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وفد مصري يشارك في مؤتمر
المنظمات النقابية العربية

العفاسي إلى جنيڤ للرد 
على مالحظات مجلس حقوق اإلنسان

القاهرة ـ كونا: يتوجه الى الكويت وفد عمالي مصري للمشاركة في 
أنشطة »مؤمتر املنظمات النقابية العربية« الذي سيعقد االسبوع اجلاري 
ويستمر لعدة ايام.وقال رئيس الوفد ورئيس »النقابة العامة للعاملني 
باخلدمات االدارية« شوقي العطار في تصريح للصحافيني قبيل مغادرته 
القاهرة »ان املؤمتر يبحث قضايا العمل النقابي وتوحيد الرؤى وتنسيق 
املواقف بني املنظمات النقابية العمالية العربية«.وأشار العطار الى ان 
من بني القضايا املهمة على مائدة املؤمتر »اإلعداد للمشــــاركة العربية 
في اعمال )مؤمتر العمل الدولي( املقرر عقده في جنيڤ الشهر املقبل«.

وأكد من جانبه على متسك احلركة النقابية املصرية بوحدتها وترابطها 
والثوابت العربية والنقابية العمالية رافضا »أي تدخالت أجنبية حتت 
اي ذريعة حتى يتسنى للحركة النقابية العمالية القيام بالدور املنوط 

بها في الدفاع عن حقوق ومكتسبات العمال«.

يغادر وزير الشؤون االجتماعية والعمل د.محمد العفاسي اليوم إلى 
جنيڤ ليترأس الوفد الكويتي للرد على مالحظات مجلس حقوق اإلنسان.

وسيعقد مجلس حقوق اإلنسان جلسة في الـ 12 من الشهر اجلاري ملناقشة 
امللف الكويتي. ويعقد الوفد بالتنســــيق مــــع املفوضية الكويتية ثالثة 
اجتماعات متهيدية لصياغة كلمة الكويت وتوضيح موقفها السليم من 

حقوق اإلنسان.ويرافق الوزير العفاسي مدير مكتبه حمود احلمد.

»حدس«: على الحكومة إنهاء مشكلة أم الهيمان 
بشكل جذري وتعويض أهالي المنطقة

انتقد مس��ؤول مكتب التنمية في احلركة 
الدستورية االسالمية )حدس( متعب العتيبي 
االهمال احلكومي واحلل��ول القاصرة وذلك 
في معاجلة مشكلة تلوث منطقة ضاحية علي 
صباح السالم )ام الهيمان(، محذرا من خطورة 
اس��تمرار التلوث وتهدي��ده حلياة ما ال يقل 
عن 50 الف مواطن بريء، وقال العتيبي في 
تصريح صحافي »نحن في احلركة متضامنون 
مع اهالي ام الهيمان وحتركاتهم املش��روعة 
النقاذ حياة اطفاله��م، وايقاف الدمار البيئي 
الذي يتهددهم، فالتلوث هناك جتاوز املعدالت 

الصحية الدولية املسموح بها«.
واضاف ان احلكومة تتخبط منذ 9 اعوام 
ولم تتعامل مع هذه القضية االنسانية املهمة 
بالشكل املطلوب، خصوصا ان املنطقة انشئت 
ابتداء باملخالفة لالشتراطات الصحية والبيئية، 
وقال: هناك تقاعس من مؤسسات الدولة في 
التعامل مع هذه املصانع واملنشآت املخالفة، 
والتشدد مطلوب في مثل هذه املواقف احلاسمة، 
فنحن ال نتكلم هنا عن اجراءات ادارية، لكن 
ارواح مواطنني وحاضرهم ومستقبلهم الصحي 
واالنتقائية في تطبيق القوانني تفاقم التلوث 

البيئي، ولن تنجح في معاجلته اطالقا.
واضاف العتيبي انه من حق اهالي ام الهيمان 
ان ينعموا بهواء صالح لالستنش��اق، وعلى 
احلكومة ان حتزم امرها وتنهي االزمة بشكل 
جذري من خالل اخراج اهالي ام الهيمان من 
املنطقة وتعويضهم عن تسع سنوات تلوث، 
بجانب ازالة مسببات التلوث من مصانع مخالفة، 
وذلك وفق ما كشفه تقرير الهيئة العامة للبيئة 
مؤخرا، بجانب ما بينته تقارير معهد الكويت 
لالبحاث العلمية وجه��ات اخرى من جتاوز 
معدالت التلوث في املنطقة لكل معايير السالمة 
وصحة البيئة، وكونها املنطقة السكنية االكثر 

