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وزير خارجية البحرين يشيد بدور الكويت .. وقائد قوات درع اجلزيرة: مهمتنا تركز على حماية حدود البالد 

املشتركة للشعبني.
في املقابل، أكد السفير عزام 
الصباح ان الكويت وبتوجيهات 
من صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح االحم���د تدعم البحرين 
بشكل كامل في جميع املجاالت 
مبا فيها االنس���انية واملعنوية 

والسياسية.
الكويت حريصة  ان  وق���ال 
كل احلرص على تهدئة االمور 
والنف���وس وتهيئ���ة االجواء 
املناسبة النطالق حوار وطني 
شامل مجددا اعتبار انه السبيل 
الوحدة  الصحي���ح لترس���يخ 

الوطنية وتوافق اآلراء.
في س���ياق متص���ل، طلبت 
م���ن  االيراني���ة  الس���لطات 
ديبلوماس���ي بحريني مغادرة 
املنامة  اي���ران ردا على قي���ام 
بطرد ديبلوماسي ايراني، وفق 
ما اوردت وكالة االنباء االيرانية 

الرسمية )ايرنا(.
وقال املتحدث باس���م وزارة 
اخلارجي���ة االيراني���ة رام���ني 
مهمانبرس���ت »بعد اخلطوات 
غير املنطقي���ة والتي ال ميكن 
فهمه���ا م���ن جان���ب احلكومة 
البحريني���ة )...( وخصوصا 
طرد احد ديبلوماسيينا، وعمال 
مببدأ املبادلة باملثل، مت استدعاء 
امللحق في سفارة البحرين وطلب 
منه ان يغادر احد ديبلوماسيي 

السفارة ايران«.

تصريح لراديو »سوا« األميركي 
امس � »نحن فقط نؤمن بجزء 
يس���ير من قوات درع اجلزيرة 
حدود البحرين اخلارجية، نحن 
دعاة سالم وأمن واستقرار في 

املنطقة«.
وفي ه���ذا الصدد قال اللواء 
مطلق سالم االزميع »دائما نكون 
على استعداد لتالفي اي تهديد، 
مشيرا إلى أن التهديد اخلارجي 
لي���س معناه أن تب���دأ القوات 
املعادية، ولكن هناك إشارات من 
هنا او من هناك هي عبارة عن 
إضاءات حتذرنا، وللدولة التي 
تكون مشغولة في الداخل بأي 
شيء عليها أن تتخذ االجراءات 
واالحتياطات ألمنها اخلارجي 
وهذا م���ا تفعله دولة البحرين 

وكل الدول اخلليجية.
 من جه���ة أخرى، قال وزير 
اخلارجية البحريني الشيخ خالد 
بن أحمد آل خليفة ان ما تتميز 
به العالقات الثنائية بني البحرين 
والكويت من خصوصية بنيت 
على عالقات ضاربة بجذورها في 
اعماق التاريخ معربا عن شكره 
للدعم الكبير الذي قدمته دولة 
الكويت الى شقيقتها البحرين.
وأكد وزير اخلارجية خالل 
استقباله س���فيرنا لدى مملكة 
البحرين الشيخ عزام الصباح 
على متانة العالقة بني البلدين 
واحلرص على حتقيق املصالح 

دفاع البحرين املشير ركن الشيخ 
خليفة بن احمد آل خليفة وقفة 
دول مجلس التعاون اخلليجية 
من خالل ارس���ال ق���وات درع 
اجلزيرة املشتركة التابعة لها.

وقال املشير ركن خالل تفقده 
أمس وحدات قوة الدفاع والقوات 
املسلحة السعودية املنضوية 
حت���ت ق���وات درع اجلزي���رة 
املشتركة ان »هذه املشاركة هي 
نعم العون للبحرين في الفترة 
الراهنة التي شهدت فيها احداثا 

مؤسفة«.
واك���د املش���ير ان البحرين 
جزء ال يتجزء من منظومة دول 
املجلس وهذا ما اكدته اجتماعات 
مجل���س التع���اون على جميع 
املستويات منذ التأسيس. واشاد 
باجلهود الطيبة التي تقوم بها 
هذه القوات املنضوية حتت قوات 
درع اجلزيرة في تعزيز التعاون 
ال���دول األعضاء  والتكامل بني 
باملجلس التي تأتي انطالقا من 
املتكامل  مبدأ األمن اجلماع���ي 

