
االربعاء  29  يوليو  2009   11محليات
محمد الصباح وصل نيويورك والتقى السكرتير العام لألمم المتحدة

كي مون: على العراق تنفيذ قرارات مجلس األمن قبل الخروج من الفصل السابع

العراق والكويت الش����هر املاضي تطلب منهما 
املوافقة على بدء اعم����ال الصيانة بحلول 30 
اكتوب����ر املقبل »واال تقدمي مس����اهمة اضافية 
قدرها 600 الف دوالر أميركي لكل منهما البقاء 

مشروع الصيانة ساريا«.
وقال انه على الرغم من استجابة الكويت 
االيجابية بشأن البدء في أعمال صيانة العالمات 

احلدودية في اكتوبر املقب����ل وطلبها باطالع 
املجلس على اس����باب التأخير العراقي اال ان 
العراق وحتى ه����ذا التاريخ لم يرد على طلب 

االمم املتحدة.
وح����ول مس����اعي العراق خلفض نس����بة 
مساهمتها في صندوق التعويضات من خمسة 
الى 1% او الغائها متاما، قال سكرتير االمم املتحدة 

التقى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح في نيويورك 
امس الس����كرتير العام ل����المم املتحدة بان كي 
مون لبحث عدد من القضايا االقليمية مبا فيها 

العراق.
وكان الشيخ د.محمد الصباح قد وصل الى 
نيويورك الليلة قبل املاضية في زيارة رسمية، 
حيث كان في اس����تقباله لدي وصوله مبعوث 
الكويت الدائم لدى االمم املتحدة عبداهلل املراد 

واعضاء البعثة املعتمدون هناك.
وكان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الش����يخ د.محمد الصباح قد بحث 
خالل زيارته لبريطانيا يوم اجلمعة املاضي مع 
نظيره البريطاني ديڤيد ميليباند قضية السالم 
في الشرق االوس����ط والعراق وامن اخلليج، 

خاصة العراق.
وقال الش����يخ د.محمد الصباح ان الكويت 
اك����دت ان ما يهمها في الدرجة االساس����ية هو 
التزام العراق بق����رارات االمم املتحدة ألن هذا 

االلتزام يعطي الطمأنينة للجميع.
واع����رب عن امل����ه ان يق����وم »االخوة في 
العراق بتنفيذ مجموعة من القضايا على رأسها 
احلدود ألنه التزال هناك تعديات عراقية على 

احلدود«.
وقد ش����دد الس����كرتير العام لالمم املتحدة 
ب����ان كي مون على انه يتعني على العراق قبل 
اخلروج من الفصل السابع تنفيذ جميع قرارات 
مجلس االمن الدولي ذات الصلة، الس����يما ما 

يتعلق منها بالكويت.

مساعدة العراق على الوفاء بالتزاماته

وفي تقريره الذي طال انتظاره وقدمه الى 
مجلس االمن الدولي الليلة قبل املاضية، دعا بان 
اعضاء املجلس الى اتخاذ القرارات »املناسبة« 
ملساعدة العراق على الوفاء بالتزاماته املتبقية 

في »الوقت املناسب«.
وش����دد عل����ى ان »العراق الي����زال يتحمل 
املسؤولية الرئيسية عن تنفيذ قرارات مجلس 
االمن ذات الصلة، معربا عن امله في ان يأخذ 
املجلس تقريره هذا بعني االعتبار وذلك التخاذ ما 
يلزم من قرارات من شأنها مساعدة العراق على 

في تقريره »العراق اقر بأن دفع التعويضات 
هي واحدة من القرارات امللزمة عليه وان كان 
قد اش����ار الى استعداده للدخول في مناقشات 

ثنائية مع الكويت النهاء هذا االمر«.