تلوثا في جميع مناطق الكويت.
واختتم تصريحه مجددا تضامن احلركة 
مع االج��راءات التي يتخذها اهالي منطقة ام 
الهيمان وتفهمهم للخطوات التصعيدية التي 
يتخذها املواطنون ومناشداتهم العاجلة واجلادة، 
مش��يرا الى ان خروج االطفال والفتيان من 
مدارسهم رافعني شعار »ال تعليم بال صحة« 
هو دليل واضح على ان الوضع لم يعد يحتمل 
التأخير او التراخي او التجاهل بأي حال من 

االحوال، على حد قوله.

البصيري سيقّدم تقريرًا حول لجنة تقّصي الحقائق في تجاوزات »الكويتية«

خالل انعقاد أعمال المؤتمر السنوي الرابع لمنظمة »برلمانيون عرب ضد الفساد«

مجلس الوزراء يبحث غدًا المطالب المالية للنقابات العمالية
الحكوم�ة تحيل قانون االتجار بالبش�ر للمجلس قبل موعد اجتماعات منظم�ة العمل الدولية
الس�اير يعرض تقريراً عن تخفيضات جديدة ألس�عار األدوية تزامناً م�ع توصيات مؤتمر جنيڤ

الصانع يدعو لتحالف عربي يواجه خطر الفساد
بيروت ـ كونا: دعا رئيس املنظمة العاملية 
للبرملانيــــني ضد الفســــاد ورئيــــس منظمة 
»برملانيون عرب ضد الفساد« د.ناصر الصانع 
الى بناء حتالف عربي موحد ملواجهة الفساد 
متهيــــدا للقضاء عليه.جــــاء ذلك في تصريح 
الصانع لـ »كونــــا« على هامش انعقاد اعمال 
املؤمتر السنوي الرابع ملنظمة »برملانيون عرب 
ضد الفساد« في مقر مجلس النواب اللبناني 
في بيروت حتت رعاية رئيس مجلس النواب 
اللبناني نبيه بري ممثال بالنائب د.غســــان 
مخيبر وحمل املؤمتر عنوان »البرملانيون العرب 
وحتديات املشاركة الفاعلة في مواجهة الفساد« 
شارك فيه عضو مجلس االمة عادل الصرعاوي 
وعدد من البرملانيني العرب، اضافة الى ممثلني 
عن منظمات دولية واقليمية رسمية وهيئات 

املجتمع املدني واخلبــــراء املعنيني مبكافحة 
الفســــاد وتعزيز احلكم الصالح والشــــفافية 

والدميوقراطية.
ودعا د.الصانــــع الى حتالف عربي موحد 
ملكافحة الفســــاد على غرار حتالف »غريكو« 
العاملي ضد الفساد والى جتمع عربي لتنظيف 
مجتمع البرملانيني من الفساد املتغلغل بينهم 
حتى ال يستمر االحباط لدى املواطنني العرب.

وقال ان املؤمتر الرابع ملنظمة »برملانيون عرب« 
يركز على اتفاقية االمم املتحدة ملكافحة الفساد، 
مشــــيرا الى ان االتفاقية دخلــــت في مرحلة 
صارت فيها ملزمة لــــكل دولة موقعة عليها 
مبينا الــــدور امللقى على عاتق البرملانيني في 
مراقبة حكوماتهم فــــي تطبيق بنود اتفاقية 

االمم املتحدة.

واشار الى ان عددا من الدول العربية كانت قد 
وقعت على اتفاقية االمم املتحدة ملكافحة الفساد 
لكنها لم تطبقها حتى اآلن، وهذا االمر محرج 
للدول العربية، مؤكدا وجوب تطبيق االتفاقية 
عندما يتم التصديق عليها من قبل اي دولة.

