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محمد الكندري خالل االجتماع مع وفد »هيومن رايتس« بحضور جمال الدوسري وحمود احلمد

)قاسم باشا(جانب من مسرحية »اصحى يا نامي« حديث بني محمد الكندري والشيخة شيخة العبداهلل

د.رفيق بن ثابت محمد بلعيش مصطفى باهية

إبراهيم الصالح

»التربية«: نستغرب دعوة المعلمين إلى اإلضراب
وسنتعامل مع الهيئة التعليمية وفق اللوائح المنظمة للعمل

المهري: الوالء للوطن فوق كل شيء

الجاراهلل وجونز بحثا العالقات الثنائية
السفارة األميركية تعطل األحد

مريم بندق
استغربت مصادر تربوية دعوة جمعية املعلمني 
للهيئة التعليمية العاملة في وزارة التربية الى االضراب 
عن العمل والتواجد امام مكتب وزيرة التربية الثالثاء 
املقبـــل. وقالت املصادر لـ »األنباء«: وزارة التربية لم 
تغلق باب احلوار مع اجلمعية بل دعتها الى املشاركة 
في جلنـــة متابعة تطبيق اطالة اليوم الدراســـي 25 

دقيقة ملمارسة االنشطة التربوية. وتساءلت املصادر: 
هل االضراب عن العمل وسيلة ايجابية لتفهم وجهة 
النظر االخرى؟ ودعت املصادر املعلمني واملعلمات الى 
التواصل مع وزارة التربية وطرح مقترحاتهم ورؤاهم 
التي تأخذها الوزارة بعني االعتبار دائما. ونبهت املصادر 
الى ان الوزارة ستضطر الى التعامل وفق اللوائح املعمول 

بها والتي تنظم العمل في هذه القضايا.

أصـــدر وكيـــل املرجعيات 
الشيعية سماحة السيد محمد 
باقر املهري بيانا حول األوضاع 

األخيرة هذا نصه:
بعد ان ُأخمدت نيران الفتنة 
وُأطفئـــت شـــرارة الطائفيـــة 
البغيضـــة وهـــدأت األوضاع 
القلق  واستقرت األمور وُأزيل 
والتوتـــر، وعاد األمن واألمان، 
يجب علينا االلتفاف حول قيادة 
صاحب الســـمو األمير الشيخ 
صباح األحمد وسمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد، والتعاون 
احلقيقـــي مـــع حكومة رئيس 

الوزراء اإلصالحي سمو الشيخ ناصر احملمد، وعدم 
تأزمي األمور وعرقلة املسيرة اإلصالحية لسموه، 
وعـــدم إعاقة وتعطيل عجلـــة التنمية والتطور 
وضرورة التفكير مبصلحـــة الوطن واملواطنني 
واالهتمام بحل املشاكل العالقة مع االلتزام بعدم 

الوطنية  الوحدة  تعكير صفو 
وإثـــارة النعـــرات اجلاهليـــة 
والقبلية والطائفية واحلزبية 

مرة أخرى.
وأضاف: من منطلق ما ذكرته 
نحن املواطنني الشرفاء نعلن 
مرة اخرى تأييدنا الكامل ودعمنا 
املطلـــق حلكومـــة آل الصباح 
الكرام ولقيادة صاحب السمو 
األمير واالستعداد التام للدفاع 
عن النظام االساسي واحلكومة 
املوقرة ورئيســـها اإلصالحي 
احملبوب لدى جميع الشـــرفاء 
والتعـــاون مع هـــذه احلكومة 
احملترمة، كمـــا اننا على أمت االســـتعداد للدفاع 
عـــن بلدنا الكويت وقطع أيـــدي العابثني بأمنها 
واستقرارها ألن الوطن وحبه والوالء له فوق كل 
شيء وندعو اجلميع الى رص الصفوف وااللتزام 

بالوحدة الوطنية والدفاع عن الوطن العزيز.