واملتكافل لدول املجلس.
أك���د قائد قوات  من جهته، 
درع اجلزيرة اللواء مطلق سالم 
األزميع أن مهمة القوات اخلارجية 
في البحرين تركز على حماية 
حدود البالد في وقت تس���عى 
القوات البحرينية إلى استعادة 

األمن والنظام.
وق���ال الل���واء األزميع � في 

وحضوركم للقيام بالواجب على 
اكمل وجه وبأسرع ما ميكن وهذه 
هي عهود ومواثيق وثقتها احملبة 
واملودة بني شعوبنا وقيادتنا في 

املنطقة عبر السنني«.
من جانبه، أكد صاحب السمو 
امللكي األمير خليفة بن سلمان آل 
خليفة رئيس الوزراء بأن مملكة 
البحرين ستتجاوز هذا الظرف 
وستخرج منه وهي أكثرة قوة 

وأشد عزما وإصرارا.
وقال لدى استقباله لنخبة من 
احملامني والقانونيني البحرينيني 
»شكرا لكل صوت انتصر للحق 
من املواطنني ول���كل يد امتدت 
لتساند مملكة البحرين للخروج 

من الظرف الذي مرت به، شاكرا 
كل وقفة صادقة لدعم استقرار 
اململكة ووحدتها وفي مقدمتها 
وقفة دول مجل���س التعاون«، 
وأشاد رئيس الوزراء باملواقف 
املش���رفة التي يظهرها أبناؤنا 
مؤكدا انها تزيد »من ثقتنا بأن 
مس���تقبل هذا الوطن زاهر وال 
يقلقن���ا أي أمر مادامت القلوب 
مجتمع���ة والنواي���ا صادق���ة 
ومخلص���ة خلير ه���ذا الوطن 
وصالح شعبه«. مؤكدا أن مملكة 
البحرين حصن منيع ال ميكن 
اختراقه أو التوغل داخل نسيجها 
الوطنية،  االجتماعي ووحدتها 
بدوره، ثم���ن القائد العام لقوة 

املنام���ة � وكاالت: كش���ف 
العاهل البحريني امللك حمد بن 
عيسى آل خليفة انه مت إحباط 
مخط���ط خارجي ض���د اململكة 
وش���كر القوات التي جاءت من 
دول اجلوار للمساعدة في إنهاء 
االضطرابات املتزايدة بعد أسابيع 

من االحتجاجات.
وخالل زيارت���ه ملقر قيادة 
»درع اجلزيرة« قال امللك حمد إن 
»مملكة البحرين أفشلت مخططا 
خارجيا عمل عليه ملدة ال تقل عن 
عشرين او ثالثني عاما استهدف 
البحرين حتى تكون األرضية 
جاهزة لذلك... مملكة البحرين 

افشلت مخططا خارجيا«.
وأضاف ان���ه »لو جنح هذا 
املخطط في دولة خليجية فقد 
ميتد الى دول مجاورة وهذا ليس 
بالسهل أن مير في البحرين أو 
في أي دولة م���ن دول مجلس 
التع���اون واعلن أمامكم أن هذا 

املخطط فشل«.
 وذكر امللك حمد ان القوات 
اخلليجية التابعة لدرع اجلزيرة 
انتشرت في البالد »ليس للقيام 
بدور حفظ النظام الداخلي حيث 
ان هذه القوة قد شكلت بواجب 
الدفاع العام عن أي بلد من دول 

مجلس التعاون«.
وتوجه امللك الى ضباط قوة 
درع اجلزيرة في البحرين قائال 
»هذا اليوم هو يوم عيد لرؤيتكم 

وزير اخلارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة مستقبال سفيرنا لدى املنامة أمس           )كونا(

ملك البحرين يكشف إحباط مخطط خارجي يحاك منذ 30 عامًا

 اجلامعات اخلاصة 
تدعو الطلبة 

الكويتيني للعودة 
إلى الدراسة

املنامة ـ كونا: قالت رئيسة 
اجلامعة اخلليجية د.منى 
الزياني ان وزارة التربية 

البحرينية اصدرت تعليماتها 
للجامعات اخلاصة لبدء 

الدراسة، مضيفة ان اجلامعات 
اخلاصة تدعو الطلبة الى 
احلضور للدراسة ومنهم 

الكويتيون. واضافت د.الزياني 
ان هدوء االوضاع في 

البحرين حاليا وعودة احلياة 
الى طبيعتها جعل الوزارة 

تصدر تعليماتها الى اجلامعات 
اخلاصة باالستئناف الدراسة. 

