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استكماال خلطة التنمية التي 
ادارة جمعية  وضعها مجلس 
عب����داهلل املب����ارك التعاونية 
وضمن االجنازات التي تشهدها 
املنطقة يوما بعد يوم س����يتم 
التعاوني  افتت����اح الص����رح 
مبرك����ز الضاحية الرئيس����ي 
والذي سيضيف نقلة نوعية 
التعاوني،  العم����ل  الى مجال 
ص����رح بذلك رئي����س اللجنة 
االنش����ائية بجمعية ضاحية 
عب����داهلل املب����ارك التعاونية 
عب����داهلل املويزري، مش����يرا 
الى انه مت التسلم النهائي من 
املكتب االستشاري املشرف على 
اعمال جتهيزات السوق املركزي 
واملخازن والديكورات مبركز 
الضاحية الرئيس����ي بالقطعة 
5 ليتم افتتاحه بأحسن صورة 
وأفضل النماذج التعاونية وذلك 
منتصف الشهر اجلاري وبكامل 
هيئته التي يطمح اليها اهالي 
املنطق����ة واملس����اهمون حيث 
مت اع����داده وجتهي����زه بكامل 

املتطلبات املتطور على أعلى 
املستويات.

من جانبه قال رئيس جلنة 
املش����تريات باجلمعية سيف 
املويزري ان جلنة املشتريات 
باجلمعي����ة ق����د عق����دت عدة 
اجتماعات في اآلونة االخيرة 
آلية منظم����ة لتوفير  لعم����ل 
السلع والبضائع الغذائية منها 
انواعها  واالستهالكية بجميع 
وانتق����اء افضله����ا الى جانب 
توفير جميع املستلزمات التي 
يتطلبها املس����تهلك خاصة ان 
مركز الضاحية الرئيسي يعد 
اول سوق مركزي سيتم افتتاحه 
مبنطقة عبداهلل املبارك فكان 
البد من عمل دراس����ة واضحة 
تضمن للمستهلك توافر جميع 
السلع والبضائع حتت سقف 
واحد اضافة الى توسعة فرع 
اخلضار والفاكهة داخل السوق 
املركزي حتى يستطيع املتسوق 
انتقاء افضل ما يريد من سلع 

الكثر من نوع.

واضاف املوي����زري انه مت 
التعاقد مع مستثمرين للمحالت 
داخل السوق املركزي عن طريق 
ط����رح االعالن����ات بالصحف 
اليومية وبحضور مندوب وزارة 
الش����ؤون االجتماعية والعمل 
وذلك لتوفير خدمات جديدة 
ويحتوي السوق على افضل 
الى جانب  العاملي����ة  املاركات 
االنشطة االخرى من توافر فرع 
خاص بامللحمة وفرع للمسمكة 
وفرع للمطحنة واملكس����رات 
واحللوي����ات اجلافة وفرعني 
للتم����ور والعس����ل الطبيعي، 
كل ذلك ليضيف خدمة جديدة 
ملرتادي السوق مبا يطمح اليه 
اهالي املنطقة الكرام وليساهم 
بش����كل فعال في التنمية التي 
الدولة واملجتمع في  تنشدها 
مختلف املجاالت املتنوعة علما 
بأننا نواص����ل اجلهد باجلهد 
والعمل بالعمل حيث مت اختيار 
نخبة من أفضل الكوادر من ذوي 
اخلبرات واالختصاصات في 

التخصصات باالدارات  جميع 
املختلف����ة باجلمعي����ة، وأكد 
انه مت حس����ن اختيار وانتقاء 
افض����ل الكوادر الذي����ن كانوا 
عونا ملجلس االدارة في اجناز 
الكثير واملساهمة في النجاحات 
املتواصلة الت����ي توصلت لها 
اجلمعية خالل الفترة السابقة 
الى جانب مضاعفة  واحلالية 
اوقات الدوام الرسمية لبعض 