وزارة  وكيــــل  اســــتقبل 
اخلارجيــــة خالــــد اجلــــاراهلل 
صباح أمس ســــفيرة الواليات 
املتحدة األميركية لدى الكويت 
ديبورا جونــــز. وتناول اللقاء 
البلدين  الثنائية بني  العالقات 
واألمور ذات االهتمام املشترك، 

إضافة الى آخر املستجدات على 
الساحتني االقليمية والدولية. 
من جهة أخرى، أعلنت السفارة 
أبوابها  انها ستغلق  األميركية 
يوم األحد املقبل مبناسبة عطلة 
الواليات  يوم كولومبوس في 
العمل  املتحدة، على ان تعاود 

يوم االثنني املقبــــل، علما بأن 
ساعات الدوام الرسمية بالسفارة 
هي من األحد الى اخلميس من 
الســــاعة 8 صباحا الى الساعة 
4.30 مســــاء، رقــــم الهاتف في 
السفارة هو 1001 ـ 2259 ورقم 

الفاكس هو 0282 ـ 2538.

السيد محمد باقر املهري

الصالح: المشاريع الخيرية الكويتية في تايلند
تخدم الجاليات المسلمة المتواجدة هناك

للتخطيط والتطوير ونائب رئيس 
اللجنة املكلفة ملتابعة مشــــروع 
الشــــيخ صباح االحمد اخليري 
ابراهيــــم الصالح فــــي تصريح 
لـــــ »كونا« بدور املســــؤولني في 
احلكومة التايلندية على ما قدموه 
من تسهيالت للمشاريع اخليرية 
الكويتية. كما اشاد بدور جمعية 
الرعايــــة االجتماعية في بانكوك 
التي كان لها الفضل في ايجاد هذه 
املشــــاريع السيما التي كانت في 
بانكوك خلدمة اجلاليات املسلمة 
والشعب املسلم في تايلند. واشاد 
الصالح بالدور املميز الذي تقوم 
به الكويت ممثلة بوزارة االوقاف 
والشؤون االسالمية واجلمعيات 
اخليرية واحملسنني الكويتيني في 
خدمة البشرية واملساهمة في رفع 
املعاناة عن املجتمعات االسالمية 

الفقيرة.

مبنى مركز الكويت الثقافي التابع 
الرعاية االجتماعية في  جلمعية 
بانكوك وزيارة مدرسة بان آشيا 
التجربة  الدولية لالطالع علــــى 
التايلندية في التعليم. واشاد وكيل 
وزارة االوقاف والشؤون االسالمية 

بانكــــوك ـ كونا: اختتم نائب 
الوزراء للشؤون  رئيس مجلس 
القانونيــــة ووزير العدل ووزير 
االوقاف والشــــؤون االســــالمية 
املستشــــار راشــــد احلماد امس 
الرســــمية ململكة تايلند  زيارته 
والتي استغرقت ستة ايام افتتح 
خاللها عددا من املشاريع اخليرية 

الكويتية في تايلند.
وكان احلمــــاد وضــــع حجر 
االساس ملشــــروع مبنى مسكن 
طالب مدرسة الترقية االسالمية في 
مدينة ناراتيوات وافتتح الفصول 
الدراسية مبسجد جاكن باملدينة 
نفسها، كما منح شهادة الدكتوراه 
الفخرية في الشريعة االسالمية من 
جامعة جاال االسالمية. وتضمنت 
الزيارة ايضا وضع حجر االساس 
ملجمع الشيخ صباح االحمد للشباب 
والرياضة فــــي بانكوك وافتتاح 

الحماد اختتم زيارته الرسمية إليها

4 عقود جديدة لحل مشكلة باصات دور الرعاية

بشرى شعبان
أكد وكيل وزارة الشؤون االجتماعية 
الكندري حرص الوزارة  والعمل محمد 
اجلاد على تلمس سبل االرتقاء مبستوى 
اخلدمــــات التي تقدم لــــإدارات جميع 
املوجــــودة داخل مجمــــع دور الرعاية 
االجتماعية، معتبرا ان ما صرح به أخيرا 
أحد مديري إدارات دور الرعاية حول بان 
مشكلة الباصات التزال قائمة حتى اآلن 
عار عن الصحة متاما، السيما ان الوزارة 