واوضحت ان الطلبة الكويتيني 
ميكنهم التواصل مع اجلامعة 

عن طريق الرسائل االلكترونية 
او تصفح املوقع االلكتروني 
ملعرفة املزيد من التفاصيل.

خبير مالي: 57.2 مليار دوالر إجمالي أموال مصرية مهربة للخارج خالل 8 سنوات

استئناف التداول في البورصة غدًا 
ورئيس »املقاصة«  يشرف عليها بعد استقالة صيام

الفخراني يبكي في تكرمي أمهات الشهداء 
واحلكيم تطالب مبحاسبة املجرمني

نتنياهو: مصر تستحق كل تقدير لوفائها 
باتفاقية السالم ألكثر من ثالثني عامًا

املهربة للخارج بنحو 57.2 مليار 
دوالر خالل الفترة من عام 2000 
وحتى 2008، أي مبتوسط 6.34 
مليارات دوالر سنويا، باستثناء 
عام 2007 الذي ش���هد مبفرده 
املهربة بلغ 13  ارتفاعا لألموال 
مليار دوالر وع���ام 2008 الذي 
عصفت به األزمة املالية بلغت 
األم���وال املهرب���ة 4.7 مليارات 

دوالر.
وقال حش���اد خالل ورش���ة 
الت���ي نظمتها اجلمعية  العمل 
العربي���ة للبحوث االقتصادية 
الليلة املاضية بالقاهرة بعنوان 
»هروب األموال املشروعة وغير 
املشروعة وأثره على مستقبل 
االقتصاد املص���ري« إن مصر 
حاليا في املرتبة الثالثة أفريقيا 
من حي���ث إجمالي األموال غير 
املشروعة املهربة للخارج وفقا 
النزاهة  ألحدث تقارير منظمة 

املالية الدولية.

جورجيت.
ب���دأ احلف���ل بالوقوف ملدة 
أرواح  دقيقتني ح���دادا عل���ى 
الشهداء، ومتت تالوة الفاحتة 
وآيات م���ن الكتاب املقدس. ثم 
القى األب بطرس دانيال مدير 
املركز كلمة، وبدأ بعدها تكرمي 
أسر الش���هداء أحمد بسيوني 
)فنان تشكيلي(، ومحمد البطران 
)لواء ش���رطة(، وطارق نور 
)رائد شرطة(، وأحمد محمود 
)صحاف���ي(، ومايكل وصفي، 
وجرجس ملعي، وأحمد السيد.
آث���ار احلكيم في  وطالبت 
كلم���ة ألقتها بتعقب املجرمني، 
الذين أطلقوا الرصاص احلي 
على املتظاهرين. وقالت سهير 
املرشدي إنها سعيدة بتكرميها، 
ليس ألنها فنانة بل ألنها أخت 
لبطل استش���هد ف���ي »حرب 

.»1973

تشكيله مؤخرا برئاسة د.حازم 
البب���الوي مستش���ار صندوق 
النق���د العرب���ي وعضوية عدد 
من كبار االقتصاديني، وأوصى 
تقرير املجلس االستشاري بفتح 
التداول بالبورصة اعتبارا من 

األربعاء.
الى ذلك، أصدر شرف قرارا 
بتكليف محمد سليمان عبدالسالم 
رئيس مجل���س إدارة والعضو 
املنتدب لش���ركة مصر املقاصة 
واإلي���داع واحلف���ظ املرك���زى 
لالشراف على البورصة املصرية 
ملدة 6 أشهر وذلك باإلضافة إلى 
عمله، مع توليه مباش���رة كافة 
اختصاصات وصالحيات رئيس 
البورصة اعتبارا من امس وذلك 
اثر اس���تقالة رئيس البورصة 

خالد سري صيام.
إلى ذلك، قدر د.نبيل حشاد 
اخلبير املالي واالقتصادي إجمالي 
األموال املصرية غير املشروعة 