دفع التعويضات

وحتى اآلن قام الع����راق بدفع ما مجموعه 
27.1 مليار دوالر الفراد وشركات من جنسيات 
مختلفة تضررت من االحت����الل العراقي على 
الكويت عام 1990 واليزال عليه دفع 25.2 مليار 
دوالر للكويت كتعويضات عن اخلسائر التي 
اصاب����ت قطاع النفط مبا في ذلك تكلفة اطفاء 
املئ����ات من آبار النفط واالض����رار التي حلقت 

املباني احلكومية.
واش����ار »بان« الى الزيارة االخيرة لرئيس 
البرمل����ان العراق����ي اياد الس����امرائي للكويت 
واملناقش����ات التي اجراها مع نظيره الكويتي 
حول »امكانية حتويل التعويضات املستحقة 
الى استثمارات للبنى التحتية ومشاريع مفيدة 

للعراق«.
واضاف »اش����جع بق����وة االس����تمرار في 
مناقش����ات بناءه بش����أن احللول البديلة التي 
من شأنها املس����اعدة على اعادة اعمار العراق 
وتلبية احتياجاته وتعود بالفائدة على املنطقة 

بأكملها«.
العراقيني عن  املزارع����ني  وحول تعويض 
ممتلكاتهم التي مازالت على االراضي الكويتية 
بعد ترسيم احلدود الدولية بني الكويت والعراق، 
قال السكرتير العام لالمم املتحدة ان الكويت 
قامت بدفع تعويضات كاملة لهؤالء العراقيني 
ومت ايداع املبلغ في صندوق ائتماني انش����ئ 

لهذا الغرض.
واستطرد قائال انه لم يكن من املمكن اجراء 
ترتيبات الدفع في ظل النظام العراقي السابق 
الذي استمر ايداع مبلغ التعويض في الصندوق 
حتى طلب العراق في عام 2008 ايداع فوائد هذا 
الصندوق في حساب صندوق تنمية العراق في 

البنك االحتياطي الفيدرالي في نيويورك.
واوضح ان ادارة الشؤون السياسية تقوم 
حاليا باستشارة مكتب االمم املتحدة للشؤون 
املناسبة وستبلغ  القانونية بشأن االجراءات 

الوفاء بالتزاماته املعلقة في الوقت املناسب.
ولفت انتباه املجلس الى »اجلهود املبذولة 
والتقدم الذي حققت����ه احلكومة العراقية منذ 
عام 2003 بخلق بلد مستقر يعيش بسالم مع 
نفس����ه وجيرانه«، داعيا اعضاء املجلس الى 
االق����رار بأن »عراق الي����وم يختلف كثيرا عن 

عراق ما قبل 2003«.
واوضح »بان« ف����ي تقريره احلقائق حتى 
يتسنى العضاء مجلس االمن اتخاذ قراراتهم 
بشكل واضح عند مناقشتهم في املستقبل القريب 
مسألة ما اذا كان الوقت قد حان خلروج العراق 

من الفصل السابع.
واش����ار بان الى ان التقرير يحدد عددا من 
املس����ائل املعلقة بش����أن العالقات بني العراق 
والكويت وقال في ه����ذا الصدد انه اخذ بعني 
االعتبار عند اع����داد هذا التقرير وجهات نظر 
كال البلدين من اج����ل متكني مجلس االمن من 

اتخاذ القرارات املناسبة.

التقرير في 17 صفحة

ويأتي التقرير الذي يقع في 17 صفحة بناء 
على طلب من مجلس االمن في القرار رقم 1859 
لع����ام 2008 وذلك التخاذ قرار حول ما اذا كان 

ينبغي للعراق اخلروج من الفصل السابع.
واستهل بان تقريره بتحميل العراق مسؤولية 
تأخير عم����ل االمم املتحدة في وضع العالمات 
احلدودية بني الكويت والعراق واملعترف بها 
دوليا وذلك بس����بب عدم ازالة بغداد عددا من 

املباني على طول تلك احلدود.
وقال ان اعمال الصيان����ة كانت مقررة في 
اواخر عام 2006، اال انه مت تأجيلها مرتني في 
عام 2007 ثم في عام 2008 وذلك بسبب املباني 
الواقعة على طول احل����دود والتي كان يجب 

ازالتها بعد اعادة توطني سكانها.
ووفقا للتقرير، ف����إن اعمال الصيانة على 
احلدود بني البلدين كانت مقررة في منتصف 
شهر س����بتمبر املقبل، اال انه مت تأجيلها بناء 
على طلب الع����راق في مايو املاضي »من دون 

حتديد موعد نهائي جديد حتى اآلن«.
وذكر التقرير ان ادارة عمليات حفظ السالم 
التابعة لالمم املتحدة وجهت رسائل الى كل من 

كلتا احلكومتني باالمر.
وقال بان ان »اتفاق مجلس االمن الدولي على 
الترتيب املقترح سيتم بحثه لذلك امل ان تتم 

تسوية هذه املسألة في املستقبل القريب«.
واشار في هذا االطار الى ان الشعبني العراقي 
والكويتي قد عانيا من حربني وذلك منذ احتالل 
نظام صدام حسني للكويت في عام 1990 اضافة 
الى العواقب االنسانية والسياسية واالقتصادية 

والبيئية.