وقعت 4 عقود جديدة مع شركات سيارات 
من شأنها تغطية جميع مؤسسات الدور 

ومرافق الوزارة كافة.
وقال الكندري في تصريح صحافي 
أدلى به مســــاء أمس األول على هامش 
حضوره املسرحية االجتماعية »اصحى 
يا نامي« التي اقيمت على مسرح الصالة 
متعددة األغراض في مجمع دور الرعاية 
االجتماعية ونظمتها ادارة األنشطة العامة 
واإلعالم مبشاركة فرقة اإلبداع املسرحي 

»ان كان هناك نقص في أعداد السيارات 
في بعض املواقع، سوف ينتهي بنهاية 
شــــهر أكتوبر اجلاري، تزامنا مع بداية 
التي ســــتوفر  العمل بالعقود اجلديدة 
األعداد املطلوبة من السيارات« لإدارات 
املوجودة داخــــل مجمع دور الرعاية أو 

خارجه.
وأشار الى ان الوزارة تولي اهتماما 
بالغــــا باإلدارات كافــــة املوجودة داخل 
مجمع دور الرعاية االجتماعية، محمال 

مســــؤولية أي نقص يظهر داخل هذه 
اإلدارات للمســــؤولني عنهــــا كونهم ال 
يقصدون أبواب قياديي الوزارة لتوصيل 
شكواهم، مشيرا إلى ان بابه مفتوح امام 
اجلميع لتلقي أي شكوى أو مشكلة قد 
تواجه العاملني داخل املجمع أو خارجه، 
مؤكدا انه بنهاية الشهر اجلاري ستصل 
السيارات كافة املتعاقدة معها الوزارة، وان 
لم تصل في املوعد احملدد فسيتم تأجير 

سيارات على حساب املتعاقد.

الكندري لوفد »هيومن رايتس«: نضع
اللمسات األخيرة لقانون تجريم االتجار بالبشر

ثمن تذاكر الســــفر لعدد كبير من 
هذه العمالة وقمنا بتسفيرهم على 

نفقة الوزارة.
وأشار الى ان العمل في مركز 
اإليواء املؤقت مستمر في توفير 
اخلدمــــات املتنوعة لهذه العمالة، 
وان العمل على صيانة املركز الدائم 
لإيواء سار ونأمل أن ننتهي منه 

في أقرب وقت.
بــــدوره أوضح مراقــــب إدارة 
عالقــــات العمل واملشــــرف العام 
ملركــــز اإليواء هــــادي العنزي ان 
وزارة الشؤون كجهة اختصاص 
الوافدة  العمالة  مبعاجلة مشاكل 
تقوم بالتنسيق مع إدارة العمالة 
املنزلية في وزارة الداخلية بتوفير 
اخلدمات االجتماعية والنفســــية 
والصحية واإليوائية للعمالة التي 
تعاني من مشاكل في مركز اإليواء 

املؤقت.
وكشف العنزي عن قيام الوزارة 
بترحيل ما يقارب 500 عاملة منزلية 
علــــى نفقتها اخلاصــــة منها 150 
عاملة من اجلنسية االندونيسية 
و130 من اجلنسية الفلبينية و120 
من اجلنســــية النيبالية و100 من 

اجلنسية السيالنية.
وأشار العنزي الى انه بناء على 
توجيهات وكيل وزارة الشــــؤون 
الكندري والوكيل املساعد  محمد 
للشؤون القانونية جمال الدوسري 
وبالتنســــيق مع وزارة الداخلية 
تعمل الــــوزارة على تقدمي الدعم 
القانوني لهذه العمالة عبر متابعة 
قضاياهم قانونيا والتأكد من نيلهم 
املادية قبل  جميع مســــتحقاتهم 

مغادرتهم البالد.

