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السفير الصالل متحدثا ملراسل كونا

د. رشيد احلمد

السفير اجلزائري يلقي كلمة

)قاسم باشا( سفير مملكة البحرين الشيخ خليفة بن حمد آل خليفة متحدثا خالل حفل الغداء

سفيرنا في ڤيينا يأمل تبادل الزيارات الرسمية
بين الكويت والنمسا لدعم العالقات بين البلدين

الحمد يرفض تضخيم عدد من الكّتاب المصريين
قرار لجنة المعارض منع دخول عدد من إصداراتهم

آل سعود واململكة قيادة وشعبا 
مبناسبة العيد الوطني. وأضاف 
السفير الصالل »ان عيد اململكة 
يعتبر عي���دا جلميع الكويتيني 
واخلليجيني والعرب واملسلمني 
نظرا للدور املميز الذي تقوم به 
اململكة من أجل احلفاظ على وحدة 
القضايا  العربي ودع���م  الصف 
العربية واالسالمية في احملافل 
الى  الدولية«. وتطرق سفيرنا  
ملف القدرات النووية االسرائيلية 
بعد اخفاق مشروع قرار طرحته 
الدول العربية في االجتماع العام 
للوكال���ة الدولية للطاقة الذرية 
الذي أنهى أعماله اجلمعة املاضية 
باحلصول على التأييد بهدف الزام 
إسرائيل باالنضمام الى معاهدة 
حظر االنتش���ار النووي بسبب 
الضغوطات الغربية التي حالت 
دون اعتم���اده. وجدد الس���فير 
الص���الل التش���ديد على موقف 
ال���ى ضرورة  الداعي  الكوي���ت 
اخضاع جميع منشآت اسرائيل 
للرقاب���ة الدولية أس���وة بدول 

فتنة طائفية في مصر، وهناك بعض 
األنظمة العربية التي ال تس����مح 
بدخ����ول كتب مس����يئة ألنظمتها 
السياس����ية احلاكمة. وقال محمد 
رش����اد، رئيس احتاد الناشرين، 
انه لألس����ف كل بلد له سياسته 
اخلاصة، مؤكدا ان الكتاب العربي 
يواج����ه اكثر من 20 رقيبا في كل 
البلدان العربية، وما حتسبه انت 
ال يسيء للبعض، يظنه الكثيرون 
إس����اءة، مشيرا الى ان كل بلد من 
هذه البلدان له خصوصيته، وكل 
املع����ارض العربية، حترص على 
هذه اخلصوصية، فيمارس بعضها 
الرقابة أحيانا بشكل مبالغ فيه، 
وهو ما حدث في معرض الكويت 
الدول����ي للكتاب. وأكد رش����اد ان 
كتب املفكرين املصريني ليس فيها 
بالطبع اي إس����اءة لهذه األنظمة 
السياس����ية احلاكم����ة، أو مثيرة 
ألي فنت، ولكنها سياسة املعرض 
وسياس����ة الدولة والتي ليس في 
وسعنا إال احترامها إذا رغبنا في 

املشاركة في معرضها.

القائمة بني البلدين.
وح���ول العالقات الكويتية � 
السعودية أشاد الصالل مبستوى 
العالقات املتميزة والراسخة التي 
متتد الى قرون عديدة ووصفها 
بأنها منوذج يحت���ذى في بناء 

العالقات.
التهنئة ف���ي نفس  ووج���ه 
الوقت لنظيره سفير اململكة لدى 
النمسا األمير منصور بن خالد 

بعينها، والدليل على ذلك ان هناك 
بعض الكتب املصرية املش����اركة 
باملعرض في الدورة القادمة، ومنهم 
الكاتب د.محمد عمارة الذي يشارك 
ب� 182 كتابا منع منها مؤلف واحد 
كذلك الكاتب محمد حسنني هيكل 
مش����ارك ب� 39 مؤلفا منع منها 5 
مؤلفات وغيرهم من املشاركني لم 
متنع أعماله����م كاملة بل عدد من 
اإلصدارات، وذكر احلمد ان معظم 
هؤالء الكتاب شاركوا في مهرجانات 
الكويت الثقافية وكذلك في املعارض 

