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أصدرت جمعية املعلمني بيانا بناء على 
اللقاء املوس���ع الذي أجرته وزير التربية 
د.موضي احلمود مع كل مديري ومديرات 
املدارس جلميع املراحل التعليمية األسبوع 
املاضي، وأشارت خالله الى ان هذا البيان 
هو رسالة موجهة بكل شفافية ووضوح إلى 
الوزيرة د.احلمود لتوضيح الرؤية الكاملة 
حول ما يحدث اآلن ف���ي ميداننا التربوي 
الذي بات عرضة للمزيد من األوضاع غير 
املستقرة، والتي تفتقد املصداقية واملكاشفة 
الصريحة والبناءة وأوضاع باتت محل حيرة 
وجدل بسبب ما يحدث فيها من تناقضات 

ومن تداعيات سلبية.

نقل الصورة بوضوح

وقال���ت اجلمعية: لعلن���ا ومن منطلق 
حرصنا الكامل على ضرورة نقل الص���ورة واضحة لوزيرتنا 
الفاضلة التي ال نشكك أبدا بدورها ورغبتها في معاجلة األوضاع 
وحتقيق نهج اإلصالح التربوي، وال ميكن أن نقلل من مساعيها 
اجلادة في حتقيق القدر األكبر من الطموحات واآلمال املنشودة 
كما أننا من منطلق الرسالة التي نتحمل مسؤوليتها في جمعية 
املعلمني الكويتية بصفتنا لسان حال املعلمني واملعلمات وامليدان 
التربوي، وحرصنا الكامل على دعم كل اجلهود واملس���اعي من 
أجل االرتقاء مبسيرتنا التربوية ومعاجلة قضاياها املتراكمة، 
فإننا نوضح لوزيرتنا الفاضلة بعض النقاط املهمة على ضوء 
تداعيات اللقاء الذي أجرته األس���بوع املاض���ي مع كل مديري 
ومديرات املدارس في جميع املراحل وبحضور غالبية القيادات 

التربوية وذلك عبر النقاط التالية:
< اللقاء بحد ذاته أمر إيجابي خاصة ان هدفه االستماع إلى 
وجهات نظر اإلدارات املدرسية، إال أن آلية عقد االجتماع من حيث 
التوقيت واالستعداد والترتيب املسبق والتنسيق اجلماعي بني 
اإلدارات املدرسية لم تكن تتوافق مع األهداف والغايات املأمولة 
خاصة إذا وضعنا في االعتبار أن مجال الطرح رمبا كان محدودا 
جدا وفي وقت ضيق وغلب عليه الطابع االرجتالي، عالوة على 
وجود حتفظ لدى الكثير من املديرين واملديرات في طرح وجهات 
النظر بس���بب وجود قيادات عليا رمبا كانت س���ببا في عرقلة 
جهود اإلصالح واملعاجلة وفي تس���يير األمور وفقا ملتطلباتها 

واحتياجاتها.
< كان من املفترض أن يكون هناك نوع من التوضيح بشكل 
أدق من غاية االجتماع حيث كل ما ذكر معني بجانب واحد حسب 
ما ج���اء في الدعوة املوجهة من الوكيل���ة إلى مديري ومديرات 
املدارس والتي مت فيها حتديد س���بب االجتماع بأنه لالطمئنان 
على سالمة اإلجراءات املتخذة في شأن االستعداد للعام الدراسي 
املقبل، ولم يتم حتديد نوعية هذه االستعدادات وكأن األمر مبني 

على جوانب افتراضية واجتهادات فردية.