العمل ومشاريع القوانني اخلاصة 
مبكافحــــة االجتار بالبشــــر، كما 
أشادوا بالتجاوب الكبير والتعاون 
مع جميع الهيئات التي مت االلتقاء 
بها وتوضيح العديد من األمور التي 
أبرزت موقف الكويت في احملافل 
الدولية وصحة ما تقدمه الكويت 
من قرارات وقوانني وتشــــريعات 

تعنى بحقوق اإلنسان.
وفي تصريح خاص لـ »األنباء« 
أكد وكيل وزارة الشــــؤون محمد 
الكندري ان الوزارة وبالتنسيق مع 
وزارة الداخلية تعمل على معاجلة 
مشاكل العمالة املنزلية انطالقا من 
إمياننا بالدين اإلسالمي احلنيف.
وأضاف: اننا نعمل مع وزارة 
الداخلية على إيواء العمالة املنزلية 
التي تعاني من مشاكل مع كفالئها 
في املركز املؤقت لإيواء ونقوم بحل 
مشاكلهم كما قامت وزارة الشؤون 
خالل األشهر األربعة املنصرمة بدفع 

صحة الشكاوى املقدمة من قبلهم 
سواء املقيمة بأماكن اإليواء أو مقار 

سفاراتهم.
وأكد ان الكويت من أكبر الدول 
احلاضنة للعمالة خاصة العمالة 
التــــي تتمتع بالعديــــد من املزايا 
والتعامل الراقي واإلنساني، مشيرا 
الى ان أغلب احلاالت التي تطالب 
بالسفر تعاني من صعوبة احلياة 
بعيدا عن أهاليهم، الفتا الى ان دور 
الوزارة احلالي في هذا امللف هو 
التعاون مــــع جميع اجلهات ذات 
الصلة املباشرة كوزارة الداخلية 
ووزارة اخلارجية واالهتمام بإنهاء 
هذا امللف وتوضيح موقف الكويت 
الداعم ملطالــــب جمعيات حقوق 

اإلنسان.
على جانب آخر أشــــاد أعضاء 
الوفد بحسن االستقبال واحلفاوة 
التي قوبل بها الوفد مشيدين مبا 
حققته الكويــــت من إقرار قوانني 

املعايير احلقوقية. وأوضح للوفد 
ان الوزارة قد خصصت في مقار 
اإليواء االخصائيني االجتماعيني 
واحلاصلني على دورات تدريبية 
متخصصة فــــي التعامل مع مثل 
هذه احلاالت واحملققني القانونيني 
وبالتعاون مع اجلهات املختصة 

بوزارة الداخلية.
كما أوضح خالل اللقاء مع الوفد 
الوزارة تتعاون مع  ان  احلقوقي 
الســــفارات واجلهات ذات الصلة 
لهذه العمالة لعدم إبقائهم لفترة 
طويلة واالتفاق مع سفارات بلدانهم 
على إجراءات ســــفرهم مع حتمل 
السفر، موضحا  الكويت تكاليف 
ان العديــــد من هذه العمالة قد مت 
إنهاء إجراءات سفرهم، والعمل جار 
حاليا إلنهاء ســــفر جميع العمالة 
املنزلية والتي لديها أي شــــكاوى 
من أربــــاب العمل وبعد التحقيق 
ومنحهم حقوقهم في حال ثبتت 

