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صاحب السمو األمير والرئيس التونسي خالل عزف السالم الوطني صاحب السمو األمير مصافحا السفير فهد العوضي

خالد اجلاراهلل مصافحا الرئيس التونسي صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد يضع إكليال من الزهور على ضريح الشهداء في روضة الشهداء بالسيجومي في العاصمة تونس

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد خالل لقائه الرئيس التونسي زين العابدين بن علي بحضور الشيخ مشعل األحمد

األمير بحث مع بن علي العالقات الثنائية ودعم العمل العربي المشترك
صاحب السمو وصل إلى تونس في زيارة رسمية وبعث ببرقية شكر إلى معمر القذافي

الكويت وتونس وّقعتا مذكرة تفاهم واتفاقيات تعاون في مجاالت النقل الجوي واالس�تثمار والصناعة والنفط واإلعالم

تونسـ  كونا: قام صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد مساء 
أمس بزيارة الى أخيه الرئيس زين 
العابدين بن علي رئيس اجلمهورية 
التونسية الشقيقة وذلك في قصر 
قرطاج في العاصمة تونس يرافقه 
نائب رئيس احلرس الوطني الشيخ 
مشعل األحمد والوفد الرسمي املرافق 
مبناسبة زيارة سموه الرسمية الى 

اجلمهورية التونسية الشقيقة.
هذا وعقدت املباحثات الرسمية 
بن اجلانبــــن حيث ترأس اجلانب 
الكويتي صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد فيما ترأس الرئيس 
زيــــن العابدين بن علــــي اجلانب 

التونسي.
العالقات  املباحثــــات  وتناولت 
األخويــــة املتميــــزة بــــن البلدين 
والشعبن الشقيقن وسبل تعزيزها 
على مختلف األصعــــدة مبا يخدم 
مصالــــح البلدين الشــــقيقن ومبا 
يعزز من الرغبة املشتركة في تعزيز 
الروابط بينهما في مختلف املجاالت 
العربي املشترك، كما  العمل  ودعم 
تناولــــت املباحثــــات القضايا ذات 
االهتمام فــــي إطار ما يجمعهما من 
روابــــط حميمة وأواصــــر أخوية 
راسخة وتدارس آخر املستجدات على 

الساحتن االقليمية والدولية.
إلى ذلك وعلى شــــرف صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
والوفد الرسمي املرافق لسموه أقام 
الرئيس زين العابدين بن علي رئيس 
اجلمهورية التونسية الشقيقة مأدبة 
عشاء مســــاء أمس وذلك مبناسبة 

زيارة سموه الرسمية.
  هذا وقد متت مساء أمس في مقر 
وزارة اخلارجية بالعاصمة تونس 
مراسم توقيع اتفاقيات ثنائية بن 
الكويــــت واجلمهورية التونســــية 

الشقيقة وهي كما يلي:
بــــن حكومة  مذكــــرة تفاهــــم 
الكويــــت وحكومــــة اجلمهوريــــة 
التونســــية في مجال النقل اجلوي 
وقعها عــــن اجلانب الكويتي وكيل 
وزارة اخلارجيــــة خالد اجلاراهلل 
وعن اجلانب التونسي عبداحلفيظ 
الهرقــــام كاتــــب دولة لــــدى وزير 
الشؤون اخلارجية مكلف بالشؤون 

املرافق لسموه غادر مطار القرضابية 
الدولي مبدينة سرت باجلماهيرية 
العربية الليبية الشعبية االشتراكية 
العظمى الشقيقة صباح امس وذلك 
بعد أن ترأس وفد الكويت في مؤمتر 
العربية االستثنائية والقمة  القمة 