التي أقيمت من قبل.
من جهت����ه، نفى رئيس احتاد 
الناشرين املصريني محمد رشاد 
ان يكون هذا املنع للكتب املصرية 
تربصا مبصر أو مبفكريها، وقال: 
لألسف هذا ال يحدث في معرض 
الكوي����ت فقط، وإمن����ا يحدث في 
أي مع����رض عربي، ويتعرض له 
الناشرون في أنحاء الوطن العربي. 
وضرب رشاد األمثلة على إجراء 
معرض الكويت قائال: عندنا مثال 
لن نسمح بدخول اي كتاب قد يثير 

كان م���ن املق���رر أن يتوجه الى 
ڤيينا ضمن جولة أوروبية اال أن 
انشغال النمسا باجراء االنتخابات 
الرئاسية مؤخرا حال دون القيام 
بهذه الزيارة معربا عن أمله في أن 

تتم في املستقبل القريب.
وأكد السفير الصالل أن موعد 
الزيارة املقبلة حلضرة صاحب 
السمو األمير الى النمسا ستتحدد 
الحقا عبر القنوات الديبلوماسية 

يقص����د بذلك منع كاتب بعينه او 
دار نشر بعينها. وذكر احلمد، ردا 
على قول البعض ان تلك الواقعة 
ليس����ت األولى من نوعها، قائال: 
الكويت حترص دائما على ان تكفل 
حرية ال����رأي والتعبير للجميع، 
ولكن هناك بعض الثوابت والتقاليد 
التي تفرض علينا قبول ما يتفق 

معنا ورفض ما يخالفنا.
وأكد احلمد ان قرار املنع ليس 
مقصودا به شخصا بعينه او دولة 

� كونا: أعرب سفيرنا  ڤيينا 
لدى النمسا واملمثل الدائم لدى 
املنظمات الدولية محمد الصالل 
عن أمله في أن يشهد املستقبل 
القريب تبادال للزيارات الرسمية 
على مستوى رفيع بني الكويت 
والنمسا من أجل دعم العالقات 

املتطورة بني البلدين.
ف���ي حديث  وق���ال الصالل 
ل� »كونا« عل���ى هامش احتفال 
اململكة العربية السعودية بعيدها 
الوطني الثمانني ان الكويت تعمل 
من أجل تعزيز مستوى العالقات 
االقتصادية مع النمسا مبا يرتقي 
العالقات السياسية  ملس���توى 

املمتازة بني اجلانبني.
الرئي���س  أن  ال���ى  وأش���ار 
النمساوي هاينز فيشر قام بزيارة 
مهمة الى الكوي���ت مطلع العام 
احلالي حقق���ت نتائج ايجابية 

شملت مختلف األصعدة.
وح���ول موعد زيارة س���مو 
األمير املرتقبة الى النمس���ا قال 
السفير الصالل ان سمو األمير 

القاهرة ـ هناء السيد
رفض سفيرنا بالقاهرة د.رشيد 
احلمد التضخي����م الذي حدث من 
قبل بعض األقالم املصرية جراء 
الق����رار الصادر من جلن����ة إدارة 
املعارض مبنع بعض اإلصدارات 
لع����دد من الكت����اب املصريني بلغ 
عدده����م 15 كاتبا للمش����اركة في 
معرض الكوي����ت الدولي للكتاب 
ف����ي دورته اجلديدة املقرر عقدها 

في 13 أكتوبر املقبل.
وأك����د احلمد ان جلن����ة إدارة 
املعرض قررت منع مشاركة تلك 
الكت����ب املصرية ألنها رأت أنها ال 
تتف����ق مع قيم وع����ادات املجتمع 
الكويت����ي، وبالتال����ي ج����اء قرار 
منعها كرد فع����ل طبيعي، وليس 
بهدف الدخول في عداء مع مصر 

او مبدعيها.
وأوضح احلمد ان قرار املنع جاء 
بعد اط����الع اللجنة على مضمون 
جميع الكتب املشاركة، فاختارت 
منها ما يتف����ق معها ورفضت ما 
يخالف عاداته����ا وتقاليدها، وال 

أقام حفل وداع على شرف السفير الجزائري والقائم باألعمال البحريني

آل خليفة: للكويت مكانة وفضل
في قلوب أهل البحرين

التسجيل النتخابات المجلس النيابي تبدأ اليوم
تعلن سفارة مملكة البحرين لدى الكويت 
أن باب التسجيل في كشوفات الناخبني الذين 
يرغبون في التصويت في انتخاب أعضاء مجلس 
النواب سيكون مفتوحا في مقر السفارة الكائن 
مبنطقة السرة قطعة 5 شارع السرة مبنى 27 