بشرى شعبان
الشــــؤون  أكد وكيــــل وزارة 
االجتماعية والعمل محمد الكندري 
لوفد منظمة حقوق اإلنسان »هيومن 
رايتس ووتش« خالل لقائه بهم 
وبحضور الوكيل املساعد للشؤون 
القانونية جمال الدوسري ان وزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل تنسق 
مع اجلهات ذات الصلة مبوضوع 
حقوق اإلنسان لوضع التشريعات 
والقوانني التي تكفل حماية العمالة 
املنزلية، موضحا للوفد ان الوزارة 
ليســــت هي اجلهة الرقابية على 
هــــذه العمالة، مؤكــــدا ان الوزير 
د.محمد العفاسي أولى هذا امللف 
اهتماما خاصا من خالل التنسيق 
بني الوزارة واجلهات املعنية بهذا 
امللف لتشريع قوانني حتد من هذه 
الظاهــــرة كقانون جترمي االجتار 
بالبشر والذي يشهد حاليا االنتهاء 
من ملســــاته األخيرة إلقراره في 
مجلس األمة ومشروع في قانون 
العمالة املنزلية وهو قيد الدراسة، 
كما ان الوزير اكد على االنتهاء من 

هذا امللف بأسرع وقت ممكن.
وأشار الوكيل في معرض رده 
على مالحظات الوفد الى ان الوزارة 
قامت بإنشاء مقر لإيواء املؤقت 
للعمالة املنزلية والتي لديها شكاوى 
من أرباب العمل ومت توفير املكان 
الالئق واملناسب إليوائهم وتوفير 
املأكل واملشــــرب لهم وذلك حلني 
االنتهاء من إجراءات حجز تذاكر 
السفر ومنحهم حقوقهم كاملة كما 
ان الــــوزارة حاليا بصدد االنتهاء 
من تســــلم مقر إيواء دائم يتسع 
لـ 900 شخص تطبق فيه جميع 

أكد حرص الكويت على معالجة قضايا العمالة انطالقاً من تعاليم ديننا الحنيف
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التي احتضنتها أرض الكويت الطيبة 
بأهلها تشـــهد على مبادرات ســـموه 
ومســـاعيه النبيلة في التقريب بني 
القادة العرب وجمعهم على كلمة سواء 
في ظرف سياسي صعب، وذلك بفضل 
ما يتمتع به ســـموه من سعة الصدر 
العقل وما  الرأي ورجاحة  وحصافة 
ذلك على سموه بعزيز وهو الذي خبر 
السياسة وامتهن العمل الديبلوماسي 
على امتداد عقود فاســـتحق بذلك ان 

يكون عميد الديبلوماسيني العرب.
من جهته، قال رئيس جلنة الشؤون 
اخلارجية والتعـــاون واجلالية على 
الوطني  الشـــعبي  مستوى املجلس 
اجلزائري )البرملان( د.رقيق بن ثابت 
ان زيارة صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد الى اجلزائر ستكون نافذة 
جديدة لتكثيف تبادل الزيارات الثنائية 
في مختلف القطاعات السيما البرملانية. 
وأضاف بن ثابت في لقاء مع »كونا« 
ان التجربة البرملانية والتشـــريعية 
في الكويت متميزة وثرية وفريدة من 
نوعها، داعيا الى االستفادة من جتربة 

البرملان الكويتي.
وشـــدد علـــى أهمية دعم ســـبل 
التنســـيق والتعـــاون البرملاني بني 
املجلسني وتبادل زيارات وفود املجلس 
الشعبي الوطني اجلزائري ومجلس 
األمة من أجل تبادل اخلبرات والتجارب 
في مجال وسائل الرقابة التشريعية 
التي من شأنها أن تخطو خطوة نحو 
األمام في خدمة الشـــعبني عن طريق 

ممثليهم في هذه املجالس.

يخدم املصالح العليا للبلدين الشقيقني، 
وقد أعقبت هذه الزيارة امليمونة زيارات 
أخرى خاصة عديدة لسموه الى بلده 
الثاني املغرب تشـــي بالرباط املتني 
والود املتبادل بني الشقيقتني املغرب 

والكويت.
ان هـــذا التواصـــل املســـتمر بني 
البلدين  فـــي  الرشـــيدتني  القيادتني 
يعكـــس حرصهما على اســـتمرارية 
التشاور السياسي وتنسيق املواقف 
على أعلى مســـتوى مما أثمر تطابقا 
في الرؤى وانسجاما في املواقف حيال 
العربية واإلقليمية  القضايا  مختلف 