العربية األفريقية الثانية.
وكان في وداع سموه على أرض 
املطار أمن اللجنــــة العامة املؤقتة 
للدفاع الفريق ابوبكر يونس جابر 
وامــــن اللجنــــة الشــــعبية العامة 
لالتصال اخلارجي والتعاون الدولي 
وسفيرنا لدى اجلماهيرية العربية 
الليبية الشعبية االشتراكية العظمى 
العدوانــــي. وبعث صاحب  مبارك 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
ببرقية شــــكر ألخيــــه القائد معمر 
الثــــورة اجلماهيرية  القذافي قائد 
العربية الليبية الشعبية االشتراكية 
القمة  الشــــقيقة رئيــــس  العظمى 
األفريقية العربية الثانية أعرب فيها 
سموه عن خالص الشكر والتقدير 
على احلفاوة البالغة وكرم الضيافة 
اللذين حظي بهما والوفد املرافق خالل 
مشاركة سموه في أعمال مؤمتري 
العربية االستثنائية والقمة  القمة 
األفريقية العربية الثانية، ســــائال 
سموه املولى تعالى ان تكلل نتائج 
هاتن القمتن بالتوفيق والسداد ملا 
فيه مصلحة الدول العربية الشقيقة 

بن قيادتي البلدين.
واضاف السفير العوضي »ملست 
لدى املســــؤولن هنا ترحيبا كبيرا 
وسعادة بالغة« بزيارة صاحب السمو 
األمير الى تونس مؤكدا ان اجلميع 
يتطلع الى زيارة مثمرة تتوج مسيرة 
العالقات »الطيبة والتاريخية« بن 

الكويت وتونس.
واوضح ان الزيارة ستشهد توقيع 
جملة من االتفاقيات الثنائية السيما 
في املجاالت االستثمارية والتجارية 
والصحية فضال عن اتفاقيات اخرى 
يتم االعداد لها في الوقت احلاضر 

بن اجلانبن.
 وكان صاحــــب الســــمو األمير 
الشيخ صباح األحمد والوفد الرسمي 

األمير الشيخ صباح األحمد والوفد 
الرسمي املرافق لسموه أقام سفيرنا 
لدى اجلمهورية التونسية الشقيقة 
أحمد العوضي مأدبة غداء ظهر امس 
مبناســــبة زيارة ســــموه الرسمية 

للجمهورية التونسية الشقيقة.
وأكد الســــفير فهد العوضي ان 
زيارة صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح االحمد الى تونس ستشكل 
»نقلة نوعيــــة« لطبيعة العالقات 
املتميزة بن البلدين خالل املرحلة 
املقبلة. وقال السفير العوضي في 
تصريح لـ »كونا« ان زيارة سموه 
الى الشقيقة تونس تأتي  املرتقبة 
تتويجــــا لعالقــــات »متميزة« بن 
الكويت وتونس وعالقات »خاصة« 

اجلمهورية التونسية الشقيقة فهد 
العوضي وعدد من كبار املسؤولن 

في احلكومة التونسية.
وقد اقيمت مراســــم اســــتقبال 
رسمية حيث بدأ االستقبال الرسمي 
بعزف السالم الوطني لكال البلدين 
بعدها قام سموه باستعراض حرس 
الشرف ثم قامت مجموعة من حرس 
الشرف باملرور وحتية سموه امام 
املنصة ثم تفضل سموه مبصافحة 
كبار املسؤولن باحلكومة التونسية 
بعدها قام الرئيس زين العابدين بن 
التونسية  علي رئيس اجلمهورية 
الشــــقيقة مبصافحة اعضاء الوفد 

الكويتي الرسمي املرافق لسموه.
وعلى شــــرف صاحب الســــمو 

أمس بزيارة الى روضة الشــــهداء 
بالســــيجومي في العاصمة تونس 
حيث قام ســــموه بوضع اكليل من 

الزهور على ضريح الشهداء.
وكان صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح االحمد وصل والوفد الرسمي 
املرافق لسموه ظهر امس الى مطار 
تونس قرطاج الدولي في اجلمهورية 
التونسية الشقيقة وذلك في زيارة 
رسمية، حيث كان في استقبال سموه 
على ارض املطار اخوه الرئيس زين 
العابدين بن علي رئيس اجلمهورية 
الشقيقة والوزير االول  التونسية 
محمد الغنوشي ووالي تونس املنذر 
الفريجي ورئيس بلدية تونس شيخ 
املدينة مصطفى باهية وسفيرنا لدى 