إعادة جميع األسرى

وحول مسألة اعادة جميع االسرى الكويتيني 
ورعايا الدول االخرى او اعادة رفاتهم، قال بان 
ان����ه منذ عام 2004 ف����إن االوضاع االمنية في 
العراق قد حالت دون اعمال البحث واستخراج 

اجلثث.
واضاف انه ع����الوة على ذلك فإن التعرف 
على رفات الكويتيني امر بالغ التعقيد بسبب 
احلاجة لتمييزها عن رفات عشرات االالف من 
املواطنني العراقيني، االمر الذي يتطلب ادوات 

بحث عن طريق احلمض النووي.
الكويتية املسروقة،  املمتلكات  اعادة  وعن 
اعرب بان عن اسفه بالرغم من تسليم العديد 
من هذه املمتلكات »اال انه لم يتم العثور على 

ارشيف الدولة ويعرف مصيره حتى اآلن«.
وقال »من احملتمل اال يتم العثور على جميع 
رفات الكويتيني واملمتلكات وان االمور قد تدفعنا 
في املستقبل الى وقف عمليات البحث، لكنني 
اش����جع العراق على حتقيق مزيد من التقدم 

على ارض الواقع«.
واضاف »بعد ما يقرب عقدين من الزمن فان 
تأثير تلك القضايا مازال محسوسا في العراق 
وفي املنطقة، وعلى الرغم من التقدم الكثير الذي 
حتقق اال ان االمور لم تعد الى طبيعتها كاملة، 
اليوم العراق يخرج تدريجيا من هذه احلقبة، 
واتفهم رغبة شعب العراق في استعادة بالده 

ملوقعها الصحيح في املجتمع الدولي«.
ومضى بان الى القول ان »السالم واالستقرار 
واالزدهار االقتصادي امور حيوية ليس لدول 

املنطقة فقط بل للعالم بأسره«.

العراق يتحمل مسؤولية تأخير عمل األمم المتحدة في وضع العالقات الحدودية مع الكويت وذلك بسبب عدم إزالة بغداد عددًا من المباني على طول الحدود
الكويت دفعت تعويضات كاملة للمزارعين العراقيين بعد ترس�يم الحدود الدولية وتم إيداع المبلغ في حس�اب ائتماني أنشئ لهذا الغرض

بان كي مونالشيخ د.محمد الصباح

الحمود التقى سفراء دول التعاون لدى األردن

النائب العام يحيل بالغ الفزيع ضد وزير الداخلية 
ورئيس ديوان المحاسبة إلى »االستئناف«

صرح احملامي نواف الفزيع بأن البالغ املقدم ضد وزير الداخلية 
ورئيس ديوان احملاسبة قد أحاله النائب العام الى رئيس محكمة 
االس���تئناف، متهيدا لتشكيل جلنة من ثالثة مستشارين كويتيني 
من محكمة االستئناف، كما نص بذلك قانون محاكمة الوزراء، ولم 

يتم حتديد موعد للجنة حتى اآلن.
وكان الفزيع قدم بالغا للنائب العام ضد وزير الداخلية الشيخ 
جابر اخلالد يتهمه فيه بإهدار املال العام فيما يخص توقيعه لعقد 
إعالنات انتخاب���ات 2008، باإلضافة إلى اختص���ام رئيس ديوان 

احملاسبة واتهامه بالتستر عليه.