االقس����ام باجلمعية حتى نفي 
بوعودن����ا امام اه����ل املنطقة 
واملس����اهمني االفاضل لنكون 
عند حس����ن الظن بنا الجناح 
وإعالء اس����م منطقة عبداهلل 
املبارك الصب����اح باجنازاتها 
الكثيرة من املشاريع املختلفة 
وخدماتها االجتماعية املتنوعة 
والتي وضعناها نصب أعيننا 
ورغم ان الوقت كان غير كاف 

ولكننا بحم����د اهلل وبفضله 
استطعنا إجناز الكثير لتحقيق 

الهدف املنشود.
وق����ال: اري����د ان اوض����ح 
إلخواني املس����اهمني باملنطقة 
بل ألهال����ي املنطقة عامة اننا 
عند وعدنا لكم لتحقيق املزيد 
من اإلجنازات التي تهم املنطقة 
لتق����دمي افضل اخلدمات حتت 
ش����عار »دائما خدمة مميزة«، 
باالضاف����ة ال����ى توافر افضل 
العروض واالسعار املميزة الى 
جانب اجود املنتجات، مشيرا 
الى انه س����تكون هناك الكثير 
من املفاجآت التي تهم املستهلك 

على مدار العام.
الى االهتمام  هذا باالضافة 
املقدمة  بالتنوع في اخلدمات 
لألهالي واملنطقة، وقد مت افتتاح 
العديد من  األنشطة االستثمارية 
املختلفة واحملالت اخلدمية التي 
تخدم األهالي عامة واحملالت 
التجارية األخ����رى مبختلف 
انش����طتها والتي تهم املواطن 

ال����ى جانب ف����روع اجلمعية 
املنتشرة باملنطقة بكل قطعة 
سكنية على حدة لتوفر على 
األهالي العناء والتعب في كل ما 
يحتاجونه من خدمات مختلفة 
الى جانب افتتاح فرعي التموين 
واجلملة ليس����تفيد منها اكبر 
عدد من الشرائح، حيث وصل 
عدد املستفيدين من خدمة فرع 
التموي����ن إلى اكثر من 8 آالف 
مواطن باملنطقة لكل الس����لع 
التموينية حتى اجلديد منها.

واشار املويزري الى انه يتم 
تنفيذ اخلطة التطويرية التي 
وضعها اعضاء مجلس االدارة 
منذ البدء في تولي املسؤولية 
واحلم����د هلل فهي في س����باق 
م����ع الزمن لتحقي����ق أهدافها 
وإجنازتها حيث مت تنفيذ اكثر 
من 96% من هذه اخلطة فالعمل 
جار على قدم وساق حتى يكتمل 
الصرح التعاوني بكامل حلته 
خلدمة املنطق����ة واألهالي وما 
كان لهذا اإلجناز ان يكون لوال 

توفيق اهلل سبحانه وتعالى 
ثم بتضافر وجه����ود االخوة 
أعضاء مجلس اإلدارة واجلهاز 
التنفيذي باجلمعية والذي مكننا 
من التواصل إلجناح هذا التقدم 
وإخ����راج اإلبداعات في مجال 
اخلدمات املتنوعة االجتماعية 
منها واالقتصادية لنحقق مركزا 
متقدما بني اجلمعيات التعاونية 

الزميلة،
 وأض����اف اننا نعمل حتت 
قوانني وتشريعات منظمة من 
قبل وزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل وإداراتها املختلفة والتي 
نكن لها كل تقدير على وقوفها 
بجانب اجلمعي����ات اجلديدة 
والس����عي الى تعزي����ز الدور 
االجتماعي الذي أنشئت من أجله 
الوطن واملواطن،  وهو خدمة 
فيجب ان نسلط الضوء على 
االهتمام بهذا القانون والعمل 
على تطبيقه ونحن نعمل على 
تفعيله واالهتمام بقضاياه التي 

تخدم املجتمع.