< إذا كن���ا ال نختلف كثيرا مع الوزيرة 
في حرصها على االطمئنان على استعدادات 
العام الدراسي املقبل إال أننا في الوقت نفسه 
نس���ألها حول مدى االستفادة من سلبيات 
االستعداد للعام الدراسي املاضي بالرغم من 
التنبيه املسبق لهذه السلبيات الذي وجه 
من قبلنا ومن أهل امليدان نفس���ه، عالوة 
على أن هناك الكثير من القضايا واملسائل 
التي مازالت عالقة حتى اآلن وهي من تركة 
استعدادات العام املاضي، ولعل من أبرزها ما 
يتعلق بحسم قرارات شغل الوظائف القيادية 
الشاغرة واتخاذ القرار املناسب في شأنها، 
وفي تذبذب وضبابية املواقف حول قضايا 
تربوية مهمة محل جدل ورفض كمشروع 
اخلصخصة وإطالة العام واليوم الدراسي 
واالس���تناد الى مبررات وحجج ال تتوافق 
مع متطلبات واحتياجات الواق���ع امليداني، هذا إذا وضعنا في 
االعتبار أن هناك حالة من اإلحباط الكامل لدى غالبية اإلدارات 
املدرس���ية بل وأهل امليدان بشكل عام من عدم وجود مصداقية 
في معاجلة القضايا املتعلقة باحلقوق واملكتس���بات خاصة في 
صرف البدالت واملكافآت والعالوات وإعادة النظر في رفع مستوى 
كادر املعلم������ني إلى جانب معاجلة أوض���اع املعلمني الوافدين 

وتدني رواتبهم.
< أيضا هناك نقطة مهمة ال نعتقد أن وزيرة التربية جتهلها 
وهي حساس���ة في نفس الوقت وتتعلق مبستوى وأداء بعض 
القيادات العليا، إلى جانب وجود فجوة كبيرة بني هذه القيادات 
من حيث التنسيق والتعاون، ووجود اجتاهات متعاكسة بني هذه 
القيادات بالرغم من وجودها في مبنى واحد وفي مكاتب متجاورة، 
ولعل ذلك يعود ألسباب رمبا تكون شخصية أو ألسباب أخرى 

تعود لتداعيات سابقة لسنا بحاجة إلى توضيحها.

التنسيق مع اإلدارات المدرسية

واختتمت اجلمعية بيانها مش���يرة الى أن ما ذكر هو غيض 
من فيض ولديها الكثير، وهي ال تقصد بذلك التجني أو باملعنى 
الشعبي »تكس���ير املجاديف« في شأن األهداف النبيلة من عقد 
هذا اللقاء وفي تعزيز مجاالت التواصل والتشاور والتنسيق مع 
اإلدارات املدرسية واالستماع إلى وجهات نظرها وهمومها، ولكن 
البد ومن باب األمانة واملس���ؤولية من طرح القضايا واملسائل 
بعينها وصلبها دون أي تضليل أو مزايدة للوصول إلى مواطن 
اخللل ملعاجلتها مبا هو مطلوب ومبا يتوافر من امكانات، ومع 
أنه ولألسف الشديد مواطن اخللل واضحة وضوح الشمس لدى 
اجلميع إال أننا غي���ر قادرين على االعتراف بها على أقل تقدير 
وبش���جاعة مس���ؤولة، بل إننا نغلفها بغالف مغاير حلقيقتها 
وواقعها، بل ونستر عليها، وهذه هي معضلتنا في وزارتنا الغراء 

التي غالبا ما تنقصها الشجاعة في االعتراف بأخطائها.

»المعلمين«: الخلل في »التربية« واضح كالشمس 
والوزارة ال تملك الشجاعة لالعتراف به

أشادت بالغاية النبيلة من لقاء الوزيرة بالقيادات المدرسية وانتقدت التوقيت واالستعداد

الفائزون في جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم: 
تشرفنا برفع اسم الكويت في المحافل الدولية

محمد الصباح: المطلوب دولة فلسطينية حّرة عاصمتها القدس
كلينتون: الكويت شريك محل ثقة.. وسنعزل إيران عبر األمم المتحدة

واشنطن � كونا: اختتم نائب 
رئيس مجل���س الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح 
زيارته الى الواليات املتحدة الليلة 
قبل املاضية التي استمرت ثالثة 