صالح أبا اخليل

احملامي نواف الفزيع

أك���دت إدارة اإلعالم الديني 
ب���وزارة األوق���اف والش���ؤون 
اإلس���المية حتقي���ق حملته���ا 
اإلعالمي���ة القيمي���ة األخي���رة 
»تبي تريح قلبك.. يال نصلي« 
ألهدافها ووصولها إلى الشريحة 
املستهدفة »الش���باب« بنسبة 
فاقت كل التصورات كما بينت 
ذلك نتائج الدراسة التي أجرتها 
أكبر مؤسسات الدعاية واإلعالن 

بالكويت.
مشيرة الى ان احلملة بدأت 
مسيرتها منتصف أكتوبر املاضي 
واس���تمرت أنشطتها على مدى 
أربعة أشهر تنقلت خاللها عبر 
املدارس واألسواق واملجمعات 
واملرافق داعية إلى فضل الصالة 
النهوض  ومكانتها ودورها في 
باملجتم���ع. وأكد مدي���ر اإلدارة 

بانتظام، مش���يرا ال���ى أن ذلك 
يظهر الصورة احلقيقية للشباب 
الكويتي ومدى متتعه باجلانب 
الديني والروحي. ثم تطرق أبا 
الى  اخليل في بيانه الصحافي 
ابرز ما افرزته الدراسة وهو أن 
أكثر من ربع الشريحة املستهدفة 
قد تولد لديه رغبة ش���ديدة في 
الدعوة إل���ى اهلل مؤكدا ان ذلك 
يعد مكسبا كبيرا السيما بعدما 
حتول املدعو إلى داعية على حد 
قول���ه. ويكمل أبا اخليل: فضال 
عن اظهارها لدور البيت كأفضل 
وس���يلة تواصل مع الشريحة 
املستهدفة، مشددا على أن ذلك 
ال يقلل في ذات الوقت من أهمية 
املدرسة واملسجد واملؤسسات 
التوعوية األخرى التي تتواصل 

مع الشباب وتهتم بشؤونه.

العام على مشروع  واملش���رف 
نفائس القيمي لتعزيز العبادات 
صالح أبا اخليل أن الدراسة قد 
أكدت أن 90% من شبابنا يؤدون 
الصالة و66% منه���م يؤدونها 

»اإلعالم الديني«: 90% من شبابنا يؤدون الصالة

)أسامة البطراوي(عبير مبارك تتوسط سندس العبداجلادر وروان العنجري خالل املؤمتر الصحافي

آخر يوم للتسجيل 5 أغسطس

إطالق مسابقة »غلوريا ديزاين 2« في سوق شرق
لتطوير المواهب واكتشاف اإلبداعات

»إدارة الثقافة اإلسالمية« تستضيف الجبير اليوم
الثقافة االسالمية بوزارة  ادارة  صرحت 
االوقاف والش���ؤون االسالمية بأنها تسعى 
دائما الى تتابع جرعاتها التوعوية والدعوية 
املوجهة للجمهور املسلم، والتي حتمل النماذج 
والق���درات الصاحلة وتعمق من املس���ارات 
القيمية واالخالقية عند املسلم حيث يحتاج 
اليها في حياته والتي تعول عليها كثيرا في 
بناء رؤية سليمة ومنضبطة، بغية االرتقاء 
بشخصية املسلم، جاء ذلك عقب قيام االدارة 
باستضافة د.خالد اجلبير من اململكة العربية 
الس���عودية والذي اعدت له االدارة برنامجا 
دعوي���ا ثقافيا وتوعوي���ا، رغبة في تفعيل 
دعائم الش���راكة املجتمعية والدعوية بينها 
وبني مختلف الش���رائح املجتمعية املختلفة 

وس���عيا الى ابراز غايتها في صناعة املناخ 
الثقافي االسالمي اجلدير بالتنوع في الطرح 

واملضمون والقيمة.
وتابعت االدارة بانها ستنظم اليوم محاضرة 
ثقافية خاصة للنساء بالتعاون مع جمعية 
االصالح االجتماعي وذلك في متام الس���اعة 
العاشرة صباحا على مسرح اللجنة النسائية 
بالشامية ق7 ش 71 مبنى 1، تليها ومن بعد 
صالة املغرب محاضرة توعوية في مس���جد 
احلاكم في منطقة هدية ق4 بجانب اجلمعية 
الرئيسية. اما ثالث أنشطة استضافة د.اجلبير 
فقد بينت االدارة انه سيكون مع لقاء ثقافي 
نسائي بعنوان »اسرتي متيزي« في منتزه 
مرح الند العائلي في الصباحية وذلك مباشرة 