وملدة س����بعة أيام اعتبارا من اليوم األربعاء 
وحتى الثالثاء املقب����ل 5 أكتوبر، وذلك خالل 
وقت الدوام الرسمي للسفارة من الساعة الثامنة 
صباحا وحتى الثانية بعد الظهر، علما ان موعد 
االنتخابات ملن سجلوا أسماءهم في كشوفات 

الناخبني بالسفارة سيجري وملدة يوم واحد 
فقط يوم الثالثاء 19 أكتوبر من الساعة 9 صباحا 
وحتى الساعة 7 مساء فقط، ملزيد من االستفسار 
ميكن االتصال على الهواتف التالية: 25333699 

أثناء الدوام الرسمي، 97200667 نقال.

رجال األعمال والثقاف����ة واألدب في املجتمع 
الكويتي.

وصف السفير اجلزائري احلسن التهامي 
العالقة التي ربطته والسفير البحريني الشيخ 
خليفة بن حمد آل خليفة باالخوية والتي استفاد 
خاللها من حكمة وبصيرة الشيخ السفير آل 
خليفة ورأيه السديد في كثير من األمور التي 
أخذ فيها باستشارته وحدسه الفكري الثاقب 
وعلمه املتنور، متمني����ا للبحرين مزيدا من 

التقدم واالزدهار.

بأعلى مستوى وبوفد رسمي مهم قاده الرئيس 
عبدالعزيز بوتفليقة وقد أتت بعد ش����هر من 
الزيارة الرس����مية التي ق����ام بها الى الكويت 
لتضيف لبنة جديدة للعالقات القوية وتعبر 
عن ارادة البلدين في الدفع بهذه العالقات نحو 

األفضل في جميع امليادين.
حضر حفل الغ����داء مدي����ر ادارة الوطن 
العربي السفير جاسم املباركي وعميد السلك 
الديبلوماسي سفير السنغال عبداألحد امباكي 
وعدد من الس����فراء العرب وش����خصيات من 

بشرى الزين
في اجواء تفيض مبشاعر األخوة الصادقة 
واحملبة الغامرة استقبل الديبلوماسي احلكيم 
والسياسي العارف بأمور الدين ورجل األمن 
األم����ني ضيوفا من زم����الء املهنة غصت بهم 
دارته ظهر امس وفي بيت طاملا اعتادوا دخوله 

وحظوا فيه باحلفاوة والكرم.
فجاءت مبادرة سفير مملكة البحرين الشيخ 
خليفة بن حم����د آل خليفة القامة حفل وداع 
على شرف السفير اجلزائري حلسن التهامي 
والقائم باالعمال البحريني عيس����ى الذوادي 
لتجسد لدى اغلب الديبلوماسيني احلاضرين 
لفتة ليست الغريبة على ديبلوماسي سبقه 
اسمه قبل جتربته فحفظ للكويت واهلها الفضل 

وجميل الذكريات.
كلمة سفير مملكة البحرين الشيخ خليفة بن 
حمد آل خليفة خالل حفل الغذاء اكد فيها على 
مكانة الكويت وأهلها في قلوب اهل البحرين، 
مستذكرا دراسته وتخرجه فيها ومستشهدا 
بأواصر األخوة والقربى بني أبناء العمومة من 
آل الصباح الكرام وآل خليفة منذ العام 1720 
وبناء أول مسجد آلل خليفة في الكويت الذي 
يعد اقدم مس����جد منذ العام 1737، معربا عن 
مش����اعر الشرف الكبير ان يعود الى الكويت 

العزيزة سفيرا لبالده لديها.
كما اشاد آل خليفة في معرض كلمته بخصال 
وعالقته الطيبة بالسفير اجلزائري، ومنوها 
بالعمل الذي قام به القائم باألعمال البحريني 
عيس����ى الزوادي خالل مهمته الديبلوماسية 
في الكويت التي س����اعد من خاللها في جناح 