ايام.
وبحث الشيخ د.محمد الصباح 
مع وزير الدفاع األميركي روبرت 
غيتس ومستشار األمن الوطني 
اجلنرال جيمس جونز ومساعد 
وزير اخلارجية لشؤون الشرق 
األدنى جيف���ري فيلتمان عددا 
من القضايا الثنائية واالقليمية 

موضع اهتمام اجلانبني.
وقال فيلتمان في تصريح ل� 
»كونا« ان »زيارة الشيخ د.محمد 
الصباح زودتنا بفرصة حقيقية 
ملقارنة القضايا التي تهم اجلانبني 
واستعراض سبل تعزيز وبناء 
العالقات الثنائية الوطيدة« الفتا 
الى الشراكة القوية التي تربط 

الواليات املتحدة بالكويت.
التي  وأثنى عل���ى احليوية 
تتمتع به���ا الصحافة الكويتية 

ومؤسسات املجتمع املدني.
وأوضح فيلتمان ان القضايا 
التي بحثها مع الشيخ د. محمد 
الصباح تضمنت عملية السالم 
في منطقة الشرق األوسط اذ اكد 
اجلانبان أهمية التحرك السريع 
والثابت نحو حتقيق سالم شامل 
في الشرق األوسط مثمنا دور 

الكويت الداعم لهذه املساعي.
وفي الش���أن االيراني أعرب 
فيلتمان عن شديد التقدير لرؤية 
ايران  املتعلق���ة مبلف  الكويت 
النووي بصفته���ا جارة اليران 
معتبرا ان الواليات املتحدة ميكن 

ان تستفيد من تلك الرؤية.
العراقي  امللف  ان  الى  ولفت 
كان احدى القضايا التي ناقشها 
اجلانب���ان مؤك���دا ان االدارة 
األميركية »ملتزمة بالعمل من 
اج���ل دعم تع���اون الكويت مع 
العراقي���ة اجلديدة  احلكوم���ة 
بغرض ضمان التزام العراق بقرار 
مجلس األمن الدولي 833. وكشف 
فيلتمان في حديثه مع »كونا« 

حرة مستقلة عاصمتها القدس 
الش���رقية تعيش بأمان وسالم 
مع جيرانها وحتقق الوطن اآلمن 

للفلسطينيني«.
وعقد نائ���ب رئيس مجلس 
ال���وزراء ووزي���ر اخلارجي���ة 
ايجابي���ة مع وزيرة  مباحثات 
اخلارجي���ة األميركية تطرقت 
الى مجموع���ة من القضايا ذات 

االهتمام املشترك.
وقالت كلينتون ان الواليات 
املتحدة »تتطلع الى مواصلة العمل 
مع الكويت على اهدافنا املشتركة 
بالسالم واالستقرار واالزدهار 

في املنطقة وخارجها«.

الكويت شريك محل ثقة

وقالت ان »الكويت ش���ريك 
مح���ل ثقة وذا قيمة بالنس���بة 
للواليات املتحدة« مشددة على 
ان واش���نطن »ملتزمة بش���كل 
كبير بتحقيق مستقبل مزدهر 
وآم���ن ودميوقراطي لش���عب 
الكويت« موضحة ان »الكويت 
ق���وي للواليات  داعم وصديق 

املتحدة«.
الوزيرة األميركية  واضافت 
انها بحثت مع الش���يخ د.محمد 
الصباح التطورات السياس���ية 
االخي���رة في الع���راق وعملية 

ميكنهما ان يتفقا بشكل متبادل 
عب���ر مفاوضات نوايا حس���نة 
على نتيجة تنهي النزاع وحتقق 
الهدف الفلسطيني في اقامة دولة 
مستقلة قابلة للحياة وفق حدود 

عام 1967«.
من جهته شدد الشيخ د.محمد 
الصباح على التزام الدول العربية 
باستئناف املباحثات غير املباشرة 
مع اسرائيل وقال في هذا السياق 
»اعتقد ان املواضيع التي تطرقت 
اليها الوزي���رة كلينتون بغاية 
االهمية ومدرج���ة على جدول 