من بعد صالة العشاء 30 اجلاري، واضافت 
االدارة ان اجلمهور الكرمي على موعد مع لقاء 
جماهيري ثقافي بالتعاون مع الهيئة اخليرية 
العاملية مبس���رح الهيئة في منطقة الشهداء 
بالقرب من مبنى الهيئة العامة للمعلومات 
املدنية وذلك عقب صالة العشاء يوم السبت 
املوافق 1 اغسطس 2009. واوضحت االدارة انها 
على هامش زيارة د.اجلبير تقوم وبالتعاون مع 
جمعية احياء التراث االسالمي فرع الفردوس 
بعمل دورة علمية ثقافية بعنوان »فهم القرآن« 
وذلك في مسجد العدواني في منطقة الفردوس 
ق9، يوميا عقب صالة املغرب مباشرة وعلى 
مدى 3 أيام اعتبارا من يوم 30 اجلاري وحتى 

1 اغسطس.

لميس بالل
حتت رعاية رئيسة جمعية 
شباب الكويت الوطنية الشيخة 
أمل احلمود، اعلن مساء اول من 
امس عن مسابقة غلوريا ديزاين 2 
في غلوريا جينز كافيه في سوق 
شرق، حيث بدأ املؤمتر الصحافي 
اللجنة االعالمية  بكلمة رئيسة 
جلمعية شباب الكويت الوطنية 
عبير مبارك التي اكدت ان اجلمعية 
وكذلك الشيخة أمل احلمود اهتمت 
باملشاركة في رعاية هذه املسابقة 
التي تهتم بالطالبات وتس���عى 
التصميم  لتطويرهن في مجال 
واإلبداع، واسعدتنا مبادرة كافيه 
غلوريا جينز وكذلك التعاون مع 
جلان الطالبات في االحتاد الوطني 
لطلبة الكويت ونادي الريادة في 
التطبيقي للعمل يدا واحدة لنجاح 
هذا النشاط املميز. واضافت أن 
شباب الكويت هم فئة رئيسية 
من فئ���ات املجتمع له���م أدوار 
متنوعة تتصل اتصاال رئيسيا 
مبستقبل مجتمعنا، واالستثمار 
احلقيقي للوطن، ومصدر فخرنا، 
ومن الواجب علينا ان نحوطهم 
بالرعاي���ة وندعوه���م للعم���ل 
واستثمار مواهبهم وابداعاتهم.

وتابعت تعمل املؤسس���ات 
القطاع  االجتماعية مبش���اركة 
االدوار  دع���م  عل���ى  االهل���ي 
االجتماعية للش���باب واعدادهم 

عديدة تشمل بطاقة خصم %20 
على مأكوالت ومشروبات غلوريا 
جينز للمش���اركني، وذويهم كما 
للمراكز األول���ى مكافآت قيمة: 
فاملركز األول 400 دينار واملركز 
الثاني 300 دينار واملركز الثالث 
200 دينار، أم���ا املركزان الرابع 
واخلامس ف� 100 دينار، ويسرنا 
اعالمكن أن باب التسجيل اليزال 
مفتوحا وفي انتظار مشاركتكن 
على اخلط املباشر لطالبات جامعة 
الكويت 99930053 حتى االسبوع 
القادم بإذن املولى. ومن جهتها 
بينت رئيس���ة نادي الريادة في 
االحتاد الع���ام لطلبة ومنتدبي 
التطبيقي روان العنجري أن على 
الطالبات االلتزام بالوان غلوريا 
وان تك���ون املواد املس���تخدمة 
سهلة احلمل وذات جودة عالية 
ومناس���بة الجواء شهر رمضان 
املبارك، باالضافة الى ان رسوم 
االش���تراك 10 دنانير، علما بأن 
آخر يوم لالشتراك 5 اغسطس 
وسيتم اإلعالن عن الفائزين من 
خالل نتائج تصويت رأي احملكمني 
ورأي الزوار ولطالبات التطبيقي 
مت تخصيص اخلط الساخن حتى 
يتم التواص���ل معنا عبره على 
الرقم التالي: 55483610، واستمارة 
البيانات املفصلة  التسجيل مع 