املستشار يعقوب السند

عبداهلل املويزريسيف املويزري

خالل كلمة أمام الجمعية العامة في دورتها الـ 64

السند: الكويت تدعم إصالح مجلس األمن
وتدعو لوضع ضوابط الستخدام حق النقض

 األمم املتحدة � كونا: أيدت الكويت بشدة اجلهود الرامية 
الى إصالح مجلس األمن الدول����ي داعية الى االقتصار في 
اس����تخدام حق النقض )ڤيتو( على املسائل املدرجة حتت 

الفصل السابع من امليثاق.
جاء ذلك في بيان لوفد الكويت الدائم لدى األمم املتحدة 
ألقاه عضو الوفد املستش����ار يعقوب يوس����ف السند أمام 
اجلمعية العامة في دورتها الرابعة والستني خالل مناقشتها 
تقرير مجلس األمن ومسألة التمثيل العادل فيه وزيادة عدد 

أعضائه واملسائل األخرى ذات الصلة.
وقال الس����ند »ان الكويت تدعم وبشدة اصالح وتفعيل 
جميع أجهزة األمم املتحدة وعلى رأسها مجلس األمن ليتمكن 
من أداء مهمته املوكلة اليه مبوجب ميثاق األمم املتحدة وهي 

صيانة السلم واألمن الدوليني«.
وفيما يتعلق بحق النقض )ڤيتو( اوضح الس����ند »اننا 
نرى أهمية وضع حدود وضوابط على نطاق استخدام هذا 
احلق منها قصور استخدامه على املسائل التي تندرج حتت 
الفصل السابع من امليثاق«. وعن تركيبة عضوية املجلس 
ش����دد السند على أن أي تغيير في تلك التركيبة »يجب أال 
تؤث����ر على كفاءته وفاعليته في اتخ����اذ القرارات ملواجهة 
التهديدات واملخاطر الدولية وذلك الضفاء مزيد من الشرعية 

واملصداقية على قرارات املجلس«.
وفيما يتعلق باصالح وحتس����ني اجراءات عمل املجلس 
وتطوير عالقته مع أجهزة األمم املتحدة األخرى كاجلمعية 
العامة واملجلس االقتصادي واالجتماعي أعرب السند عن 
تأيي����د الكويت جلميع املقترحات الهادفة التي من ش����أنها 
اضفاء مزيد من الش����فافية والوض����وح على عمل املجلس 
وسهولة تدفق املعلومات ووصولها من والى الدول األعضاء 

في األمم املتحدة.
وأض����اف ان الكويت تدعو أيضا ال����ى االحترام الكامل 
لوظائف وسلطات األجهزة الرئيسية األخرى خاصة اجلمعية 

العامة والى حتديد دور املجلس في بحث املسائل التي تهدد 
السلم واألمن الدوليني.

وأكد في ه����ذا الصدد أهمية تقنني االج����راءات املتخذة 
من قبل مجلس األمن لتحس����ني أساليب عمله دون انتظار 
حصول اتفاق في املسائل األخرى مثل حجم وتكوين املجلس 
وعملي����ة صنع القرار خاصة أن تقن����ني تلك االجراءات لن 

يؤدي بالضرورة الى أي تعديل في امليثاق.
وق����ال ان الوقت حان لكي يقوم املجلس باعتماد الئحة 
اجراءات عمل دائمة لتحس����ني وتقنني اجراءات وأس����اليب 
عمله مؤيدا احملافظة على آلي����ة انتخاب الدول غير دائمة 

العضوية في مجلس األمن ملدة سنتني.
واوضح السند ان ذلك يتيح »فرصة أكبر للدول الصغيرة 
التي ننتمي اليها في الوصول الى عضوية املجلس واملساهمة 
في أعماله« خصوصا أنه بعد ستة عقود ونصف العقد من 

انشاء األمم املتحدة لم يحظ ما يقارب ربع الدول األعضاء 
بعضوية مجلس األمن«.