وشدد على ضرورة متكني البرملانيني ملواجهة 
حكومات قد تكون متلكئة في التطبيق حتى 
يقوموا بدورهم في املراقبة وهذا دور دستوري 

في كل الدول ذات املمارسات الدميوقراطية.
من جهته، اكد النائب د.غسان مخيبر في 
كلمة القاها في افتتاح املؤمتر وجوب مكافحة 
آفة الفســــاد والوقاية منها ألنها بدأت تنخر 
جميع ســــلطات وهيئات ومؤسسات الدولة 
في القطاعني العام واخلاص وفي الســــلطات 

املركزية والهيئات الالمركزية.

 مريم بندق
جملة قضايا اساسية تزدحم بها طاولة 
اجتماع مجلس الوزراء االعتيادية املقررة غدا 
والتي يترأسها سمو رئيس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد وتشهد حضور جميع الوزراء 
اصحاب االختصاص للقضايا املطروحة مما 
يفتح باب اتخاذ قرارات تنفيذية او توجيهات 
لسرعة اتخاذ االجراءات املطلوبة.ولعل ابرز 
القضايا الزيادات املالية املطروحة من عدد 
من النقابات العمالية والتي يتوقع اصدار 
توصيات بشأن الكيفية التي سيتم التعامل 
بها في مجلس اخلدمة املدنيــة باعتبار أنه 
ـ على حد قــــــول مصـــــادر حكــــــومية 
رفيعـــة لـ »األنباء«ـ  اجلهة املختصة بتجهيز 
التوصيات املطلوبة والتي تتطلب الكثير من 
االجراءات الفنية التي يعدها ديوان اخلدمة 

املدنية، هذا الى جانب تقرير اللجنة القانونية 
الوزارية التيـ  حســــب بيان سابق ملجلس 
الوزراء ـ كلفت بدراسة اقرار عالوة خاصة 
للعاملني في ادارة الفتوى والتشريع واملزايا 
املالية للعاملني في االدارة العامة للتحقيقات 

وادارة اخلبراء والقانونيني في البلدية.
وأوضحت املصادر فــــي هذا الصدد انه 
رمبا يستحسن املجلس اعتماد جميع املزايا 
املالية التي سبق ان اعتمدها مجلس اخلدمة 
املدنية او املزايا التي ينتظر ان يعتمدها الحقا 
في بوتقة واحدة لتجنب »مخاوف« بعض 
النقابات من جتاهل مطالبها والتي عبرت عن 
االمل في ان يتضمن بيان املجلس ما يطمئن 
العاملني لقطع الطريق امام الداعني لتنظيم 
اضراب شامل تشارك فيه بعض املؤسسات 
والــــوزارات احلكومية.وعودة الى القضايا 

املطروحة على طاولة االجتماع، اوضحت 
املصادر: لدينا مشروع قانون االجتار بالبشر 
والذي حتيله احلكومة الى املجلس الهمية 
اجنازه قبل موعد اجتماعات منظمة العمل 
الدولية السنوية في الصيف واملقررة هذا 

الشهر.
وتشــــير املصادر الى القضايا املرتبطة 
باستعدادات احلكومة للجلسة املقبلة على 
صعيد قوانني اخلبرة واخلصخصة وانشاء 
شركات مساهمة لتوليد الكهرباء والرؤية 
احلكومية التي يتم التنســــيق بشأنها مع 
االغلبية النيابية انطالقا من رغبة حكومية 

بتمرير هذه القوانني.
واجابت املصادر، ردا على سؤال بشأن 
اللجنة الوطنية املنوط بها تعزيز الوحدة 
الوطنية، بالقول: ان االعالن عن اسماء وخطة 

عمل اللجنة سيقر من املجلس رمبا في هذه 
اجللسة او جلسة مقبلة على حسب الوقت 
املتاح.هذا ويوجد على طاولة املجلس ايضا 
تقرير مقدم من وزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء ووزير شؤون مجلس االمة د.محمد 
البصيري حول جلنة تقصي احلقائق في 
جتاوزات »الكويتية«، حيث يعتزم الوزير 
احاطة املجلس بفحواه قبل احالته الى النيابة 
العامة الى جانب تقرير اللجنة املالية الوزارية 
بشــــأن التعديالت على قانون املناقصات 
املركزية التي يتعلق اغلبها بالدورة املستندية 

للمشروعات احلكومية.
وتوقعت املصادر ان يعرض وزير الصحة 
د.هالل الساير تقريرا عن تخفيضات جديدة 
حول أسعار االدوية تزامنا مع توصيات مؤمتر 

جنيڤ حيث وعد الوزير بذلك.
تمنى من وزير الداخلية حّل األمر بقرار وزاري

عسكر لعدم التفرقة في ترقية
 الضباط الجامعيين في »الداخلية«

الخرافي تسّلم رسالة دكتوراه من الخالدي

اســـتقبل رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي 
د.حامد اخلالدي الذي قدم له رسالته لنيل درجة 

الدكتوراه في احلقوق والتي حتت عنوان »الدور 
الرقابي للبرملان في املجال املالي«.