جتدنها على موقع
.www.nashiri.net 

لكي يكونوا اعض���اء ايجابيني 
في املجتمع، واعدادهم من أجل 
احلياة م���ن خالل توفير النظام 
املالئم لتنمية مواهب وابداعات 
الشباب وتأهيلهم لتحمل دورهم 
ومسؤولياتهم في بناء املجتمع 
وتنظيم طاقات الشباب وابداعاتهم 
وتشجيعهم ملا يساهم في حتقيق 
التنمية االجتماعية واالقتصادية 
للدولة وترسيخ االميان واالعتزاز 
بالوطن وتأكيد مفاهيم املواطنة 
احلقة وتعزيز مفهوم املواطنة 
االيجابي. ومن هنا جاءت فكرة 
تأسيس جمعية »شباب الكويت 
الوطنية« برئاسة الشيخة أمل 
احلمود كجمعية تنموية تطوعية 

الشباب  مستقلة تعنى بشؤون 
الكويت���ي ثروتنا واس���تثمارنا 
احلقيق���ي لتتبن���ى قضاياه���م 
وترعى مصاحلهم وتنمي الروح 
الوطنية لديه���م وتعزز مفهوم 
االنتماء والوالء وحتتضن طاقاتهم 
وتس���تثمرها ودعمه���ا بجميع 
الوس���ائل املمكنة بالتعاون مع 
جميع الهيئات احلكومية واالهلية، 
الشباب  كبيئة حاضنة لطاقات 
واس���تثمارها لصالح مجتمعهم 
ودولته���م احلبيب���ة والغالية 
الكويت. وبدورها  خاطبت نائب 
الرئيس لشؤون طالبات االحتاد 
الكويت سندس  الوطني لطلبة 
العبداجل���ادر طالب���ات جامعة 

الكويت فقالت: ملا في مسابقتنا 
من ابداع وحتد ندعوكن للمنافسة 
الشريفة بطاولة رمضانية اصيلة 
وقهوة طازج���ة ليس لها مثيل، 
لنساهم في جعل كويتنا افضل 
ملا في مسابقتنا من ابراز للطاقات 
الكويت  واملواهب وتعزيز حب 
بتصاميم اميانية، كانت مسابقة 
غلوريا ديزاين برعاية الشيخة 
امل احلمود وهي مسابقة مميزة 
وفريدة من نوعها يقدمها غلوريا 
جينز كافيه ل���كل طالبة مهتمة 
بعالم التصاميم واالعمال الفنية 
اليدوية لتزيني اركان مختلفة من 
غلوريا جينز كافيه لشهر رمضان 
املبارك وتابعت: بهدايا ومميزات 

جواد سيد: سحب القوات البريطانية من العراق
 إلى الكويت نهاية الشهر الجاري

بغداد � أ.ش.أ: قال املتحدث باس���م السفارة البريطانية في بغداد جواد سيد 
انه س���يتم س���حب القوات البريطانية إلى الكويت نهاية الشهر اجلاري بعدما 
أنهى البرملان العراقي جلساته دون إقرار اتفاق يسمح لها بالبقاء للمساعدة في 

حماية منشآت النفط.

د. خالد اجلبير

الشيخ فيصل احلمود مستقبال أحمد العتيبي وعبير القطان

استقبل سفيرنا لدى االردن 
الشيخ فيصل احلمود في مكتبه 
مبقر السفارة سفراء دول مجلس 
اململكة  التعاون اخلليجي في 
االردنية الهاشمية. وبحث خالل 
اللقاء تعزيز عالقات التعاون مبا 
يخدم العمل اخلليجي املشترك. 
من ناحيتهم، اشاد سفراء دول 
مجلس التعاون باحلضور الذي 
حققه الشيخ فيصل احلمود منذ 
توليه مهامه س����فيرا للكويت 
في االردن ودوره في تنشيط 

الديبلوماسية اخلليجية. 
كما استقبل الشيخ فيصل 
احلمود مدير مكتب اخلطوط 
اجلوية الكويتية في االردن حمد 
العتيبي مبناس����بة انهاء مهام 
عمله وعبير القطان مبناسبة 
توليها مه����ام عمله����ا مديرة 
للمكتب. واشاد السفير احلمود 
باجلهود الت����ي بذلها العتيبي 

خالل عمله في االردن ومتنى 
للقطان التوفيق والنجاح. كما 
اس����تقبل املستش����ار سليمان 
العوضي والسكرتير اول محسن 
العجمي مبناسبة انتهاء عملهما 

في س����فارتنا باألردن، مشيدا 
باجله����ود الت����ي بذالها خالل 
عملهما في االردن، ومتمنيا لهما 
التوفيق والنجاح في موقعيهما 

اجلديدين.