املغاربيــــة والعربيــــة واالفريقية، 
واتفاق تعاون بن حكومة الكويت 
وحكومة اجلمهورية التونسية في 
مجال االستثمار وقعها عن اجلانب 
املاليــــة مصطفى  الكويتــــي وزير 
الشمالي وعن اجلانب التونسي وزير 
الشؤون اخلارجية  كمال مرجان، 
واتفاقية بن حكومة الكويت وحكومة 
اجلمهورية التونسية للتعاون في 
املجال الصناعي وقعها عن اجلانب 
املاليــــة مصطفى  الكويتــــي وزير 
التونسي  الشــــمالي وعن اجلانب 
وزير الشــــؤون اخلارجيــــة كمال 
مرجــــان، باإلضافة إلــــى اتفاق بن 
حكومة الكويت وحكومة اجلمهورية 
التونسية للتعاون في مجالي النفظ 
والغاز وقعها عن اجلانب الكويتي 
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح 
وعن اجلانب التونسي وزير الشؤون 
اخلارجية كمال مرجان، واتفاق بن 
حكومة الكويت وحكومة اجلمهورية 
التونســــية للتعــــاون اإلعالمــــي 
واالتصالي وقعها عن اجلانب الكويتي 
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح 
وعن اجلانب التونسي وزير الشؤون 

اخلارجية كمال مرجان.
إلى ذلــــك قام صاحب الســــمو 
األمير الشيخ صباح األحمد عصر 

الدعيج وّقع وثيقة انضمام الكويت
إلى المنظمة الدولية لقانون التنمية

وعبر في هذا الصدد عن أمله 
الكويت  في أن تضيف عضوية 
اجلديدة الــــى املنظمة مزيدا من 
النجاح والفاعليــــة في حتقيق 
أهدافها التنموية املهمة وتفعيل 
دورها املطلوب الذي ال غنى عنه 
الشاملة  التنمية  في دعم جهود 

بالدول النامية والصاعدة.
من جانبــــه، عبر املدير العام 
للمنظمة الدولية لقانون التنمية 
الســــفير باديني لـــــ »كونا« عن 
ســــعادته اخلاصة كديبلوماسي 
ايطالي سابق أمضى وقتا طويال 
من حياتــــه العملية فــــي البالد 
العربية بالكويت املعروفة بريادتها 
في العالم العربي النضمامها اليوم 

الى أسرة املنظمة.

عن تقديــــره اخلــــاص والعالي 
للســــفير الدعيج علــــى جهوده 

الديبلوماسية املثمرة.
من جهته أشار الشيخ جابر 
الدعيج في كلمة بهذه املناســــبة 
الى دور الكويت القدمي في املنظمة 
واملســــاهمة في انشائها، مشددا 
على أن انضمام الكويت أمس الى 
عضوية املنظمة ينبع من سياسة 
بالده وحرصها منذ االســــتقالل 
وانضمامهــــا الــــى منظمة األمم 
املتحدة على االنضمام واملشاركة 
النشــــطة في مختلــــف منظمات 
التركيز  الدولي وكذلك  املجتمع 
على املساهمة في عضوية املنظمات 
والوكاالت ذات الطابع االنساني 

ودعم جهودها وأنشطتها.

روماـ  كونا: وّقع سفيرنا لدى 
ايطاليا الشيخ جابر الدعيج على 
وثيقة انضمام الكويت الى عضوية 
املنظمة الدولية لقانون التنمية 

وبحضور املسؤولن فيها.
واستهل وزير الدولة املفوض 
بوزارة اخلارجية االيطالية ورئيس 
وحدة النزاعات الديبلوماســــية 
واملعاهدات جورجيو مارابودي 
مراســــم التوقيع بتــــالوة نص 
الســــامي  املرســــوم األميــــري 
بالتصديق على اتفاقية االنضمام 
الكويت  التي تصبح مبقتضاها 
العضو رقم 23 في املنظمة الدولية 
القانونية  املعنيــــة بالشــــؤون 

والتشريعية.
وتبادل كل من الشــــيخ جابر 
الدعيج وممثل وزارة اخلارجية 
االيطالية التوقيــــع على وثيقة 
االنضمام التي تودع في أرشيف 
االتفاقيــــات واملعاهدات الدولية 
بالــــوزارة وذلــــك  والثنائيــــة 
بحضــــور كل من رئيس املنظمة 
احلالي وممثــــل دولــــة هولندا 
السفير ألفونسوس ستويلينغا 
واملدير العام للمنظمة الســــفير 
أنطونيو باديني وكبار مديريها 
فيما حضرها من سفارة الكويت 
الســــكرتير الثاني خالد سلمان 
اخلرينج وامللحقة الديبلوماسية 