الميع: اإلجراءات الحكومية في معالجة
تلوث أم الهيمان تسير باالتجاه الصحيح

دعا النائب عســـكر العنزي 
اعضـــاء اللجنـــة التشـــريعية 
الى النظر بعـــني العدالة عندما 
اللجنة  يصوتون غدا باجتماع 
على االختالف غيـــر املبرر في 
وزارة الداخلية لدى ترقية ضباط 
الصف املعينني كمالزم ثان الى 
الرتبة التالية وهي مالزم اول بعد 
حصولهم على الشهادة اجلامعية، 
والكيل مبكيالني لدى ترقية ضباط 
االختصاص املعينني كمالزم ثان 
بناء على شهادتهم اجلامعية الى 
الرتبة التالية كمالزمني اوائل في 

مدة زمنية اقصر.
وبـــني عســـكر ان ضابـــط 
االختصاص املعني بسبب مؤهله 
اجلامعي ميضي ســـنة واحدة 
برتبته ثم يرقى الى رتبة مالزم 
اول، بينمـــا ال يرقى من حصل 
على املؤهل اجلامعي من ضباط 
الصف املرقـــني الى رتبة مالزم 
ثان، الى رتبة مالزم اول، اال بعد 
انقضاء عامني كاملني، مشيرا الى 
ان هذا الوضع مكرس على نحو 
6 دفعات منذ عـــام 2003، عدد 
افرادهـــا 207 ضباط في وزارة 
الداخلية، بصـــورة غير مبررة 
ومجحفة امتنى ان يزيحه اعضاء 
اللجنة التشـــريعية غدا، او ان 
يبادر وزير الداخلية بحل املشكلة 

شدد النائب غامن امليع على ضرورة متابعة الهيئة العامة للبيئة 
تنفيذ خطط وتوصيات معاجلة الوضع البيئي في منطقة علي صباح 
السالم واملناطق اجلنوبية بشكل عام في اطار ما مت االتفاق عليه في 
اللجنة البيئية البرملانية، مشيدا في الوقت ذاته باالجراءات الفعالة 
التـــي قامت بها احلكومة بناء على توجيهات ســـمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد واملجلس االعلى للبيئة في مكافحة تلوث 

والبيئة واغالق املصانع املخالفة وسحب بعض التراخيص.
وقال امليع في تصريح صحافي ان االجراءات احلكومية في معاجلة 
مشكلة التلوث في منطقة علي صباح السالم واملناطق املجاورة لها 
تســـير في االجتاه الصحيح حتى هذه اللحظة وحسب التوصيات 
املقرة في اللجنة البيئية.وأكد امليع ان جميع نواب الدائرة اخلامسة 
يتابعون قضية التلوث في املناطق اجلنوبية باهتمام كبير، متمنيا على 
البعض االبتعاد عن املزايدات االعالمية في هذه القضية التي تتعلق 

بصحة الناس، وسنظل متابعني لها حتى اغالق آخر مصنع.

بقرار وزاري ويختصر الطريق 
علـــى املتضررين ويســـاويهم 

باجليش واحلرس الوطني.
ومضى عسكر يقول: ان هذه 
التفرقة غير مبررة، وال أساس 
قانونيا لها على اعتبار ان الطرفني 
متت ترقيتهما بقرار واحد، مشيرا 
الى ان هذا التفسير غير العقالني 
للقوانني يغتصب حقوق شبابنا 
من حيث االقدمية ويشـــعرهم 
بغياب العدالة في وقت تفرض 
عليهم طبيعة عملهم االمنية ان 

نربي فيهم حب العدل.
وقال عســـكر انه ال مفر من 
توحيد املراكز القانونية جلميع 
الضباط احلاصلني على رتبهم 