مهمة السفارة.
ومن جهته، أعرب السفير اجلزائري احلسن 
التهامي عن شكره وتقديره العميقني للسفير 
البحريني الشيخ خليفة آل خليفة على مبادرته 
الطيب����ة واالحتفاء به، مس����تذكرا بكثير من 
االعتزاز العالقة الطيبة التي ربطته بالسفير 
آل خليفة حتى خارج املهام الديبلوماس����ية، 
معرب����ا عن ارتياحه ملا حتق����ق خالل مهمته 
في الكويت من تطوير للعالقات اجلزائرية � 
الكويتية، الفتا الى املس����اهمة الفاعلة لبالده 
في اجناح اشغال القمة العربية االقتصادية 
التي استضافتها الكويت من خالل املشاركة 

الجاراهلل: جولة سمو األمير في المغرب العربي تعزز العالقات الكويتية مع دوله
موضحا ان االطر لعمل هذا االحتاد 
موجودة منذ انشائه منذ سنوات 
طويل����ة، لكن اآلن يعتبر ش����به 
معطل بسبب اخلالف اجلزائري 
املغاربي على منطقة الصحراء   �
املغربية، نافيا ان تكون بلده طرفا 
في هذا النزاع القائم عكس ما يعتقد 
البعض، مكتفيا بالقول »خير ان 

شاء اهلل«.
ان����ا كمواطن عربي  واضاف: 
املغاربي  امل ان يكون لالحت����اد 
نشاط خاصة بوجود اطره العامة 
انعقاد  الى  والواضحة، مش����يرا 
الكثير من اللج����ان املنبثقة عنه 
في جمي����ع العواصم الفتا الى ان 
نسبة التنفيذ في القرارات املتخذة 
ضعيفة جدا متمنيا ان يكون هذا 
الفض����اء املغاربي ضم����ن االطار 
العربي واالفريقي. وعن التقارب 
الليبي � االميركي بعد دفع ليبيا 
تعويضات عن حادثة لوكيربي، 
قال: لقد وقعن����ا في خالف كبير 
مع الواليات املتحدة والغرب في 
منتصف الثمانينيات ألن سياستنا 
اخلارجية واضحة وال حتتوي على 
املراوغة. وأض����اف: لقد تعرضنا 
حلص����ار يزيد على 10 س����نوات 
بسبب اتهامات باطلة فيما يتعلق 
بقضية لوكيربي، مؤكدا براءة بالده 
منها، مشيرا الى ان عودة العالقات 
االميركية � الليبية الى مستوى جيد 
خاصة في التعاون التجاري الكبير 
ب����ني البلدين والتعاون في مجال 
التعليم، مش����يرا الى ان عالقات 
البلدين هي عالقات »الند للند«. 
وفي رده على االتهامات التي وجهت 
لبالده سابقا بحاثة لوكيربي واذا 
ما كانت ليبيا ق����د تعرضت الى 
ابتزاز ق����ال: كل العالم على علم 
بأن هذه القضية ملفقة ضد ليبيا. 
وأضاف ان ه����ذه القضية اخذت 
سنوات طويلة من اجلذب الى ان 
توصلنا ال����ى اتفاق مع الواليات 
املتحدة لدفع تعويضات لضحايا 
احلادثة، رغم اننا براء منها، مؤكدا 

تعرض بالده لالبتزاز.

ان يكون هناك احتاد عربي � افريقي. 
واضاف: نحن ندعو الى هذا املسار 
منذ مدة طويلة، آمل حتقيق ذلك. 
وفيما يخص التوقعات حول حدوث 
توتر ليبي � أملان���ي بعد محاكمة 
مواطنني ليبيني بتهمة التجسس على 
املعارضة الليبية بأملانيا على غرار 
التوتر الذي حدث مع سويسرا قال 
املبارك العالقات الليبية � األملانية 
جيدة مثلها مثل عالقاتنا مع الدول 
التعاون  القائم���ة على  األوروبية 
والش���راكة في مختلف النشاطات 

التجارية واالقتصادية.
واض���اف واذا كان هن���اك اي 
حديث عن ه���ؤالء فلندع القضاء 
يأخذ مجراه، مؤكدا احترام بالده 

لقضاء اي دولة كانت.
اذا كان����ت زيارة  وحول م����ا 
صاحب الس����مو األمير الى دول 
املغ����رب العربي مب����ا فيها ليبيا 
حتمل وس����اطة كويتي����ة النهاء 
بعض خالفات هذه الدول خاصة 
في مسألة جتسيد االحتاد املغاربي 
قال: االحتاد املغاربي انش����ئ منذ 
عدة سنوات يضم الدول العربية 
الواقعة في شمال القارة االفريقية 