والدولية.
وأضاف بلعيش ان القمة االقتصادية 
العربية التي انعقدت بالكويت في 19 
و20 يناير 2009 قدمت احد األجوبة 
العملية لتجاوز اسباب الوهن والعجز 
الذي اســـتفحل في اجلســـم العربي 
وخاصة في مجال التنمية البشرية، 
وذلك من خالل مبادرة كويتية كرمية 
بإنشاء صندوق عربي مشترك لدعم 
املشاريع الصغيرة واملتوسطة للقطاع 
اخلاص مما سيســـهم، ال محالة، في 
تعزيز التكامل العربي ويعد باخلير 
الوفير على أبناء هذا الوطن العربي 

من احمليط الى اخلليج.
كما ال يسعنا اال ان نتذكر اجلهود 
اخليرة واملساعي الطيبة لسموه في 
رأب الصدع العربي، فقد كانت لسموه 
أياد بيضاء في اطالق املصاحلة العربية 
في أكثر من مناسبة، والتزال نتائج قمة 
الكويت االقتصادية األولى واملشاورات 

واملتجـــذرة بني البلدين الشـــقيقني 
عبر التاريخ، والتي تســـتمد متانتها 
ومتيزها من وشائج االخوة، والروابط 
احلميمة التي جمعت على الدوام بني 
قيادتـــي البلدين وخاصـــة بني امللك 
محمد السادس وصاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد مما زادها رسوخا 
وقوة تعكسها بجالء الزيارات املتعددة 

لسموه الى بلده الثاني املغرب.
فمنذ توليه مقاليـــد اإلمارة، قام 
صاحب السمو االمير الشيخ صباح 
األحمد بأول زيارة رسمية له الى اململكة 
املغربيـــة 2006 توجت باإلعالن عن 
انشاء خلية مشتركة للتفكير أنيطت 
بها مهمة إعداد تصور متكامل لشراكة 
استراتيجية تسمح بتعزيز عالقات 
التعاون ودعم التنمية املشتركة مبا 

بفضل التشاور والتنسيق املستمرين 
بني القيادة في كليهما جتاه مختلف 
القضايا واملسائل اإلقليمية والدولية 

ذات االهتمام املشترك.
واضاف ان لقاءات القمة مبناسبة 
هذه الزيارة بـــني رئيس اجلمهورية 
وصاحب السمو األمير وما سيصدر 
عنها من توجهات سامية، وما سينبثق 
عنها من قرارات ومن اتفاقيات مهمة 
ستشكل قاعدة مهمة ولبنة اضافية 
النطالقـــة متجددة يتعـــني توظيفها 
واســـتغاللها ملا فيه خير ومصلحة 

البلدين والشعبني الشقيقني.
من جهته، قال السفير املغربي لدى 
الكويت محمد بلعيش ان زيارة صاحب 
الســـمو األمير يوم 13 اجلاري لبنة 
جديدة في صـــرح العالقات املتميزة 

اجنازات مهمة ومكاسب متعددة في 
شتى املجاالت وعلى جميع األصعدة 
السياسية والتنموية واالقتصادية، 
ففـــي تونس كما فـــي الكويت كانت 
االصالحـــات واالجنـــازات محورها 
وهدفها االول واألخير اإلنسان. وفي 
التونسي  هذا االطار يتنزل املخطط 
اخلماسي للتنمية للسنوات 2011ـ  2014 
واخلطة التنموية الكويتية 2010ـ  2014 
القيادتني في  ارادة  واللذان يعكسان 
البلدين ونظرتهما االستشرافية الثاقبة 
من أجل رفع التحديات املتعددة التي 
يشهدها العالم اليوم مبا يؤكد متاثل 
جتارب البلديـــن وتطابق خياراتهما 
الى  وتوجهاتهما املســـتقبلية، الفتا 
انه على مستوى السياسة اخلارجية، 
فإن وجهات نظـــر البلدين متطابقة 