القاه���رة � يو.بي.آي: قررت 
احلكومة املصرية امس استئناف 
التداول في البورصة املغلقة قبل 
نح���و 50 يوما لتع���اود العمل 

غدا.
وقال املتحدث باسم احلكومة 
املصرية مجدي راضي في بيان 
ان القرار جاء بعد أن مت اتخاذ 
كافة اإلجراءات الالزمة لضمان 
االفتتاح اآلمن والتداول السلس 

للبورصة.
وناشد رئيس الوزراء املصري 
املواطنني في  عص���ام ش���رف 
البيان املس���اهمة اإليجابية في 
البورصة بعد افتتاحها للتأكيد 
الناشئة  املهمة  الرس���الة  على 
ع���ن إعادة التعام���ل وللحفاظ 
على البورصة املصرية كإحدى 

الهيئات االقتصادية املهمة.
وكان ش���رف تلقى تقريرا 
م���ن املجل���س االستش���اري 
اخل���اص بالبورص���ة الذي مت 

بكى الفنان يحيى الفخراني 
على املسرح بعد مصافحته ألسر 
الشهداء أثناء حفل تكرمي أسر 
أقامه  الذي  الش���هداء  وأمهات 
»املركز الكاثوليكي« منذ يومني، 
وأبدى أسفه لعدم مشاركته في 
»ثورة 25 يناير«، وقال إنه يتابع 
ما فعله الشباب حلظة بلحظة 

من خالل شاشات التلفزيون.
ومت تكرمي سبع أسر لشهداء 
من »ثورة 25 يناير«، وعدد من 
اإلعالميني وس���يدات األعمال 
والفنانني احتف���اال بعيد األم، 
من بينهم الفنانة آثار احلكيم، 
وس���هير املرش���دي، وبوسي، 
وليلى طاه���ر، وخيرية أحمد، 
ونهال عنبر ودرية شرف الدين، 
كما ش���هد احلفل تكرمي كل من 
د.نادي���ة مكرم عبيد، والناقدة 
ماج���دة موريس، وس���يدتي 
األعمال هبة اهلل حسن، وماري 

غزة � أ.ش.أ: قال رئيس وزراء 
اس����رائيل بنيامني نتنياهو إن 
مصر تستحق كل تقدير لوفائها 
باتفاقية السالم ألكثر من ثالثني 
عاما، وكذلك رئيس����ها السابق 
حسنى مبارك الذي حافظ على 

السالم بني البلدين.
ووصف نتنياهو � في حوار 
خاص لش����بكة »س����ى إن إن« 
اإلخبارية األميركية بثته أمس 
الفلسطيني في  أبناء الشعب   �

غزة � وباألخ����ص من يتبعون 
حركة حم����اس � بأنهم يعملون 
على هدم السالم واستئصال شأفة 
إسرائيل، مش����يرا إلى أن إيران 
هي من تقف وراءهم وتدعمهم 
بعشرات اآلالف من قطع األسلحة 

واملتفجرات.
وفي احلديث ع����ن عاصفة 
الغض����ب واالحتجاج����ات التي 
الش����رق  اجتاحت دول منطقة 
األوسط قال نتنياهو إن نقطة 

البداية لم تكن تونس، بل كانت 
في طهران منذ نحو عام ونصف، 
حيث خرج املاليني إلى الشوارع 
مطالبني باحلرية والدميوقراطية 

والتخلص من هذا النظام.
وتاب����ع قائال »لق����د انتقلت 
بعد ذل����ك إلى تون����س، ومنها 
إل����ى القاهرة، ث����م انطلقت من 
القاه����رة إلى أماكن عدة، وإنني 
لم أكن أتوقع أن يحدث هذا اآلن، 
ولكنني توقعت حدوثه فى أى 

وقت في ظل انتشار تكنولوجيا 
املعلومات«.

وحول موقف إس����رائيل من 
هذه احلركات االحتجاجية قال 
نتنياهو »إن إسرائيل دائما فى 
حالة من األم����ل والتخوف في 
نفس الوقت، فبالنسبة ألحداث 
القاهرة كان كل من إيران بحلفائها 
وأميركا بحلفائها يتمنى نتيجة 
مختلفة، ولكنن����ا كنا وما زلنا 

نتمنى إصالحا دميوقراطيا«.