مشيرا الى زيارة القائد معمر القذافي 
للكويت بداية الثمانينيات، آمال ان 
تكون له زيارة للكويت مستقبال، 
نافيا ان يكون القذافي قد تلقى دعوة 

رسمية لزيارة الكويت.
وذك���ر ان للقائد معمر القذافي 
الكويت،  رغبة كبيرة في زي���ارة 
مشيرا الى انه سيزور جميع الدول 
العربية وال يوجد حظر على دولة 

عربية.
وحول القمة العربية � االفريقية 
التي ستعقد في سرت، قال املبارك: 
اجلماهيري���ة دائما م���ا تدعو الى 
الوحدة العربية والوحدة العربية 
الواقعة  الدول  � االفريقية وتدعو 
القارة االفريقية لالنضمام  خارج 
الى الفض���اء االفريقي لكي يكون 
فضاء عربيا - افريقيا شأنه شأن 
الفضاءات االخرى معتقدا ان قمة 
سرت العربية � االفريقية ستكون 
ضمن هذا االطار وذلك لوجود ثلث 
الدول العربية في هذه القارة والثلث 
اآلخر يقع في قارة آسيا مما يسمح 

هذا املوضوع، اننا في بداية الطريق 
واعتق���د انه بعد انعق���اد اللجنة 
البوادر  املشتركة ستتضح جميع 
للمستثمرين الليبيني واملستثمرين 

الكويتيني ايضا.
وأضاف: »نحن ال نضع اي قيود 
على اي مس���تثمر اجنبي، ولدينا 
قانون استثمار واضح يخدم جميع 
املستثمرين على اراضينا، وكذلك 
يعطي احلق لليبيني لالستثمار في 

اي دولة أخرى.
القائ���د  اذا كان  وح���ول م���ا 
العقي���د معم���د القذافي س���يزور 
الكويت في املستقبل القريب، قال 
املبارك: صاحب السمو األمير زار 
اجلماهيرية في مطلع شهر سبتمبر 
للعام املاضي وش���ارك في احتفال 
اجلماهيرية بالذكرى ال� 40 لثورة 
الفاحت من س���بتمبر العظيمة، ثم 
تلتها زيارته حلضور القمة العربية 
العادية وسيشارك ايضا في القمتني 
العربية والعربية � األفريقية اللتني 
ستعقدان يومي 9 و10 اكتوبر املقبل، 

ان تصب قرارات القمة املقبلة في 
مصلحة وخدمة املواطن العربي.

وح���ول ما ستناقش���ه اللجنة 
العليا املش���تركة بني البلدين قال 
املبارك: عادة اللجان املشتركة خاصة 
األولى م���ن نوعها ان تضع االطار 
العام جلميع االنشطة، وخاصة في 
مجال الشؤون القنصلية وتخفيف 
االجراءات املتبعة اآلن في التأشيرات، 
آمال ان يتوصل الطرفان الى الغاء 
هذه التأشيرة بني البلدين، خاصة 

اذا تعلق األمر برجال االعمال.
واوضح ان اللجنة املش���تركة 
تسعى إلى تخفيف االجراءات القائمة 
على التأشيرات، إلى أن تصل إلى 
االلغاء الكام���ل للقيود املفروضة 
على التأشيرات للمواطنني الليبي 
والكويتي، واصف���ا هذه اخلطوة 
باملمتازة واملتقدمة، مؤكدا حرص 

بالده على حتقيقها.
وحول مس���توى االستثمارات 
الكويتي���ة ف���ي اجلماهيرية، قال 
املبارك: الذي استطيع قوله حول 

املشتركة فإن التعاون بني البلدين 
يبقى قائما في جميع املجاالت، مشيرا 
الى ان اللجنة املشتركة تعد الغطاء 
الذي يس���مح للتواصل بأن يكون 
مباشرا في جميع القطاعات التجارية 
واالقتصادية. ولفت الى ان التنسيق 
السياسي بني البلدين موجود منذ 
زمن وهو في طور االستمرار. وحول 
تقييمه لترؤس صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد للوفد الكويتي 
املشارك في قمتي سرت االستثنائية 
والقمة العربية � االفريقية، قال ان 
انعقاد القمة العربية االستثنائية 
س���يكون في 9 اكتوب���ر املقبل في 
مدينة سرت وصاحب السمو األمير 
هو من س���يترأس الوفد الكويتي، 
الفتا إلى مشاركته الفعالة في قمة 
سرت العربية العادية نهاية مارس 