فاطمة االبراهيم.
وأعلن ممثل احلكومة االيطالية 
بصفتها محل ايداع االتفاقية عن 
الكويت  اكتمال مراسم عضوية 
التي رحب بها وحيا دورها البارز 
والنشط في احملافل الدولية، معبرا 

الشيخ جابر الدعيج يتبادل وثيقة انضمام الكويت للمنظمة مع ممثل اخلارجية اإليطالية

)قاسم باشا( م.احمد املرشد مع احلضور في املؤمتر 

محافظ مبارك الكبير 
اجتمع مع اللجنة العليا 

المنظمة لالحتفال
اجتمع محافظ مب��ارك الكبير 
الش��يخ عل��ي العبداهلل ف��ي قاعة 
االجتماع��ات باحملافظة مع اللجنة 
العلي��ا املنظمة لالع��داد لالحتفال 
باليوبيل الذهبي للذكرى اخلمسني 
والذك��رى  الكوي��ت  الس��تقالل 
العش��رين لعيد التحرير واملكونة 
من العميد س��عود العي��ادة مدير 
ادارة مكتب احملافظ واملنسق العام 
ابراهيم  والل��واء  املنظم��ة  للجنة 
الط��راح نائ��ب مدي��ر ع��ام امن 
محافظ��ة مبارك الكبير وعيس��ى 
بورحم��ة مدي��ر ادارة االنش��طة 
التربوي��ة مبنطقة مب��ارك الكبير 
املطيري  وم.ش��ريدة  التعليمي��ة 
مدير ف��رع بلدية الكويت مببارك 

الكبير.
واستفسر الشيخ علي العبداهلل 
من اللجنة عن جميع االعمال التي 
متت م��ن اجل اجناح املناس��بتني 
الغاليتني اللت��ني تقامان الول مرة 
في ذكرى عزيزة على اهل الكويت 
تتزام��ن مع الس��نة الرابعة لتولي 
صاح��ب الس��مو االمير الش��يخ 

صباح االحمد مقاليد احلكم.
 واك��د احملاف��ظ عل��ى دع��م 
وحرصها  املبذول��ة  اجله��ود  كل 
على ظه��ور االحتف��ال بالصورة 
الالئق��ة وتنظيم ملحمة يش��ارك 
فيها اجلمي��ع، خاصة ان محافظة 
مب��ارك الكبير تتمي��ز باجنازات 
رائ��دة حي��ث حتم��ل اس��م احد 
حكام الكويت السابقني وبها بيت 
القرين الذي س��جل حملات خالدة 
ابن��اء الكويت ف��ي التصدي  من 
 الع��داء الوط��ن والصم��ود امام

املعتدين من جنود هدام العراق.

المرشد: كرنڤال لالحتفال باليوبيل الذهبي 
لالستقالل 26 فبراير المقبل

االفراد. وأشار الى التعاون فيما بن 
وزارات الداخلية واألشغال والتجارة 
والصناعة والشؤون االجتماعية 
الكويت  والعمل واالعالم وبلدية 
والهيئة العامة لشــــؤون الزراعة 
والثروة السمكية والقوة البحرية 
لالعداد وجتهيز املوقع وتطبيق 
القانون على املخالفن. واعلن ان 
العلم الوحيد املسموح برفعه في 
الكرنڤال هو علم الكويت فقط ولن 
يســــمح ألي علم آخر باالرتفاع، 
الفتا الى ان هناك نشاطات أخرى 

مصاحبة جلهات اخرى.
وأشــــار الى انه باالضافة الى 
دور بلدية الكويت، فان متطوعي 
املركز وعلى رأسهم رئيسة املركز 
الشيخة أمثال األحمد ، سيتطوعون 
لتنظيف املوقع وتنظيم املواطنن 
واملقيمن في حال رغبت الداخلية 

في ذلك. 