عن زيارة يعتزم القيام بها الى 
الكويت خالل األسابيع القليلة 
املقبلة. وفي اإلطار ذاته اشادت 
وزي���رة اخلارجي���ة األميركية 
هيالري كلينتون بدعم الكويت 
ملب���ادرة الس���الم العربية التي 
وصفتها بأنها »رؤية ملستقبل 
افضل لكل شعوب منطقة الشرق 

االوسط«.
جاء ذلك خالل مؤمتر صحافي 
مشترك عقده نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
الوزيرة  د.محمد الصباح م���ع 
األميركي���ة عقب اجتماعهما في 

واشنطن.

إسرائيل والفلسطينيون

وقالت كلينتون »لن يستفيد 
الش���رق االوس���ط ابدا من كل 
امكاناته ولن تكون اسرائيل آمنة 
ابدا ولن يحصل الفلسطينيون 
ابدا على تطلعاتهم املش���روعة 
ف���ي اقامة دولة طامل���ا لم نوفر 
التي تسمح بحصول  الظروف 
مفاوضات ايجابية« مشيرة الى ان 
الواليات املتحدة تسعى ايضا الى 
سالم شامل يضم لبنان وسوريا 
العربية  العالقات  والى تطبيع 

االسرائيلية.
واضافت »نعتقد ان الطرفني 

اعم���ال املنطقة لفت���رة زمنية 
طويلة«.

التي  االف���كار  ان  الى  ولفت 
طرحها الرئيس باراك اوباما خالل 
خطابه امام اجلمعية العامة لالمم 
املتحدة في سبتمبر العام املاضي 
تتطابق مع وجهة نظر اجلامعة 

العربية ايضا.
وقال الشيخ د.محمد الصباح 
»لذل���ك ال داعي الن تكون هناك 
افكارا جدي���دة ومطالب جديدة 
فاملطلوب هو السالم وما نريده 
هو حل الدولتني دولة فلسطينية 

تشكيل احلكومة اجلديدة هناك 
وقرار مجلس االمن الدولي حول 
اي���ران وجهود  العقوبات على 
الش���رق االوسط  الس���الم في 
واعتبرت ان »امن واس���تقرار 
الع���راق مهم ألمن واس���تقرار 

الكويت بل املنطقة بأسرها«.
واضافت »سنعمل على عزل 
ايران عب���ر االمم املتحدة حيث 
جت���ري مفاوضات ح���ول قرار 
ملجلس االمن يفرض عقوبات على 
ايران لعدم رغبتها في االلتزام 
مبتطلبات الوكالة الدولية للطاقة 
الذري���ة ومجل���س االمن حول 

برنامجها النووي«.

تكنولوجيا نووية

كما اثار الشيخ د.محمد الصباح 
قضية رغبة الكويت في احلصول 
على تكنولوجيا نووية من الواليات 
املتحدة الهداف سلمية مشيرا الى 
ان البلدين يتعاونان بشكل وثيق 

لتحقيق هذه الغاية.
كما تطرق الى قضية املواطنني 
الكويتيني املعتقلني في غوانتانامو 
وق����ال »هذا مج����ال ميثل معاناة 
مستمرة لكل من الواليات املتحدة 
الكويتية والش����عب  واحلكومة 
الكويتي« موضحا »لقد توافقنا 
على سبل حلل هذه القضية في 

املستقبل القريب«.
واعرب����ت كلينتون عن ثقتها 
في ان املباحثات غير املباش����رة 
ستستأنف بحلول االسبوع املقبل 
خالل زي����ارة مق����ررة للمبعوث 
األميركي اخلاص جورج ميتشل 

الى املنطقة.
وقالت »لقد كنا واضحني جدا 
في جهودنا، فاستئناف احملادثات 
التقدم  ضروري للغاية لتحقيق 
ال����ذي نس����عى اليه نح����و حل 

الدولتني«.
وختمت بالقول ان الواليات 
املتحدة »تتطلع الى اجتماع جلنة 
املتابعة العربية في القاهرة لدعم 
التزام رئيس السلطة الفلسطينية 
محم���ود عباس في املضي قدما 

مبحادثات السالم«.