وأش����ار الى أنه في حال االتفاق على زيادة عدد املقاعد 
غير الدائمة فان توزيع هذه املقاعد على املجموعات االقليمية 
يجب أن يأخذ بعني االعتبار الزيادة الكبيرة التي طرأت على 

عدد الدول األعضاء في املجموعة اآلسيوية.
وأوضح الس����ند أن االتفاق على أي مسألة من املسائل 
املرتبطة بتوسيع واصالح مجلس األمن يجب أن يكون اتفاقا 
عاما لضمان التوصل الى اصالح حقيقي للمجلس يحظى 
بقبول جميع األعضاء وييسر تنفيذه ويترتب على ذلك أيضا 
ضرورة مراعاة الشفافية وحسن النية وجتنب أي حتركات 

منفردة تهدف الى حتقيق مصالح »فردية ضيقة«.
وبني أن عضوية مجلس األمن هدفها خدمة األمن والسلم 
الدوليني وتترتب عليها أعباء ومس����ؤوليات دولية وليس 
هدفها التكس����ب السياسي أو احلصول على مميزات لدول 

بذاتها أو مجموعات جغرافية محددة.
واضاف »فالهدف أسمى وأرقى ويتمثل في اشاعة السلم 
واالس����تقرار في العالم«، وبهذه املناسبة هنأ السند الدول 
األعض����اء اجلدد غير الدائمني في املجلس لبنان ونيجيريا 
والغابون والبرازيل والبوس����نة والهرس����ك على انتخابها 

أعضاء للعامني 2010 و2011.
وأعرب املستش����ار عن أسفه ألن قضية اصالح مجلس 
األمن مازالت تراوح مكانها في املناقشات العامة للجمعية 
العامة بالرغم من مرور أكثر من 17 عاما على قرار اجلمعية 
انش����اء الفريق العامل املعني مبس����ألة التمثيل العادل في 

مجلس األمن وزيادة أعضائه.
وأضاف انه بالرغم من اتفاق الدول األعضاء على مبدأ 
اجراء التغيي����ر واالصالح فان الفري����ق العامل لم يتمكن 
حتى اآلن من التوصل الى اتفاق حول ماهية التغيير الذي 

ينبغي اجراؤه.

وزير الكهرباء اليمني وصل البالد للمشاركة في المؤتمر

انطالق مؤتمر صناعة الطاقة الكهربائية غدًا
وصل الى البالد امس وزير الكهرباء 
الس����قطري  اليمني د.عوض  والطاقة 
والوف����د املرافق له، وذلك للمش����اركة 
في الدورة السادس����ة ملؤمتر ومعرض 
صناعة الطاقة الكهربائية في الوط��ن 

العرب�ي.
وكان ف����ي اس����تقبال الوزير الزائر 
والوفد املرافق له وزير الكهرباء واملاء 

د.بدر الشريعان.
يشار الى ان مؤمتر صناعة الطاقة 
الكهربائية الذي سيقام في الفترة بني 

15 و 17 من الشهر اجلاري تنظمه وزارة 
الكهرباء واملاء بالتعاون مع جامعة الدول 
العربية حتت عنوان »اقتصاديات تأهيل 
وتطوير االنظمة الكهربائية« وبرعاية 
من س����مو الشيخ ناصر احملمد رئيس 

مجلس الوزراء.
يذكر ان ه����ذا هو املؤمت����ر الثاني 
لصناعة الطاقة الكهربائية في الوطن 
العرب����ي، وس����يرافق املؤمتر املعرض 
السادس لصناعة املعدات والتجهيزات 

الكهربائية في الوطن العربي.