االبداع، واتاحة الفرصة لكل جهة 
مشاركة لتبدع في املركبة أو اآللية 
التي ستشارك بها طبقا للشروط 

املوضوعة.
وأشار الى ان املسافة املخصصة 
هي 7 كم وتشــــارك فيهــــا آليات 
من اجلهات احلكومية الرســــمية 
واخلاصــــة ومشــــاركات لألفراد 
الراغبن، الفتا الى ان هناك معايير 
وضعت مــــن قبل وزارة الداخلية 
واالدارة العامة لالطفاء منها طول 
امور  املركبة وارتفاعهــــا وتوافر 

السالمة.
واشــــار الــــى ان اللجنة قامت 
بارسال كتب للعديد من اجلهات 
اضافة الى ان اللجنة ســــتواصل 
ارسال الدعوات للجهات اخلاصة 
للمشــــاركة، الفتا الى ان اآلليات 
احلكومية ســــتكون فــــي املقدمة 
تليها آليات القطاع اخلاص ومن ثم 

ان اللجنة عقدت عدة اجتماعات في 
سبيل وضع خطة لضمان سهولة 
مشاركة جميع اجلهات، باالضافة 
الى حتديد االجراءات املزمع اتخاذها 
لضمان سالمة املواطنن واملقيمن 
املتواجدين في موقع احلفل، الفتا 
الى ان اجلزء املخصص للكرنڤال 
على شارع اخلليج العربي سوف 
يتم اغالقه من قبل وزارة الداخلية، 
في فترة ســــيتم االعالن عنها في 
وقت الحق. وحث املرشــــد جميع 
الراغبن في املشاركة على املبادرة 
الى تعبئة النموذج اخلاص بهذا 
االحتفال بعد احلصول عليه من 
قبل اللجنة املنظمة، الفتا الى ان 
الكرنڤاالت تعد احدى الوسائل التي 
تستخدم لنقل معلومة للجمهور، 
أو اليصــــال رســــالة هادفة، الفتا 
الى حرص اللجنة على ان يكون 
الكرنڤــــال مميــــزا وفيــــه صفات 

دارين العلي
التحضيرية  اللجنـــة  قـــررت 
الذهبـــي  لالحتفـــال باليوبيـــل 
الستقالل الكويت ومرور 20 عاما 
على التحرير، اقامة كرنڤال عصر 

السبت 26 فبراير املقبل.
وفي اطار االستعدادات اجلارية 
لالحتفال عقدت اللجنة التحضيرية 
مؤمترا صحافيا، صباح أمس مببنى 
هيئة الزراعة في الرابية لتسليط 
الضوء على أبرز مكونات الكرنڤال 
وطريقة املشاركة والشروط الواجب 
توافرها للمشاركة وذلك بحضور 
رئيس اللجنة التحضيرية ووكيل 
وزارة الدولــــة لشــــؤون مجلس 
االمة، ونائب رئيس مركز العمل 
التطوعي م.أحمد املرشد وأعضاء 
اللجنة ممثلي الوزارات املشاركة 
في االعداد لالحتفال، في مقر مركز 
العمل التطوعي. اســــتهل املؤمتر 
العمل  بكلمة لنائب رئيس مركز 
التطوعي م.أحمد املرشد قال فيها، مت 
تخصيص بعض األنشطة الوطنية 
على مستوى الكويت منها احياء 
املركبات، حيث تقررت  مســــيرة 
اقامة الكرنڤال عصر يوم السبت 
26 فبراير املقبل، ما يتيح الفرصة 
لكافة اجلهات احلكومية واخلاصة 
واألفراد للمشاركة وابراز اجنازاتهم 
وهوية متيزهم في املسيرة التي من 
املقترح أن تنطلق في شارع اخلليج 
العربي من تقاطع شــــارع هارون 
الرشيد الى تقاطع جمعية املهندسن 
الكويتية، الفتــــا الى ان الكرنڤال 
الرســــائل االيجابية  فرصة لبث 
الوطنية منها والتوعوية. وأشار الى 

الديوان األميري شكر المعزين بوفاة 
الشيخة هدى بدر المحمد الصباح

الشمالي: الكويت ستطور عددًا  من المشروعات في تونس

األمي��ر  الس��مو   باس��م حض��رة صاح��ب 
الشيخ صباح األحمد وأس��رة آل الصباح الكرام 
يتقدم الديوان األميري بالشكر اجلزيل الى كافة 
االخوة املواطنني واملقيمني الذين شاركوا بتقدمي 
العزاء بوف��اة املغفور لها � بإذن اهلل � الش��يخة 
هدى ب��در احملمد األحمد الصباح إذ نس��أل اهلل 
تعالى ان يجزيهم خيرا ويحفظهم من كل مكروه 
وندعوه سبحانه وتعالى ان يتغمد الفقيدة بواسع 

رحمته وان يسكنها فسيح جناته.