بناء على نيلهم الشهادة اجلامعية 
وهناك سابقة لذلك، عندما اصدرت 
وزارة الداخليـــة في 1996 قرارا 
بترقية ضباط الصف احلاصلني 
الى  على مؤهل دراسي جامعي 
رتبة مالزم اول بعد مرور سنة 
واحدة فقط على حصولهم على 
»النجمة« األولى وتعليقها على 

اكتافهم.
وقال عسكر ان وزير الداخلية 
عرف عنه رفضه للتفرقة، لذا فانه 
مطالب مبعاجلـــة هذه القضية 
انطالقا مـــن مبادئ املســـاواة 
التـــي يحض عليها الدســـتور، 
خصوصـــا ان الداخليـــة قامت 
مؤخرا بترقية الضابطات بالهيئة 
املساندة للشرطة النسائية الى 
رتبة مالزم اول بعد مضي عام 
على تخرجهن مـــع ان دورتهن 
تتطابق مع مدة دورة الضباط 
املظلومني وهي 6 أشهر، ومع انه 
لم يحدد اختصاصهن لدى التعيني 
مت التعامـــل معهـــن كضابطات 
اختصاص ورقني مباشرة، مذكرا 
بان نائب رئيس احلرس الوطني 
املماثلة ووافق  انصف احلاالت 
على ترقيتهم الـــى رتبة مالزم 
اول مع حفظ االقدمية االعتبارية 
ملنتسبي احلرس الوطني أسوة 

مبنتسبي اجليش.

عسكر العنزي

جاسم اخلرافي يتسلم رسالة الدكتوراه من د.حامد اخلالدي

غامن امليع

القبندي قّدم أوراق اعتماده سفيرًا لدى ترينيداد وتوباغو

الكويت رابعًا في الئحة أسوأ الدول على صعيد األثر البيئي

قـــدم  كونـــا:  ـ  كاراكاس 
سفيرنا لدى جمهورية ڤنزويال 
البوليڤارية يوســـف القبندي 
اوراق اعتماده كســـفير فوق 
العادة ومفوض غير مقيم لدى 
جمهوريـــة ترينيداد وتوباغو 
لرئيـــس اجلمهوريـــة جورج 

ماكسويل ريتشارد.
وذكر بيان صدر عن سفارتنا 
فـــي جمهوريـــة ڤنزويـــال ان 
املراســـم البروتوكولية جرت 
في القصر الرئاسي، حيث نقل 
السفير القبندي للرئيس جورج 
ماكسويل ريتشـــارد حتيات 
صاحب الســـمو االمير الشيخ 
صباح االحمد ومتنيات سموه 

جلمهورية ترينيداد وتوباغو 
حكومة وشعبا بالتقدم واالزدهار 

والرخاء.
واعرب الرئيس ريتشارد عن 
سعادته الستقبال سفيرنا حيث 
ابلغه حتياته لصاحب السمو 
االمير والى حكومة وشـــعب 
الكويت الصديقة.ودعا الرئيس 
ريتشارد الى توطيد العالقات 
الثنائيـــة القائمة بني البلدين، 
السيما في مجال النفط والغاز، 
حيث تعتبر ترينيداد وتوباغو 
املصدر األول للغاز املسال في 
أميركا الشمالية وحتتل املرتبة 
اخلامسة عامليا.واشار البيان الى 
ان سفيرنا القبندي قد استقبل 

من قبل رئيس مجلس وزراء 
جمهوريـــة ترينيداد وتوباغو 
بايرك مانينغ ووزيرة اخلارجية 
فـــي اجلمهورية بـــاوال غوبي 

سكون.
الســـفير  البيان عن  ونقل 
القبنـــدي القـــول ان العالقات 
الثنائية بني البلدين الصديقني 
ستشـــهد تطورا وتعاونا بناء 
في مجاالت عـــدة مبا يتوافق 
ورؤيتهما املستقبلية.واضاف 
انهـــا تعتبـــر اضافـــة جديدة 
للديبلوماسية الكويتية، حيث 
تعتبر الكويت الدولة اخلليجية 
األولى املمثلة ديبلوماسيا في 

ترينيداد وتوباغو.