وزي�ر الخارجي�ة: معتقلون�ا ف�ي غوانتانام�و يمثلون معان�اة مس�تمرة للوالي�ات المتحدة 
والكوي�ت وتوافقن�ا م�ع الجان�ب األميركي  على س�بل لح�ل القضية ف�ي المس�تقبل القريب

مريم بندق
شدد الوفد الكويتي املش���ارك في جائزة 
حمدان بن راشد لألداء التعليمي املتميز على 
أهمية املسابقة وأثرها على امليدان التربوي، 
حيث أجمعوا على ارتقائها بالفكر اإلبداعي في 
امليدان التربوي، وإحداثها حراكا واعيا كشفت 
من خالله عن املواه���ب والطاقات والقدرات 
اخلالقة لدى مختلف الفئات التربوية )معلم 

� طالب � مدرسة(. 
جاء ذلك على هامش االستقبال الذي قامت 
به إدارة العالق���ات العامة واإلعالم التربوي 
بوزارة التربية للوفد في مطار الكويت الدولي 
عقب قدومهم من دولة اإلمارات العربية املتحدة 

حلضور حفل تكرميهم في دبي.
وأعلن الوكيل املساعد لألنشطة الطالبية 
دعيج الدعيج نتائج املنافسات اخلليجية جلائزة 
حمدان بن راشد الثانية عشرة للعام الدراسي 
2009/ 2010م، إذ حصلت الكويت على املراكز 
للفئات الثالث، وقد فاز في فئة الطالب املتميز 
طالل محمد الشقيح من ثانوية اإلمام مالك بنني، 
وفجر خالد علي سلطان من ثانوية هدية بنات، 
وفئة املعلم املتميز فاز أحمد إبراهيم البحوه 
من ثانوية ابن العميد بنني، وش���ريفة مطلق 
املطيري من مدرسة الشعيبة االبتدائية بنات، 
وفئة املدارس املتميزة فازت مدرسة ابن حجر 
العسقالني االبتدائية بنني، ومديرة املدرسة 
فريدة حبيب بهرامي، وتقدم الدعيج إلى جميع 
املشاركني وأعضاء فريق جلنة اإلشراف واإلعداد 
والتنظيم والتحكيم بكل الشكر والتقدير على 

جهودهم ودعا للجميع بالتوفيق.
ومن جانبه أكد مدير إدارة األنشطة التربوية 

مبنطقة مبارك الكبير التعليمية ومنسق جائزة 
حمدان بن راش���د آل مكتوم لألداء التعليمي 
املتميز ف���ي الكويت عيس���ى بورحمة خالل 
استقبال الوفد املشارك من الكويت في املطار 
القادم من دبي أن اجلائزة تعد من املسابقات 
السباقة والفعالة الرائدة خللق جو من التنافس 

إلبراز املبدعني واملتميزين في دول اخلليج.
واثنت مديرة مدرسة ابن حجر العسقالني 
االبتدائية بنني من منطقة األحمدي التعليمية 
احلاصلة على جائزة »املدرسة املتميزة« فريدة 
حبيب بهرامي على اجلائزة كونها عمقت النظرة 
الشاملة ألداء املدرسة واالعتماد عليها في بناء 
اخلطط املستقبلية اإلستراتيجية والتشغيلية، 
كما نش���رت ثقافة التميز في العمل املدرسي، 
وأعادت اكتشاف القدرات واملواهب لدى فريق 
عمل املدرسة، وارتقت مبستويات األداء واإلجادة 
في مجال العمل، وشجعت روح اإلبداع واالبتكار 
واملبادرة، وعلمتنا االهتم���ام بالتوثيق لكل 
أعمال ومشاريع واجنازات املدرسة وأضافت 
بهرامي: »ويأتي فوز مدرستنا تتويجا جلهود 
العاملني فيه���ا، وحصادا ألعوام من االجتهاد 
والتخطيط والعم���ل اجلاد، كما ميثل جناحا 
للتحدي واإلصرار، ويثبت أن األحالم واألمنيات 
تتحقق بالعمل اجلاد الدؤوب واإلدارة املتميزة 
القادرة على إدارة الفريق الواحد والسير به 