د. عصام شرف

اثار احلكيميحيى الفخراني

بالغ للنائب العام يتهم 
اجلمل بإهانة الذات اإللهية

وقفة احتجاجية ألمهات 
الشهداء حملاكمة العادلي

أحمد عيد: ال للمساس 
بالثورة املقدسة

وزير النقل: ملف »السالم 98« 
جاهز للعرض على النائب العام مصدر أمنى يوضح أسباب 

إعادة اعتقال شقيق الظواهري

عزت العاليلي يعتذر للبرادعي 
على الهواء مباشرة

تقدمت د.ماجدة حماد أستاذة علم النفس بآداب القاهرة 
ببالغ جديد للنائب العام املستشار د.عبداملجيد محمود 
ضد د.يحيى اجلمل نائب رئيس الوزراء يتهمه بإهانة 

الذات اإللهية واتهام النظام اإلسالمي بالفساد.
وقال���ت د.حماد ف���ي البالغ الذي ج���اء حتت رقم 
4786 عرائض املكتب الفني 
للنائ���ب الع���ام، إنه على 
التلفزيون املصري  شاشة 
القناة  وبالتحدي���د عل���ى 
الثانية في برنامج »مصر 
النهاردة« وأثناء حوار املذيع 
خيري رمضان مع اجلمل 
حول االستفتاء في احللقة 
التي مت تس���جيلها يوم 14 
اجلاري، جترأ نائب رئيس 
اإللهية  الذات  الوزراء على 
وقال ما نصه: ربنا لو طرح 
عليه االستفتاء وخد %70 

يحمد ربنا.
 كما وصف النظام االس���المي في احلكم بأنه أسوأ 
األنظمة احلاكمة ووصف من يدعون إلى نظام احلكم 
اإلسالمي بأنهم أصحاب عقول مظلمة وعفنة وحيث 
إن اجلناية الكبرى في حديث���ه تناوله الذات االلهية 
دون تقديس وإجالل فإن ما ورد على لس���انه يخضع 
لتجرمي، وطالبت ف���ي نهاية البالغ باتخاذ اإلجراءات 
القانوني���ة للتحقيق مع املش���كو في حق���ه وإحالته 
للمحاكم���ة طبقا لقواعد قانون اإلج���راءات اجلنائية 

وقان�ون العقوبات.

القاهرة � أ.ش.أ: نظمت العشرات من أمهات الشهداء 
وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام وسط القاهرة 
للمطالبة بسرعة محاكمة وزير الداخلية األسبق وجميع 
الضباط املس���ؤولني عن قتل أوالدهن غدرا أثناء أحداث 
ثورة 25 يناي���ر. وطالبت األمهات املكلومات بس���رعة 

القصاص ألوالدهن وبناتهن 
الذين استش���هدوا من أجل 
نيل احلري���ة، حتى يخفف 
القصاص من نار حزنهن على 
فلذات أكبادهن، وزيّن ساللم 
دار القض���اء العالي بصور 
الشهداء األبرار  ورددن العديد 
من الشعارات والهتافات من 
بينها »ي���ا حبيب يا حبيب 
الشهداء مش حيغيب«،  دم 
و»سامع أم الشهيد بتنادي.. 
الداخلي���ة قتل���وا والدي« 
و»اإلعدام اإلعدام.. ضربوا 

والدنا في امليدان«.

قال الفنان احمد عيد الثورة غيرتني على املس���توى 
الش���خصي كثيرا وتأثرت بها على املس���توى النفسي، 
فالفترة التي قضيتها في امليدان وسط الثوار واللحظات 
التي عشناها على شفى املواجهة مرة وداخل املعركة مرة 
جعلتني اش���عر بأنني ممكن أن اموت او اصاب في اي 

حلظة وكنت افكر كثيرا ماذا 
لو فشلت الثورة في حتقيق 
اهدافها؟ م���اذا لو لم يرحل 
مبارك كيف كنا سنعيش في 

هذا البلد؟
وعن هجومه الشرس على 
عدد من الذين هاجموا الثورة 
قال »الثورة بالنس���بة لي 
أصبحت امرا مقدسا لن اسمح 
باملس���اس بها وال االقتراب 
منها وكان البد ان ادافع عن 
الثورة ضد من اساءوا إليها 
ألنهم جتاوزوا مرحلة ابداء 

الرأي الى مرحل���ة التحريض واإلهانات واالتهامات في 
ح���ق الذين ثاروا وانا لم اكن ضد اي ش���خص قال انه 
مع مبارك فه���ذا حقه واحترم من يثبت على موقفه وال 
يتلون مثل كثيرين ولكني ضد من تطاولوا على الثورة 
والثوار وحرض على االنتقام منهم ويس���بهم بألفاظ ال 
تليق بهم«. والناس لن تنس���ى ان هناك فنانني خرجوا 
ليشتموهم ولن ينسوا ان هناك فنانني كانوا ضد الثورة 
التي غيرت وجه مصر وانا مشفق عليهم فهم في موقف 

ال يحسدون عليه.