سفيرنا لدى األرجنتين بحث مع حاكم 
بوينس أيرس تعزيز التعاون الثنائي

بوينس ايرس � كونا: بحث س���فيرنا لدى األرجنتني سعود 
عبدالعزيز الرومي مع حاكم مدينة بوينس ايرس ماوريس���يو 
ماكري تعزيز العالقات الثنائية وس���بل تطويرها بني البلدين 

الصديقني.
وقال الس���فير الرومي في تصريح صحاف���ي ل� »كونا« انه 
اس���تعرض مع ماكري عددا من املشاريع العامة التي تهدف الى 
تطوير اخلدمات، مش���يرا الى رغب���ة مدينة بوينس ايرس في 
احلص���ول على قروض مالية من الصن���دوق الكويتي لتمويل 

هذه املشاريع.
وأكد الرومي رغبة دولة الكويت في توطيد وتعزيز التعاون 
املشترك مع احلكومة األرجنتينية السيما في مجال تطوير البنية 
التحتية، موضحا ان »الصندوق الكويتي الذي ساهم بقروضه 
في حتسني احلياة املعيشية لكثير من شعوب العالم يضع في 
بنوده املؤسس���ة ولوائحه املنظمة ألنشطته عدة اعتبارات في 

قبول املشاريع وتنفيذها«.
واضاف انه اذا كانت املشاريع التي ستقدم باسم مدينة بوينس 
ايرس تقع ضمن هذه االعتبارات فلن يتردد الصندوق الكويتي 

والقائمون عليه في التعاون مع احلكومة األرجنتينية.

د.عادل الفالح

السفير نواف العنزي

د.بدر الشريعان مستقبال الوزير اليمني د.عوض السقطري

اكد وكي���ل وزارة االوقاف 
والشؤون االسالمية د.عادل 
اكتمال مغادرة جميع  الفالح 
احلجاج العراقيني، حيث عبر 
االراضي الكويتية ما يزيد على 
4 آالف منهم عبر منفذ الساملي، 
مشيرا الى ان اللجنة املسؤولة 
عن استقبال احلجاج العراقيني 
ممثلة في الوزارة اضافة الى 
الداخلية والصحة  وزارت���ي 
قامت بتوفير جميع اخلدمات 
لهم من التأش���يرات اخلاصة 
باحلج قبل وصولهم وخيام 
ووجبات غذائية وعيادات طبية 

مزودة بجميع االجهزة.
وقال د.الفالح في تصريح 
صحافي ان عملية اس���تقبال 

 اسالم آباد – كونا: أشاد  سفيرنا 
اجلديد لدى باكستان نواف العنزي 
بالعالقات التاريخية التي تربط 
باكستان والكويت ووصفها بأنها 
»روابط وثيقة وودية« على جميع 
االصعدة الثقافية والتعاون على 

أسس اقتصادية وسياسية.
وقال الس����فير في مقابلة مع 
وكالة األنب����اء الكويتية )كونا( 
»ان باكستان والكويت تربطهما 
عالقات تاريخية قائمة على الثقة 
املتبادل����ني وترتبطان  والتفاهم 
معا بالتراث االسالمي املشترك«. 
وأض����اف العنزي انه خالل فترة 
توليه منصبه سفيرا للكويت لدى 
باكستان سيسعى الى زيادة تعزيز 
العالقات الودية والثقة السياسية 
املتبادلة بني البلدين وكذلك تعزيز 
املس����توى احلالي م����ن التعاون 
في مختل����ف القطاعات مبا فيها 
االقتصاد والتجارة واالستثمار. 
ولفت السفير في هذا الصدد الى 
االستثمارات الكويتية الضخمة في 
باكستان معربا عن رغبة الكويت 
أيضا في جذب االستثمارات من 
باكستان. واضاف السفير العنزي 
ان  الكويت »ترحب باالستثمارات 
من باكس����تان« مؤكدا »اننا نريد 
زيادة تعزيز عالقاتنا التجارية«. 
وأعرب السفير العنزي عن حزنه 

لتنفيذ رغبة القيادة السياسية 
ف���ي ه���ذا اجلانب، مش���يدا 
العراقية  بجهود هيئة احلج 
التي  العراقية  والقنصلي���ة 
حرصت عل���ى الزام احلجاج 
بالنظام واالرشادات، متمنيا 
لهم حجا مبرورا وذنبا مغفورا 

وعودا حميدا.
وب���ني ان وزارة االوقاف 
اعتادت على استقبال احلجاج 
العراقيني منذ خمس  سنوات 
ما ولد خبرة كافية في التعامل 
مع هذه االفواج القادمة للحج 
عبر االراضي الكويتية، مشيرا 
الى ان الوزارة تسعى لتسخير 
جميع امكانياتها الس���تقبال 

ضيوف الرحمن.

