرق��اء( 

عام 1970 وصدرت له مجموعة قصص قصيرة )البقعة 
الداكنة( عام 1965.ومن أبرز أعمال الراحل )السبيليات( 
و)ف��ي حضرة العنقاء واخل��ل ال��وف��ي( و)ع��ل��ى عهدة 
حنظلة( و)إحداثيات زمن العزلة( وهي رواية طويلة من 
سبعة أجزاء صدرت عام 1996 وترصد وتوثق بأسلوب 

روائي أحداث االحتال من الغزو إلى التحرير.
وشارك الراحل قبل رحيله في افتتاح املوسم الثامن 
للملتقى الثقافي وال��ذي ناقش خ��ال األمسية رواي��ة 
)صندوق أسود آخر( للروائي الراحل.وحاز إسماعيل 
على ع��دة جوائز ثقافية مرموقة منها جائزتا الدولة 
التشجيعية والتقديرية وج��ائ��زة سلطان العويس 
وجائزة الشيخ زايد وتأهل للقوائم القصيرة والطويلة 

جلائزة البوكر للرواية العربية.

د. بدر الدويشالوزير محمد اجلبرياألديب والروائي الراحل إسماعيل فهد إسماعيل

الدويش: الكويت فقدت 
برحيل إسماعيل فهد إسماعيل 

قامة ثقافية باسقة
 نعى األمني العام املساعد لقطاع الفنون في املجلس 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب د. ب��در الدويش 
األديب الراحل إسماعيل فهد إسماعيل، وقال الدويش إن 
الكويت خسرت قامة ثقافية باسقة يشار لها بالبنان، 
وهرما كبيرا ستتذكره األجيال املتعاقبة عبر مسيرة 
مشرقة بالعطاء واالب��داع في كافة احملافل العربية 

والدولية.
وأش��ار ال��دوي��ش إل��ى الكاتب وال��روائ��ي اسماعيل 
فهد يعتبر من الشخصيات الكبيرة في كتابة الرواية 
العربية، وأسهم في وقت سابق في كتابة العديد من 
ال��رواي��ات والقصص، وم��ن مؤسسني فن ال��رواي��ه في 
الكويت وحصل علي جوائز الدولة التشجيعية في فن 
الرواية والدراسات النقدية، ومن اهم كتاباته سبيليات، 
السماء زرق��اء، طيور التاجي وغيرها من اإلبداعات 

الثقافية التي وصل صداها اخلليج والوطن العربي.
وذكر الدويش إن الراحل يعد من األسماء الثقافية 
الكويتية التي سطرت رحلة زاخ���رة ف��ي اإلب��داع��ات 
املتتالية التي صنعت منه شخصية رائ��دة أعطت جل 
العطاء والتميز واحلضور، ورحم الله الكاتب والروائي 
الكبير اسماعيل فهد اسماعيل، وان��ا لله وان��ا اليه 

راجعون.
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نبيل العون 

1000 أسرة متضررة مبواد إيوائية وغذائية خففت معاناة 

الشمري: الهيئة اخليرية تدشن قوافل إغاثّية 
ملتضرري السيول واألمطار في السودان

دشنت الهيئة اخليرية اإلسامية العاملية قوافل 
إغاثية عاجلة لدعم متضرري السيول واألمطار 
بواليتي غرب كردفان وكسا بالسودان بحضور 
سفير دول��ة الكويت ل��دى ال��س��ودان بسام محمد 
القبندي، وممثل مفوض العون اإلنساني وممثلني 
عن منظمات املنتدى اإلسامي ومنظمة حمام السام 

اخليرية العامليه هايكو.
وق��ال نائب املدير العام للموارد واإلع���ام في 
الهيئة اخليرية اإلسامية العاملية محمد الشمري 
إن الهيئة وجهت مكتبها ف��ي ال��س��ودان لتسيير 
ه��ذه القوافل ضمن جهودها اإلنسانية ملعاجلة 
آث��ار السيول واألم��ط��ار التي اجتاحت الواليتني 

السودانيتني مؤخراً.
وأض���اف إن ال��ق��واف��ل استهدفت 1000 أس��رة 
متضررة خ��ال مرحلتيها األول���ى والثانية من 
حمات اإلغ��اث��ة، مشيرا إل��ى إن كل أس��رة حصلت 
على مواد ايواء وطرد غذائي اشتمل على كميات من 
السكر والدقيق وزيت الطعام والعدس والبسكويت 

واملعكرونة .
وأش��ار إل��ى إن��ه مت توزيع املساعدات على عدد 
من األحياء املتضررة في الواليتني بإشراف مكتب 
الهيئة وحضور عدد من اللجان املجتمعية والقيادات 
التنفيذية واألمنية املعنية بتقدمي التسهيات 

للمنظمات اإلنسانية للوصول للمتضررين.
وتابع الشمري إن األمطار والسيول الغزيرة 
اجتاحت أج���زاء متفرقة م��ن ال��س��ودان، مم��ا أدى 
إل��ى سقوط قتلى وجرحى وتضرر آالف املنازل، 
إل��ى جانب انهيارات طالت أج��زاء من املؤسسات 

وامل��دارس، الفتاً إلى إن جملة املنازل املتضررة في 
مدينة النهود وحدها بلغت حوالي 2500 منزل، 
منها نحو 1500 تضررت تضرراً كاماً، وأن عدد 
األسر املتأثرة بهذه السيول واألمطار بلغ 4 آالف 

أسرة حسب تقارير مكتب الهيئة في السودان.
ونوه إلى إن الهيئة نفذت عبر مكتبها في السودان 
العديد من املشاريع االغاثية والتنموية واملوسمية 
والصحية والتعليمية ومراكز خدمات وحفر أبار 
وبناء مدارس وبناء وجتهيز بعض املساجد وبناء 

دور القرآن الكرمي وغيرها.

 محمد الشمري

تتمات

ترامب
مضيفا أن “قادة إي���ران 
س��رق��وا م��ل��ي��ارات ال���دوالرات 
م��ن أم����وال ال��ش��ع��ب لتمويل 
اإلره�������اب”. ك��م��ا اع��ت��ب��ر أن 
“صفقة ال��ب��رن��ام��ج ال��ن��ووي 
اإلي��ران��ي كانت مكسبا لقادة 

إيران”.
وف��ي الشأن ال��س��وري، أكد 
ترمب أن “على نظام بشار 

األس����د ال��ت��خ��ل��ي ع��ل��ى ك��ام��ل 
أسلحته الكيمياوية”.

كما ذك��ر أن “السعودية و 
اإلم��ارات وقطر تعهدت بدعم 

الشعبني السوري و اليمني”.
وفي سياق آخر، قال ترمب 
إن ق��درات أميركا العسكرية 
“ستصبح قريبا أع��ظ��م مما 
هي عليه”، مؤكداً أن “اإلدارة 
األميركية احلالية أجنزت في 
عامني ما لم تنجزه كل اإلدارات 

السابقة”.
وق��ب��ل خ��ط��اب��ه ف���ي األمم 
املتحدة، كان ترمب قد أكد أنه 
م��ا م��ن خيار أم��ام اإليرانيني 
سوى التغيير قبل إمكانية عقد 
أي لقاء معه، قائاً: “لن ألتقي 
بهم قبل أن يغيروا نهجهم. 
هذا سيحدث. أعتقد أنه ليس 
أم��ام��ه��م خ��ي��ار. نتطلع قدما 
إلقامة عاقة جيدة مع إيران، 

لكن هذا لن يحدث اآلن”.

تتمات