تونـــس ـ كونا: أكد وزير املالية مصطفى الشـــمالي أمـــس »األهمية اخلاصة« التي 
تكتســـبها زيارة صاحب الســـمو األمير إلى تونس نظرا لطبيعة العالقات الطيبة بن 
الكويت وتونس على املستوين الرسمي والشعبي. وقال الشمالي في تصريح لـ »كونا« 
ان الزيارة تتركز على تعزيز التعاون ودعم املصالح املشتركة بن البلدين، »واستعراض 
كل ما لدينا والبحث عن اجلديد« مؤكدا سعي الكويت إلى بلوغ مرحلة أفضل واالنطالق 
بتعاون جديد بن البلدين. وفي مجال االستثمار أوضح الوزير الشمالي ان أمام الكويت 
عددا من املشروعات املطروح تطويرها في تونس. وأضاف ان تونس بلد عربي وافريقي 
مهم السيما في مجال االستثمار وهناك مجموعة من املشروعات الكويتية على املستوين 
الســـياحي والصناعي. وأشار إلى ان افتتاح أحد املشروعات السياحية الكويتية أخيرا 

)فندق موڤنبيك قمرت( ما هو إال لبنة من لبنات التعاون.

والدول االفريقية الصديقة ونصرة 
قضاياها واإلسهام في حتقيق أهدافها 
وتطلعاتها املنشــــودة، مبتهال الى 
الباري جل وعال أن يدمي عليه موفور 
الصحة والعافية ويحقق للجماهيرية 
العربية الليبية الشعبية االشتراكية 
العظمى الشــــقيقة وشعبها الكرمي 
املزيد من الرفعة واالزدهار في ظل 

قيادته احلكيمة.
التقى صاحب  وقبيل مغادرته 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
العقيد معمــــر القذافي قائد الثورة 
باجلماهيريــــة العربيــــة الليبيــــة 
الشعبية االشتراكية العظمى الشقيقة 

وذلك في مدينة سرت.
حضر اللقاء نائب رئيس احلرس 

الوطني الشيخ مشعل األحمد.
كما اســــتقبل صاحب الســــمو 
األمير الشيخ صباح األحمد الرئيس 
فرانســــوا بوزيز رئيس جمهورية 
أفريقيا الوسطى والوفد املرافق وذلك 

مبقر إقامة سموه مبدينة سرت.
حضر اللقاء نائب رئيس احلرس 
الوطنــــي الشــــيخ مشــــعل األحمد  
وأعضــــاء الوفد الرســــمي املرافق 
لسموه  واســــتقبل صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد الرئيس 
د.بوني ياي رئيس جمهورية بنن 
والوفــــد املرافق وذلــــك مبقر اقامة 
سموه مبدينة سرت. حضر اللقاء 
نائب رئيس احلرس الوطني الشيخ 
مشعل األحمد وأعضاء الوفد الرسمي 
املرافق لسموه. كما استقبل صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
الرئيس عبداهلل واد رئيس جمهورية 
السنغال والوفد املرافق له وذلك مبقر 

اقامة سموه مبدينة سرت.
حضر اللقاء نائب رئيس احلرس 
الوطنــــي الشــــيخ مشــــعل األحمد  
وأعضــــاء الوفد الرســــمي املرافق 
لسموه،  واستقبل صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد صباح 
أمس الرئيس د.ارنست باي كوروما 
رئيس جمهورية سيراليون والوفد 
املرافق له وذلك مبقر اقامة سموه 

مبدينة سرت.
حضر اللقاء نائب رئيس احلرس 
الوطني الشيخ مشعل األحمد  واعضاء 

الوفد الرسمي املرافق لسموه.