يتم حتديده بعد. واستطرد قائال ان 
رئيس الوزراء الباكستاني سيلتقي 
الكويتية حيث ستتركز  القيادة 
احملادث����ات على تعزيز العالقات 
االقتصادية والتجارية بني البلدين. 
وردا على استفس����ارات متعددة 
بش����أن سياس����ة منح تأشيرات 
الدخول الى الكويت اوضح العنزي 
الكويتية وبهدف  ان احلكوم����ة 
الش����كاوى بهذا الصدد  معاجلة 
قدمت خدمة اعداد التأشيرة عن 

طريق شبكة االنترنت.
ونف����ى العنزي م����ا تردد في 
قطاع����ات مختلفة من وس����ائل 
االعالم الباكستانية بأن الكويت 
خفضت عدد التأشيرات املمنوحة 
للباكستانيني مؤكدا ان السفارة في 
اسالم اباد فقط تقوم مبنح 400 
تأشيرة شهريا ما يعني انه ليس 
هناك انخفاض في عدد التأشيرات 
الصادرة من الس����فارة. وأضاف 
»قد يك����ون هناك بعض التأخير 
نظرا ملتطلبات االجراءات ولكن 
وبشكل عام ليس هناك اي قيود 
التأشيرات«. واوضح  على منح 
الس����فير العنزي »انن����ا نرحب 
بالعمالة املاهرة من باكس����تان« 
الفتا في الوقت نفسه الى طلبات 
وزارة الصحة الكويتية االخيرة 

لتوظيف األطباء الباكستانيني.

احلجاج مرت بكل سالس���ة، 
وذلك لتعاون جميع اجلهات 
املعنية، والتي سعت جميعها 

ازاء احلالة األمنية الس����ائدة في 
باكستان معربا عن أمل الكويت 
في ان ترى الس����الم يسود ربوع 
باكستان مشددا على ان »باكستان 
هي بلد مسلم وشقيق« الفتا الى 
ال����ى جانب  وقوف اس����الم اباد 
الكوي����ت في قضاياه����ا العادلة. 
واضاف ان »السالم واالستقرار من 
العناصر األساسية لتدفق التجارة 
واالس����تثمار من االجتاهني«. من 
جانب اخر اشار السفير العنزي 
الى عزم رئيس الوزراء الباكستاني 
سيد يوسف رضا جيالني القيام 
بزيارة الى الكويت تستغرق يومني 
قد يستهلها في ديسمبر املقبل اال 
ان تاريخ وتوقيت هذه الزيارة لم 

توفير جميع اإلمكانيات والخدمات لهم

 ال تخفيض لعدد التأشيرات الممنوحة للباكستانيين

الكندري لتعزيز التعاون بين المغرب والكويت
في المجال األكاديمي والبحث العلمي

الرباط � كونا: دعا استاذ قسم التاريخ بجامعة 
الكويت د.فيصل الكندري الى تعزيز التعاون بني 
املغرب والكويت في املجال األكادميي والبحث العلمي.