لتنفيذ املهمة«.
وعند لقائنا برئيس قس���م االجتماعيات 
بثانوية ابن العميد مبنطقة الفروانية التعليمية 
واملعلم األول الذي حص���ل على اجلائزة في 
الكوي���ت )املعلم املتميز( حم���د البحوه قال: 
»أش���عر بالفخر واالعتزاز وشعور ال ميكن 

وصفه حي���ث ينبع هذا الفخر من كوني أول 
معلم كويتي يتمكن من رفع راية وطنه والفوز 
بجائزة تعتبر من أهم جوائز التميز التربوي 

على مستوى الوطن العربي«.
وقالت معلمة احلاسوب في مدرسة الشعيبة 
االبتدائية بنات من منطقة األحمدي التعليمية 
الفائزة بجائزة »املعلمة املتميزة« شريفة مطلق 
املطيري: »إن جائزة حمدان بن راشد ساهمت 
في زيادة الدافعي���ة للعمل والتميز لدي كما 
أنه���ا أضافت لي املزيد من التنظيم في العمل 
واالهتمام بأدق التفاصيل، وإن من أهم أسباب 
متيزي التوثيق الدائم جلميع األنشطة التي أقوم 
بها، والتخطيط املستمر والشامل والدقيق«.

وعب���ر الطالب طالل محمد الش���قيح من 
ثانوي���ة اإلمام مالك بنني م���ن منطقة مبارك 
الكبير التعليمية الفائز بجائزة »الطالب املتميز« 
عن سعادته لدى اس���تقباله وكشف على أن 
املشاركة في مسابقة حمدان تأتي بعد مجموعة 
من املشاركات على املستوى العلمي واألكادميي، 
فبعد احلصول على اجلوائز املتقدمة يتسنى 
للطالب املشاركة فيها فهي تعتمد على شخصية 
الطالب وسيرته الذاتية، موضحا أنه شارك في 
بحث بيئي استطاع من خالله تسليط الضوء 

على إحدى القضايا البيئية الهامة.
ومن جانبها ذكرت الطالبة فجر خالد علي 
سلطان من ثانوية هدية بنا ت مبنطقة االحمدي 
التعليمي���ة احلاصلة على جائ���زة »الطالبة 
املتميزة« إن جائزة حمدان بن راش���د مبثابة 
التتويج لكل اآلمال واألحالم التي كانت تراودها 
وترجمتها إلى أرض الواقع بتفوق وتصميم 

وعزم على النجاح.