املاضي.
واضاف: ان هذه املشاركة تعني 
توج���ه العرب إلى إطار واحد عبر 
توحيد الكلمة واملوقف مع جميع 
التكت���الت االقليمية األخرى، آمال 

نفتخ���ر ونعتز به���ا، معتبرا انها 
اجنازات لألمة العربية قاطبة، متمنيا 
دوام التقدم واالزدهار للشعب الليبي 
الش���قيق في ظل القيادة احلكيمة 

للقائد معمر القذافي.
وعن حتديد موعد النعقاد اللجان 
املش���تركة مع ليبيا واملغرب، قال 
اجلاراهلل: هناك آليات معمول بها 
النعقاد هذه اللجان املشتركة، مؤكدا 
انها روافد أساسية لدعم العالقات 

بني األشقاء.
وأضاف: ان حتديد موعد انعقاد 
اللجان املش���تركة يتم بتوافق بني 
الدولتني، مؤك���دا وجود اتصاالت 
مستمرة مع الدول املعنية لتحديد 

موعد انعقادها.
من جانبه وص���ف أمني بعثة 
الكويت  الليبية لدى  اجلماهيرية 
محمد املب���ارك العالقات الليبية � 
الكويتية باملمتازة، مؤكدا ان اجلانبني 
خطوا خطوات مهمة خصوصا نحو 
انشاء جلنة مشتركة منذ شهرين، 
وان اجتماعها األول سيكون مطلع 
الربع األول من الس���نة املقبلة في 

طرابلس.
اللجنة  انعق���اد  وأضاف: عند 

بشرى الزين
اوضح وكيل وزارة اخلارجية 
خال���د اجل���اراهلل ان الزيارة التي 
سيقوم بها صاحب السمو األمير 
الش���يخ صباح االحمد الى املغرب 
واجلزائر وتون���س اكتوبر املقبل 
تأتي بعد ترؤس سموه وفد الكويت 
في قمتي سرت االستثنائية والقمة 

العربية � االفريقية.
واضاف اجلاراهلل في تصريح 
ل���دى حضوره حفل  للصحافيني 
استقبال اقامه السفير الليبي محمد 
املبارك مساء اول من امس في فندق 
الشيراتون مبناسبة الذكرى ال� 41 
لثورة الفاحت من سبتمبر، تعد هذه 
املغاربية لصاحب السمو  اجلولة 
االولى من نوعها رسميا منذ تولي 
سموه مسند االمارة، مؤكدا اهمية 
العالقات  اجلولة لدعم وتعزي���ز 
الكويت  ب���ني  الثنائي���ة لالخوية 
وباقي الدول املغاربية، مشيرا الى 
انها ستكون فرصة كبيرة لسموه 
للتشاور وللتنسيق مع اشقائه قادة 
هذه الدول ملا في���ه مصلحة االمة 
العربي���ة ومصلحة العمل العربي 

املشترك.
وأكد اجلاراهلل ان هاتني القمتني 
س���تضيفان الكثير للعمل العربي 
املشترك حتى يصبح في مستوى 
الطموح الذي يتمناه مواطنو الوطن 
العربي وأشقاؤهم وأصدقاؤهم في 
القارة األفريقية، كما انها ستسهم في 
تعزيز التعاون العربي � األفريقي 
ومتكني الدول العربية من املشاركة 
في عملية البناء والتنمية في القارة 
السمراء التي وصفها بالقارة العزيزة 

على اجلميع.
وفي س���ياق االحتف���ال أعرب 
اجلاراهلل عن س���عادته بحضوره 
الذي يش���كل منعطفا  االحتف���ال 
تاريخيا مهما للجماهيرية الليبية 
لتحقيق التط���ور والتقدم بقيادة 

القائد العقيد معمر القذافي.
وأشار اجلاراهلل الى ان السنوات 
الطويلة املاضية حققت اجلماهيرية 
خاللها العديد من االجنازات التي 

أكد خالل االحتفال بالذكرى الـ 41 لثورة الفاتح من سبتمبر أنها منعطف تاريخي مهم للجماهيرية الليبية
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