حلت الكويت في املركز الرابع في الئحة الدول 
األســـوأ أداء على صعيد األثر البيئي النسبي 
)مقارنة مع املوارد( من بني 179 دولة وذلك بعد 
سنغافورة التي حلت أوال وكوريا ثانيا وقطر 
ثالثا وذلك بحسب دراسة أعدها مركز البيئة 

التابع جلامعة اديالند األسترالية.
أما الئحة الدول األسوأ اداء بيئيا على الصعيد 
العاملي والتي شـــملت 171 دولـــة فتصدرتها 
البرازيـــل تلتها الواليـــات املتحدة ثم الصني 

فإندونيسيا.

بحث مع العاهل المغربي التعاون في مجال االستخدام السلمي للطاقة النووية

محمد الصباح: اللجنة الكويتية � المغربية المشتركة 
تجتمع  في الربع األخير من العام الجاري

الرباطـ  كونا: أكد وزير الدولة 
املغربي محمد اليازغي أن زيارة 
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح 
للمغرب تفتح أفقا جديدا للعالقات 
الشـــقيقني  البلدين  اجليدة بني 
مبزيد من التعاون املثمر البناء 
على جميع األصعدة.جاء ذلك في 
تصريح أدلى به اليازغي لـ »كونا« 
على هامش حفل العشاء الرسمي 
الذي أقامه تكرميا للشيخ د.محمد 
الصباح وحضره ســـفيرنا لدى 
اململكة املغربية الشقيقة محمد 
الذويخ.وأبرز الوزير املغربي في 
تصريحـــه لـ »كونا« أن مجاالت 
التعاون الثنائي متعددة األوجه 
وهي قابلة للتطوير والتقدم بفضل 
اإلرادة املشتركة للشعبني األخوين 
الكويتـــي واملغربـــي والقيادة 
الرشيدة لصاحب السمو األمير 
الشـــيخ صباح األحمد وشقيقه 
العاهـــل املغربـــي امللـــك محمد 

السادس.
وأشـــاد بالدعـــم املوصـــول 

واملســـاندة القويـــة للحكومـــة 
والصناديق الكويتية ومؤسسات 
التمويـــل ملشـــاريع التنمية في 
املغرب، الى ذلك أعلن نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ د.محمد الصباح أن اللجنة 
ـ املغربية  الكويتية  املشـــتركة 
ســـتنعقد في الربـــع األخير من 

العام احلالي.وقال الشيخ د.محمد 
الصباح للصحافيني عقب لقائه 
أمس األول في مدينة وجدة شرقي 
اململكة بالعاهل املغربي امللك محمد 
السادس ان املعنيني بدأوا االعداد 
لعقد اللجنة الكويتية ـ املغربية 

في الربع األخير من هذا العام.
وأضاف انه تطرق مع العاهل 

املغربي لعرض مشاريع مشتركة، 
خصوصا أن املغرب يعمل حاليا 
في مشاريع ضخمة منها الطرق 

السيارة والقطار السريع.
وقال انه بحث مع امللك محمد 
الســـادس األوضاع في املنطقة 
العربية، مشـــيرا الـــى أنه أبلغ 
العاهـــل املغربي باعتماد مقترح 

إنشـــاء صندوق لدعم املشاريع 
الصغرى واملتوســـطة بالعالم 
العربي الذي كان صاحب السمو 
األمير الشـــيخ صباح األحمد قد 
تقدم به إلـــى القمة االقتصادية 
العام  املنعقدة بالكويـــت نهاية 
املاضي، مؤكدا أن بإمكان املغرب 
االستفادة مباشرة من متويالت 

هذا الصندوق.
وأضاف الشيخ د.محمد الصباح 
أنه بحث كذلك مع العاهل املغربي 
أوجه التعاون بني الكويت واململكة 
املغربية الشقيقة في مجال الطاقة 
النووية لالستعمال في األغراض 
السلمية.وفيما يخص تطورات 
عملية السالم في الشرق األوسط 
أوضح الشيخ د.محمد الصباح أن 
امللك محمد السادس رئيس جلنة 
القدس أكد لـــه الدعم املتواصل 
اململكـــة املغربية  الذي توليـــه 
للقدس الشريف، موضحا »اني 
سمعت من امللك ما يطمئن بأن هذا 
املوضوع يحظى باهتمام شخصي 

من جانبه«. 

الشيخ د.محمد الصباح والوزير محمد اليازغي مع بعض احلضور خالل حفل العشاء

د.ناصر الصانع