كش���ف وزير النقل م.عاط���ف عبداحلميد عن اجتاه 
الوزارة لالستجابة الى املطلب الشعبي بتغيير اسم محطة 
مب���ارك مبترو االنفاق خاصة بعد قيام املواطنني مبحو 
اسم الرئيس السابق من خارطة احملطات بالقطارات، واكد 
انه س���يتم رفع مذكرة الى مجلس الوزراء خالل الفترة 

املقبلة التخاذ قرار بهذا الشأن.
ونفى م.عبداحلميد في مؤمتر صحافي عقده امس وجود 
اجتاه لزيادة اسعار تذاكر السكة احلديد واملترو، خالل 
الفترة املقبلة، مراعاة للبعد االجتماعي للمواطنني، ولفت 

الى ان تذكرة املترو الواحد تتكلف نحو 350 قرشا.
وحول اعادة فتح ملف غرق العبارة »السالم 98«، قال 
م.عبداحلميد انه اصدر تعليماته باعداد الوثائق واملستندات 
اخلاصة بهذه القضية، لتكون جاهزة لتقدميها للنائب 
العام فور طلبها، مشيرا الى انه نفذ االحكام القضائية 
الصادرة ضد بعض املوظفني بهيئة الس���المة البحرية 

والتي لم تكن نفذت.

القاه���رة � أ.ش.أ: أكد مصدر أمنى أن املدعو محمد 
محمد ربيع الظواهري كان قد مت اإلفراج عنه بتاريخ 
17 مارس 2011 ضمن مجموعة من املعتقلني السياسيني 

الذي��ن يتم اإلف��راج عنهم تباع��ا.
 إال أنه مت إعادة ضبطه يوم 19 مارس 2011، وإيداعه 
س���جن طره لعرضه على النياب��ة العسكرية إلعادة 
اإلجراءات في احلك��م الصادر ض��ده غيابيا فى القضية 
رقم 8 لسن��ة 1998 جناي��ات عسك��رية )قضية العائ��دون 

من ألباني��ا(.
جاء تصريح املصدر األمني تعقيبا على ما تناولته 
بعض وسائل اإلعالم حول إعادة ضبط املدعو محمد 

ربيع الظواهري عقب اإلفراج عنه مؤخرا.

استنكر الفنان عزت العاليلي ما تعرض له د.محمد 
البرادعي املدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة 
الذرية من اعتداء بالسب والقذف باحلجارة عندما ذهب 
الى مركز االقتراع في حي املقطم بالقاهرة لالدالء بصوته 

في االستفتاء على التعديالت الدستورية. 
وق���دم العاليلي خالل 
اس���تضافته ف���ي برنامج 
»العاشرة مساء« على الهواء 
مباشرة اعتذارا للبرادعي 
قائال: »ال يليق باملصريني 
مثل هذا االستقبال خاصة 
ان مصر وش���عبها يضرب 
بهم���ا املثل في اس���تقبال 

الضيف«.
وعلى جانب اخر امتدح 
العاليلي طوابير الناخب��ني 
الطويلة واملنظمة بشك��ل 
حضاري ووصفه��ا بحفل 
البالي�����ة قائ��ال: »ال يوجد هرج وال مرج وال بلطج��ة 
لم أر فيه وجها عابس��ا بل رأي��ت الفرح على وج���وه 
املصري��ني بش���كل غير مس���بوق جعل��ني اش���ع��ر 

بالرهبة«.

حبيب العادليد.يحيى اجلمل

احمد عيد

عزت العاليلي

السفير عزام الصباح: 
الكويت حريصة على 

تهدئة األمور والنفوس 
وتهيئة األجواء 

املناسبة النطالق 
حوار وطني شامل