العالقات االخوية بني البلدين الشقيقني. 
كما تنزل في سياق احلركية االيجابية 
التي تشـــهدها العالقات الثنائية بني 
تونس والكويت بفضل حرص قائدي 
البلدين رئيس اجلمهورية زين العابدين 
بن علي وأخيه صاحب السمو األمير 
الشـــيخ صباح االحمد على االرتقاء 
بهذه العالقات الى أعلى املســـتويات 
جتسيدا لتطلعات الشعبني الشقيقني 
في ارساء تعاون مثمر وبناء وإقامة 

شراكة فاعلة متضامنة.
واوضح ان هذه العالقات الثنائية 
بني البلدين عرفت عدة محطات مهمة 
توجـــت بالزيارة األولى التي قام بها 
رئيس اجلمهورية زين العابدين بن 
علي إلى الكويت الشقيقة ومشاركة 
سيادته في القمة العربية االقتصادية 
والتنموية واالجتماعية يومي 19 و20 
يناير من العـــام املاضي وذلك تلبية 
لدعـــوة مـــن أخيه صاحب الســـمو 
األمير الشـــيخ صباح األحمد والتي 
شكلت منطلقا جديدا الرساء تعاون 
متميز ومتني على مختلف املستويات 
السياسية واالقتصادية والثقافية بني 
البلدين الشقيقني، مشيرا الى ان تونس 
كانت سباقة، بإذن من قيادتها العليا، 
للمساهمة في مبادرة صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد املتعلقة 
بإنشاء صندوق دعم املشاريع الصغرى 

واملتوسطة في الوطن العربي.
وأضاف ان زيارة صاحب السمو 
األميـــر إلى تونس تأتـــي في الوقت 
الذي يعرف فيه البلدان الشـــقيقان 

يغادر اليوم صاحب السمو األمير 
الى  الشـــيخ صباح األحمد متوجها 
ليبيا الشـــقيقة حلضور قمة سرت 
االستثنائية، وسيقوم سموه بعد انتهاء 
القمة بزيارة رسمية إلى كل من تونس 
واجلزائر واملغرب وموريتانيا خالل 
الفترة من 11 إلى 15 اكتوبر اجلاري، 
وتأتي زيارة صاحب السمو الى دول 
املغرب العربـــي ألول مرة منذ تولي 
سموه سدة اإلمارة، لذا فإنها حتظى 
بأهمية كبيرة لدعم وتعزيز العالقات 
الثنائيـــة األخوية بني الكويت وهذه 
الدول، وستكون فرصة كبيرة للتشاور 
والتنسيق بني صاحب السمو وقادة 
هذه الدول ملا فيه مصلحة العمل العربي 

املشترك واألمة العربية.
وفي هذا اإلطار حتدث سفيرا تونس 
واملغرب لدى الكويت وأحد املسؤولني 
اجلزائريني، مؤكدين أن زيارة سموه 
ستكون نافذة جديدة لتدعيم العمل 
الثنائية  الزيارات  املشترك وتكثيف 

في مختلف القطاعات.
الســـفير التونســـي لدي الكويت 
مصطفى باهيـــة أكد ان الزيارة التي 
ســـيقوم بها صاحب الســـمو األمير 
الشيخ صباح األحمد إلى اجلمهورية 
التونســـية تأتي يوم 11 و12 اجلاري 
تلبية لدعوة رئيس اجلمهورية زين 

العابدين بن علي.
واضاف باهية في تصريح له ان هذه 
الزيارة هي األولى التي يؤديها سموه 
الـــى تونس منذ توليه مقاليد احلكم 
الذي بلغته  املتميز  تكرس املستوى 

صاحب السمو يغادر اليوم لحضور قمة سرت االستثنائية في ليبيا وبعدها يبدأ زيارة رسمية لدول المغرب العربي خالل الفترة من 11 إلى 15 الجاري