وقال في تصريح ل� »كونا« على هامش مشاركته في 
مؤمتر دولي حول املغرب العربي والبحر املتوسط 
في العصر العثماني ان الشراكة األكادميية الثنائية 
حتتاج أيضا الى الكثير من املساعي لتعزيز مزيد 
من التواصل وتطوير التعاون في املجال التاريخي 
باخلصوص. وأوضح الكندري أن تعزيز التعاون بني 
الكويت واملغرب في هذا املجال سيساعد الباحثني 
في كال البلدين على اس����تجالء الكثير من احلقائق 
حول التاريخ القدمي ف����ي البلدين ودوره في بناء 
صرح العالم العربي بشكل عام. وكشف باملناسبة 

عن حضوره عددا من احملاضرات في جامعة محمد 
اخلامس بالرباط التي تعد من أكبر جامعات اململكة 
وذلك بهدف توطيد أواصر التعاون الثنائي في املجال 
األكادميي واجلامعي. وقال ان هذا املؤمتر الذي بدأ 
فعالياته أمس ويختتم بعد غد يساهم بشكل كبير 
في تبادل اخلبرات والتجارب بني عدد من األكادمييني 
والباحثني الدوليني من العرب واألجانب مؤكدا أن 

هذا املجال من التعاون ما يزال في بدايته.
وأش����ار الى أن هذا املؤمتر ال����ذي يعقد برعاية 
العاهل املغربي امللك محمد السادس يعد فرصة جيدة 
للتنس����يق بني اجلانبني جلمع نخبة من املؤرخني 
والباحثني واملهتم����ني بالتاريخ الدولي في ضفتي 

املتوسطي والعالم العربي.

الفالح: 4 آالف حاج عراقي عبروا الكويت

العنزي: رئيس الوزراء الباكستاني
يزور الكويت في ديسمبر المقبل

توفير خدمات جديدة لمرتادي السوق

تعاونية عبداهلل المبارك تفتتح مركز الضاحية الرئيسي منتصف الجاري

اتحاد عمال الكويت: االعتداء على السعودية 
اعتداء على منطقة الخليج بأكملها

استنكر نائب رئيس االحتاد الوطني لعمال 
وموظفي الكويت عجمي املتلقم االحداث االخيرة 
وقيام املتمردين احلوثيني بالتعدي على حدود 
الشقيقة وتعرضها  العربية السعودية  اململكة 
لهجوم من قبل قلة متجاوزين بذلك جميع الشرائع 
الس���ماوية والقوانني الدولية التي تعطي حق 

احلياة اآلمنة للجار وعدم ترويع اآلمنني.
وحذر املتلقم من االيادي اخلفية للصهاينة 
او غيرهم التي تبعث اخلوف في نفوس البشر، 
مطالبا بالكف عن هذه االساليب التي اصبحت 
مفضوحة جلميع دول العالم ونطالبهم باالجتاه 
الى مش���اكلهم الداخلي���ة دون العبث مبقدرات 
الشعوب واالمم، ويكفي ان شعوبهم تعاني القهر 
والفقر بسبب التدخالت وفرض الهيمنة والسيطرة 
على املناطق اآلمنة وتصدير الفكر املتطرف الذي 

ال يغني وال يسمن من جوع.

واك���د املتلق���م ان االحتاد الوطن���ي لعمال 
وموظفي الكوي���ت وكل نقاباته يتضامنون مع 
االش���قاء في اململكة العربية السعودية باتخاذ 
كل التدابير حلماية شعبها وحدودها من عبث 
هؤالء الشراذم بكل الوسائل للدفاع عن سالمة 
اراضيهم وامنهم، وان التعدي على اململكة يعتبر 
تعديا على منطقة اخلليج ككل وزعزعة االستقرار 
في املنطقة بأكملها، ونحن على ثقة بقدرة اململكة 
على ردع كل من يتجاوز حدوده ويريد الفساد 

واالخالل باألمن.
وأشار املتلقم الى ان ما حدث من تطاول على 
االراضي السعودية هز مشاعر العرب واملسلمني 
بأرجاء املعمورة، لذا يجب ان يكون هناك موقف 
على مستوى حكومات الدول العربية واالسالمية 
دفاعا عن جميع الشعوب العربية واحتراما لهيبة 

العرب واملسلمني جميعا.