أكدوا أهمية الجائزة وأثرها في الميدان التربوي

اختتم زيارته إلى الواليات المتحدة األميركية

عايض السهلي 
الفائزون في لقطة جماعية

وزير اخلارجية خالل لقائه جيمس جونز

 .. ومع روبرت غيتس

الشيخ د.محمد الصباح متحدثا إلى جيفري فيلتمان بحضور الشيخ سالم العبداهلل

األمير يتوجه إلى روما والڤاتيكان
في زيارة رسمية اليوم

حزب األمة يدعو إلى دستور جديد
أصدر حزب األمة بيانا اكد فيه على ما س��بق ان دعا إليه في مؤمتر 
التآزر الوطني من ضرورة وضع دستور جديد يتجاوز بالكويت ازماتها 
السياس��ية املتكررة التي س��ببها الدس��تور احلالي ال��ذي اثبتت جتربة 
نص��ف قرن عدم فاعليته وعج��زه عن مواكبة تط��ور الدولة واملجتمع 
الكويتي وتطور دول العالم ونظمها السياس��ية املتقدمة وأدى الى شلل 
العملية السياسية واستشراء الفساد احلكومي والبرملاني حتى اصبحت 
احلكومة والبرملان يرعيان الفس��اد ويكرس��انه على نحو غير مسبوق 
في تاريخ الكويت، وقال انه بعد تزوير إرادة الشعب الكويتي بانتخابات 
صورية كان للمال السياس��ي احلكومي الي��د الطولى في اختيار اعضاء 
البرملان حتى غدت الكويت وبحسب التقارير الدولية ضمن نطاق الدول 
الفاش��لة واآليلة الى الفش��ل خالل الس��نوات القادمة ما لم تتم املبادرة 
إلى اإلصالح السياس��ي الش��امل والتوافق الوطني على دس��تور جديد 
يحقق املزيد من احلقوق واحلريات العامة ويكفل للش��عب الكويتي حقه 
في اختيار حكومته الش��عبية املنتخبة التي متثل إرادته احلرة وتصون 
حقوقه وحريت��ه وثرواته وامواله ومصاحله الت��ي باتت تهددها احلملة 
احلكومية املهووس��ة نحو خصخصة القطاع الع��ام احليوي لالقتصاد 
الكويت��ي خاصة القط��اع النفطي قبل حتقق االصالح السياس��ي وقبل 
قيام حكوم��ة منتخبة قادرة على ضبط ه��ذا التوجه نحو اخلصخصة 
مبا يحقق املصلحة العامة للدولة والشعب الكويتي والقطاع اخلاص على 
حد س��واء وهو ما لن يتحقق في ظل حكوم��ة معينة غير منتخبة وفي 
ظ��ل اختالل خطير في موازين القوى السياس��ية لصالح قوى الفس��اد 

السياسي واالقتصادي املدعومة حكوميا.

ميالنو � كونا: بحفظ 
اهلل ورعايته يغادر صاحب 
الش����يخ  الس����مو األمير 
صب����اح األحم����د والوفد 
الرس����مي املرافق لسموه 
الي����وم مدينة ميالنو في 
جمهورية ايطاليا الصديقة 
متوجها الى العاصمة روما 
الڤاتي����كان وذلك  ودولة 
في زيارة رسمية رافقت 
سموه السالمة في احلل 

والترحال.
ه����ذا وأكدت اجلمعية 
القومية للصداقة االيطالية 
الكويتية على »الداللة   �
الكبيرة« لزيارة صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 

األحمد الى ايطاليا.
وأعرب رئيس اجلمعية 
بيير أندرايا فاني في بيان 

مبناسبة وصول صاحب السمو األمير الى مدينة ميالنو الشمالية عشية 
زيارة الدولة الرس����مية التي تبدأ االثنني املقبل الى العاصمة روما عن 
»مشاعر الغبطة واحلفاوة التي يستقبل بها أصدقاء الكويت والشعب 
االيطالي سموه والوفد الرفيع املرافق«. ولفت الى تزامن زيارة صاحب 
الس����مو األمير »مع االهتمام اخلاص الذي تبدي����ه ايطاليا نحو العالم 
العربي حيث تش����تد احلاجة الى عالقات أكث����ر قوة وكثافة بني أوروبا 
ومجلس التعاون اخلليجي الذي تتبوأ الكويت داخله دورا أساس����يا« 
واعرب ع����ن »اآلمال العالية التي يعلقها عل����ى زيارته البالغة األهمية 
لتعزيز أكبر لعالقات الصداقة والتعاون بني ايطاليا والكويت«، مجددا 
تأكيد مش����اعر الق����رب والتضامن التي انطلقت على أساس����ها جمعية 

الصداقة عام 1990.

جمعية الصداقة اإليطالية ـ الكويتية رحبت بالزيارة

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد


