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البابطني: الكويت 
بوتقة انصهرت 

بها األعراق 
والثقافات

املختلفة منذ 
القدم

املؤسسة 
أسهمت بالعديد 

من األعمال 
في إطار خدمة 
األهداف العامة 
للثقافة العربية 

واإلسالمية

مؤسسة البابطين كرمت كوكبة من الرواد وقدمت فيلم »الجذور واألغصان«

احلمود: افتتاح مركز جابر األحمد الثقافي
بحضور صاحب السمو قريباً

أسامة أبوالسعود

أقامت مؤسسة عبدالعزيز 
سعود البابطني الثقافية احتفاال 
تكرمييا لرموز أسست الثقافة 
اإلســالمية وكان لهــا الــدور 
اإليجابي فــي تأهيل املجتمع 
الكويتي ثقافيا على مســرح 
مكتبة البابطني املركزية للشعر 
العربي برعاية وحضور وزير 
اإلعالم ووزير الدولة لشؤون 
الشباب الشيخ سلمان احلمود، 
وتضمن االحتفال عرضا لفيلم 
ســينمائي وثائقــي بعنــوان 

»اجلذور واألغصان«.
وأشاد وزير االعالم ووزير 
الدولة لشؤون الشباب الشيخ 
ســلمان احلمود بالدور الذي 
الكبيــر  يقــوم بــه الشــاعر 
عبدالعزيز البابطني في دعمه 
الدائم للثقافة في الكويت، وقال: 
الكويت تهتم بالبعد الثقافي، 
وبرعاية ســامية من صاحب 
الســمو األمير الشيخ صباح 
األحمد وسمو ولي العهد الشيخ 
نــواف األحمد وســمو رئيس 
مجلس الوزراء الشــيخ جابر 
املبارك، إلميان الكويت بأهمية 

الثقافة وتأثيرها. 
وأعلن احلمود أن الكويت 
ستحتفل قريبا بافتتاح مركز 
الشــيخ جابر األحمد الثقافي 
برعاية وحضور صاحب السمو 
األمير في احتفالية كبرى تأكيدا 
الهتمام قيادتنا احلكيمة بدور 

الثقافة واثرها في املجتمع.
وقــال احلمــود إن احتفال 
اليوم من خــالل تقدمي العمل 
الســينمائي بعنوان »اجلذور 
واألغصان« احتفال بالكويت 
عاصمة الثقافة يرســخ إميان 
املجتمع الكويتــي، ورجاالته 
بأهميــة الثقافــة وارتباطهــا 
بالتاريخ اإلسالمي احلافل بقيم 
التسامح، والعطاء، والتآخي، 
واحملبة، وعّلــق قائال: العمل 
مميز بشــكله ومحتواه جسد 
عطاءات رجال الكويت في دعم 
العمل االجتماعي، واإلنساني، 
واخليري فــي مجال التعليم، 
والصحة، وجميــع املجاالت، 
مبــا فيهــا رعاية بيــوت اهلل 
ومساجده، ليؤرخ هذا العمل 
املســتمر لوطننــا الغالي في 
االهتمــام بثقافــة اإلســالمية 
ودعمهــا.  مــن جانبــه، قــال 
رئيــس مؤسســة عبدالعزيز 
سعود البابطني الثقافية الشاعر 
عبدالعزيز سعود البابطني إن 
اختيار الكويت عاصمة للثقافة 
اإلسالمية للعام ٢٠١٦ من قبل 
املنظمــة اإلســالمية للتربية 
والعلــوم والثقافــة جاء بعد 

أن رأت املنظمــة أن كثيرا من 
املعايير تتوافر بصورة جليلة 
في مدينة الكويت التي ازدهرت 
ازدهــارا كبيرا خــالل العقود 
األخيرة خصوصا من الناحية 
الثقافية في شتى مستوياتها.
ولفــت البابطــني الــى أن 
الكويــت كانــت ومنــذ القدم 
بوتقة انصهــرت بها األعراق 
والثقافات املختلفة، وفي العصر 
احلديث بنى الكويتيون دولتهم 
على أســاس متني من التطور 
الدائم والفكر املستنير، وكانت 
الثقافة حاضرة أســاس بناء 

الدولة احلديثة.
وأشــار البابطــني الــى أن 
الكويت مضت بخطى سريعة 
نحــو النهضــة فــي امليادين 
العلمية والعملية واالقتصادية 
الثقافيــة، ومــن ذلــك افتتاح 
جامعة الكويت في عام ١9٦٦، 
وإنشــاء بيــت الــزكاة وكلية 
الشريعة عام ١9٨٢، واملنظمة 
اإلســالمية للعلــوم الطبية، 
ومســجد الدولــة الكبير عام 
١9٨٦، وأصدرت الكويت عددا 
من املجالت ،منها مجلة العربي، 
وسلسلة عالم املعرفة، ومجلة 
عالم الفكــر وغيرها. وأضاف 
البابطني أنــه على وتيرة من 
العمل الــدؤوب والفكر النير 
الواعي استكمل صاحب السمو 
األمير الشــيخ صباح األحمد 
البناء  مســيرة أســالفه فــي 
احلضــاري والثقافــي للدولة 
منذ منتصــف القرن املاضي، 
فقد اضطلع سموه بالعديد من 
املناصب املختلفة التي متكن من 
خاللها من اإلسهام الفاعل في 
إثراء الواقع الكويتي والعربي 
والعاملــي بكل ما يحقق النفع 

واخلير والسالم.
مــن جانــب آخــر، حتدث 
البابطني عن إسهامات مؤسسة 
عبدالعزيــز ســعود البابطني 
الثقافيــة، وقال إن املؤسســة 

أســهمت بالعديد من األعمال 
في إطار خدمة األهداف العامة 
للثقافة العربية واإلســالمية، 
ومــن أبــرز إجنازاتهــا علــى 
الصعيد العاملي إنشاء كراسي 
عبدالعزيــز ســعود البابطني 
للدراســات العربية. وأضاف 
البابطني أنه إســهاما في هذه 
االحتفالية فقد انتجت املؤسسة 
فيلما وثائقيا بعنوان »اجلذور 
واألغصــان«، كمــا أصــدرت 
املؤسسة كتابا خاصا عنوانه 
»أنوار اإلسالم في الشعر العربي 
في الكويت« وتضمن قصائد 
لشعراء كويتيني نظموها في 
املناسبات اإلسالمية املختلفة، 
وهو يشــتمل علــى أكثر من 
ثالثمائة قصيدة لستة وستني 
شاعرا كويتيا. وختم البابطني 
قوله إن املؤسسة ستنظم في 
شــهر نوفمبر القادم مسابقة 
شعرية للناشــئة في مدارس 
الكويت حفظا وإلقاء لتشجيع 
الطلبــة علــى حفظ الشــعر 
وإلقائــه بصــورة معبرة عن 
مضمونه بالتعاون مع مدارسهم 

ومدرسيهم.
وشهدت االحتفالية تكرمي 
رموز أسست للثقافة اإلسالمية 
وكان لها الــدور اإليجابي في 
تأهيل املجتمع الكويت ثقافية 
عبدالعزيــز  الشــيخ  وهــم 
الرشيد، وتسلم التكرمي خالد 
عبدالقــادر الرشــيد، وكــرم 
الشــيخ عبداحملســن إبراهيم 
البابطــني، وتســلم التكــرمي 
ســعود عبدالعزيز البابطني، 
وكرم أيضا الشيخ يوسف بن 
عيسي القناعي، وتسلم التكرمي 
د.شمالن العيسي. وأيضا تكرمي 
الشيخ عبداهلل النوري، وتسلم 
التكرمي مناور عبداهلل النوري. 
الشــيخ  كــرم  وأخيــرا 
عبدالرحمن الســميط وتسلم 
التكرمي عن والــده د.عبداهلل 

السميط.

الشيخ سلمان احلمود وعبدالعزيز البابطني يكرمان د.شمالن العيسى

الشيخ سلمان احلمود وعبدالعزيز البابطني وجواد بوخمسني ود.رشيد احلمد وم.علي اليوحة ود.شمالن العيسى في مقدمة احلضور        ) إسماعيل عبدالقادر(

»احملاسبة« عرض خطته اإلستراتيجية 2020/2016
اطلق ديوان احملاسبة اخلطة 
االستراتيجية اجلديدة وذلك 
خالل العــرض املرئي للخطة 
االســتراتيجية ٢٠١٦-٢٠٢٠، 
حيــث مت تقــدمي عــرض عن 
االستراتيجية الثالثة للديوان 
واألعمــال التي متت بشــأنها، 
باإلضافة إلى عرض تعريفي عن 
االستراتيجية الرابعة للديوان، 
وذلك بحضــور اإلدارة العليا 
وموظفي الديــوان من جميع 

القطاعات.
وقال وكيل ديوان احملاسبة 
ورئيس جلنــة متابعة تنفيذ 
اخلطة االســتراتيجية ٢٠١٦-

٢٠٢٠ إسماعيل الغامن ان الهدف 
األساسي هو ان يكون الديوان 
مــن املؤسســات الرائــدة في 
املجتمع، مشيرا الى ان مجموعة 
مــن األنشــطة ذات العالقــة 
بأعمال التوعية بأهداف اخلطة 
االستراتيجية مت حتديدها سواء 
لألهداف الرئيسية او الفرعية 
ومت توزيع اخلطة االستراتيجية 
مبختلــف الوســائل جلعلهــا 
هدفــا للجميــع ولتحقيق ما 
يتطلع ديوان احملاســبة إليه 
في املســتقبل من متيز مهني، 
مشــيرا الى ان املشاركة مهمة 

من قبل جميع املوظفني.
وتطرق الغامن الى تشكيل 
نــادي أعضاء اللجنــة في كل 
قطــاع ليضم كل املتحمســني 
للعمل مع جلنة االستراتيجية، 
مؤكدا على أهمية االستراتيجية 
كونها ما يخطط للمســتقبل 
وينقــل املؤسســة الى مراحل 
متقدمة، مشيدا بكل من ساهم 
في االســتبيان وبردود الفعل 
الشــفوية او املكتوبــة علــى 
مقترحات اخلطة االستراتيجية 
التي قدمت للجنــة، مؤكدا ان 
كل مشاركة لها األثر اإليجابي 

وهي محل تقدير واعتزاز من 
أعضاء اللجنة.

من جانبها، اكــدت مراقب 
املراقبة الثانية باإلدارة األولى 
للرقابة على الشــركات نادية 
احلميميدي على ضرورة توثيق 
اجلهود املبذولة من جلنة متابعة 
تنفيذ اخلطة االســتراتيجية 
الثالثــة ٢٠١١-٢٠١5 واللجــان 
ذات الصلة، والنظم الصادرة 
نتيجة هذه اجلهود واألعمال، 
حيث مت تشكيل فريق عمل يقوم 
مبهمة اعداد تقرير يوثق فيه 

هذه اإلجنازات.

عادل الصرعاوي وإسماعيل الغامن في مقدمة احلضور 

الغامن: توزيع 
اخلطة جلعلها 

هدفاً للجميع

وزير الخارجية التونسي وجه دعوة لألمير لحضور المؤتمر االقتصادي

اجلهيناوي: اللجنة الكويتية ـ التونسية ستعقد
 بداية 201٧ وال نسمح بالتدخل في شؤون دول التعاون

هالة عمران 

أكد وزير الشؤون اخلارجية 
التونسي خميس اجلهيناوي أن 
زيارته للكويت تأتي في إطار 
تعزيــز العالقات بني البلدين 
وأضاف فــي مؤمتر صحافي 
عقده مســاء أمس األول على 
هامش زيارته للبالد »سلمت 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد رســالة خطية 
من الرئيس التونســي القائد 
باجــي السبســي حلضــور 
املؤمتر الدولي لدعم االقتصاد 
واالستثمار في تونس، مؤكدا 
أن القيــادة السياســية أكدت 
حرصها على دعم تونس وان 
الكويت ستكون حاضرة على 
أعلى مستوى من التمثيل«. 

اجلهينــاوي  وأوضــح 
ان »تشــريف ســمو األميــر 
للمؤمتر االقتصادي سيكون 
له مكانــة خاصة تليق مبقام 
ســموه نظــرا للعالقــات بني 
البلدين والقيادتني التونسية 
والكويتيــة، حيــث تربطهما 
عالقات صداقة قدمية وقوية 
منذ ثمانينيات القرن املاضي، 

مشيدا بحفاوة االستقبال«. 
وقــال إنــه التقــى النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية الشيخ صباح 
اخلالد، حيث مت بحث القضايا 
ذات االهتمــام املشــترك على 
الصعيدين اإلقليمي والدولي، 
مشــيرا إلى االتفاق على عقد 
اللجنة الثنائية املشتركة في 
تونس بداية ٢٠١٧، ولفت إلى 
أنه أطلع القيادة السياسية على 
مختلف اإلصالحات التي تقوم 
بها تونس في جميع املجاالت، 
الفتا إلى انها حققت أشــواطا 
مهمة لالنتقال السياسي، من 
خالل املؤسســات الدستورية 
التي تعمل واملعترف بها دوليا، 
مشيرا إلى ان انتخابات ٢٠١٤ 
أنتجت برملانا تعدديا ورئيسا 
منتخبا ملدة خمس ســنوات، 
واألهم بالنسبة لتونس حكومة 
الوحدة الوطنية التي تتألف من 
سبعة أحزاب حتظى بأغلبية 
مهمــة بالبرملــان، والهــدف 
األساســي هو كيفيــة إنعاش 
االقتصاد التونسي واالستجابة 

لتطلعات الشعب التونسي.
وبشــأن املؤمتــر الدولــي 
لدعــم االقتصاد واالســتثمار 
في تونــس قــال اجلهيناوي 
ان املؤمتر سيعقد يومي ٢9-

3٠ نوفمبــر املقبــل وهو مهم 
ومفصلــي بالنســبة لتونس 
»ألننا نبحث عن نهضة ودفعة 
جديدة لالقتصاد التونسي حتى 
يتســنى لنا رفع نسبة النمو 

االقتصادي«.
وأضاف ان املؤمتر سيقام 
بحضور »ما يقارب ســبعني 
رئيسا ورئيس وزراء ووزراء 
خارجيــة وكبار املســؤولني 
االقتصاديني من مختلف دول 

العالم«.
وأوضح ان املؤمتر سيتناول 
أهــداف اخلطة التنموية التي 
اعتمدتها احلكومة التونسية 
في الفترة ٢٠١٦ - ٢٠٢٠ وعرض 
جميع اإلصالحات االقتصادية 
التي قامت بها تونس والفرص 
االســتثمارية جلعــل املنــاخ 
االســتثماري في تونس اكثر 
استجابة لطلبات املستثمرين 

والشركاء األجانب.
القيــام  الــى  وأشــار 
بإصالحات جوهرية لتخفيف 
البيروقراطية وإعطاء ضمانات 
وحريــة اكثر للمســتثمرين 
باإلضافة الى تســليم العديد 
مــن املشــاريع للصناديــق 
الكويتية ومنها  االستثمارية 
مشاريع تقنية االتصال والبنية 
التحتية والتنمية املستدامة أو 
ما يسمى باالقتصاد األخضر.
وذكر ان بعض الصناديق 
السيادية ستشــارك في هذه 
املبادرة التونســية باإلضافة 
الى مشاركات من فرنسا وكندا 
وقطر والبنك الدولي والبنك 
األوروبــي لالســتثمار مؤكدا 
اهتمام بالده مبشاركة الكويت 

في املؤمتر.
وفيما يخص الوضع األمني 
في تونس ومدى تأثير ما يحدث 
في دول اجلوار قال اجلهيناوي 
»استطاعت تونس منذ فبراير 
املاضي ان تتغلب على االرهاب 
مؤكدا على اســتتباب الوضع 
األمني في تونس اال أنها ليست 
مبنأى عن اإلرهاب الذي يضرب 

العالم«. 
وفــي معــرض رده علــى 
سؤال حول أعداد التونسيني 
في التنظيمات اإلرهابية، قال 
»صحيــح هنــاك تونســيون 
يقاتلون في املنظمات اإلرهابية 
في ســورية والعراق ولكن ال 
توجد أي مؤسســة حكومية 
أو غيــر حكومية لديها حصر 
لالعداد«، مؤكدا على أنه ليس 

هناك دليل ثابت على ان أعداد 
التونسيني املنضمني لداعش 

أكبر من الدول األخرى.
وحــول االجــراءات التــي 
اتخذتها تونس للحد من ظاهرة 
انضمام التونسيني للجماعات 
اإلرهابية، أشــار الــى وجود 
استراتيجية تونسية ودولية 
لكيفية معاملة من يعود ويترك 
هذه التنظيمات، خاصة أنهم 
يشكلون خطرا على أمن الدول، 
مشيرا إلى وجود تنسيق دولي 
ملعاجلة واحتواء العائدين من 
هذه التنظيمات، لتعليمهم أن 
االسالم هو دين تسامح وليس 
دين قتل وتدمير، مشيرا الى 
ان هذه االســتراتيجية تشمل 
املعاجلة الثقافية للتخلص من 
هــذا الفكر لديهــم عبر برامج 

فنية خاصة.
وحول التدخالت اإليرانية 
في املنطقة نفى وجود أي متدد 
إيرانــي أو غيــره في تونس، 
مؤكدا على أن تونس دولة ذات 
سيادة ال تتدخل بشؤون الدول 
وترفض أي تدخالت بشؤونها، 
مؤكدا ان هذه سياسة ثابتة منذ 
االستقالل، ومشيرا في الوقت 
ذاتــه إلى ان ايران دولة مهمة 
تربطنا معها عالقات تقليدية 
نتفاعــل معها مثلمــا نتفاعل 
مع الدول االخــرى، ونرفض 
ان تتدخل بشؤوننا وال نسمح 
إليــران أو غيرها بان تتدخل 
في شؤون دول شقيقة خاصة 

دول اخلليج. 
وفيما يخص جتربة التوافق 
في تونس وعما اذا كانت هذه 
التجربة منوذجا للدول االخرى 
التي تعاني من احلروب، قال 
ان النموذج التونســي خاص 
بها نظرا خلصوصية املجتمع 
التونسي ومنذ ستني عاما من 
االستقالل راهنت تونس على 
ثالثــة أمور: التعليم حيث ان 
نســبة التعليــم عاليــة جدا، 
وحرية املرأة املساوية للرجل، 
باالضافة إلى الطبقة الوسطى 
وكل هذه العوامل ساعدت على 
ايجاد هذا النموذج التونسي 
التيــارات  فهنــاك  الفريــد، 
االســالمية التي حاولت إلغاء 
تاريــخ تونس االســالمي من 
خالل اظهار اننــا علمانيون، 
ولكننــا عملنــا علــى ايجــاد 
حل وســط جلمع جميع هذه 
التيــارات وهــذا النموذج مت 

استقباله من العالم.
وأكــد علــى أن التجربــة 
التونســية صرفــة وال ميكن 
تصديرها فمن نوبل للســالم 
نحــاول تعزيــز والدفــع إلى 
األمــام واألفضــل، ونتألم ملا 
يجري في األماكن األخرى لكن 
مع األســف ال يوجد حلول إال 
بالتوافق واحللول السياسية 
التــي ترضي اجلميع وهذا ما 
حتاول الدول الكبرى التوصل 
اليه في سورية، وما نطالب به 

في لبيبا.
وردا على سؤال حول الدور 
التونسي لرأب الصدع العربي 
والتوصــل حللــول للقضايا 
العربية خاصة مع ترؤســها 
للــدورة احلاليــة للمجلــس 
الوزاري جلامعة الدول العربية، 
قال اجلهينــاوي: املقارنة بني 
ديبلوماسية الستينيات واآلن 
تختلــف فهنــاك العديــد من 
القضايا العربية التي ليست 
بيــد العرب فمصير ســورية 
ليس بيد العرب، ومحل اهتمام 
القوى العظمى، والدور العربي 

منحصر فيها.
مثمنــا ما قــام به صاحب 
الســمو األميــر واســتضافة 
الكويــت املشــاورات اليمنية 
ملدة ثالثة اشــهر واســتمرار 
اجلهــود الكويتيــة لتقريــب 
وجهات النظر ومازالت تساهم 
في حل هذه املسألة التي تهم 
منطقة اخلليج، أما فيما يخص 
ليبيا فتهمنــا جدا نظرا ألنها 

في قلب البحر املتوسط، ولها 
تأثيــر علــى أمن واســتقرار 
تونــس، متأمــال ان يتوافــق 
الليبيــون إليجاد حل وســط 
يرضي جميــع االطراف مهما 
اختلفت أفكارهم وتوجهاتهم، 
مشيرا إلى أن تونس حتاول مع 
االشقاء واألمني العام اجلديد 
طرح بعض االفكار حلل هذه 

القضايا.
بــه  قامــت  مــا  وحــول 
التونســية  الديبلوماســية 
لتقريــب وجهــات النظر مع 
االمارات العربية املتحدة وعما 
اذا كانــت هناك زيارة مرتقبة 
للرئيس الباجي السبسي لدولة 
االمارات، قال »االمارات دولة 
شقيقة، نافيا وجود خالفات 
معها، ومشيرا إلى أن االختالف 
في التقييم ليس اكثر، وهناك 
سعي مشترك للبلدين لتفسير 
البعــض  مواقفنــا لبعضنــا 
وعالقاتنا مع االمارات عريقة 
ولدينــا العديد من املدرســني 
الذين يعملون هناك ويساهمون 
في تنمية النهضة االماراتية، 
ومؤكدا في الوقت ذاته رغبة 
الطرفني لتعزيز هذه العالقات، 
متأمال جتاوز هذه اإلشكاليات 
ملــا يخــدم مصلحــة البلدين 
الشقيقني، الفتا الى ان الزيارات 
بني البلدين مستمرة، ولقد زار 
املســؤولون اإلماراتيون على 
مختلف مســتوياتهم تونس 

وهم مرحب بهم«.
وفي معرض رده على سؤال 
حول اجلهود التونسية حلل 
القضية الفلســطينية خاصة 
بعد متثيل مكتب لتونس في 
إســرائيل قبل اتفاق اوسلو، 
قال اجلهينــاوي: كانت هناك 
مباحثات بني منظمة التحرير 
الفلسطينية وأطراف إسرائيلية 
ودولية وعلى اثر ذلك وبطلب 
من الرئيس الفلسطيني الراحل 
ياســر عرفات قــررت تونس 
مثلمــا قررت كل مــن املغرب 
وموريتانيا واالمارات وعمان 
ان تفتح قنوات اتصال مع كل 
من إســرائيل والفلسطينيني 
»القامة دولة فلسطينية ما بني 
عامي ١99٤، ١999 ولكن لعدم 
جناح التيار االسرائيلي الذي 
كان وراء االتفاق في انتخابات 
١999 تغيرت املعادلة، وبالتالي 
تراجعت تونس عن تواجدها 
في اســرائيل وجنح الليكود، 
ومت التراجــع عن االتفاقيات، 
وتونــس مــن أوائــل الــدول 
التي تراجعت عــن التواصل 
مع إســرائيل عندما اكتشفنا 
ان مســار السالم ال يتجه في 
املسار السليم فال يوجد سفارة 
في تونس إلسرائيل، وكنا نأمل 
كعرب آنذاك بالسالم وما تقوم 
به تونس اآلن كرئيسة للمجلس 
الــوزاري العربي في الشــأن 
الفلســطيني ضمن املســاعي 
العربية في األمم املتحدة إليقاف 
االستيطان والرجوع الى طاولة 
املفاوضات، وهذا العمل ليس 
تونسيا، بل عربي وبالتنسيق 
مع دولة الرئاسة في اجلامعة 

العربية.
وفيمــا يخــص العالقــات 
التونســية مــع افريقيــا قال 
»هناك توجه تونسي الفريقيا 
والتي تعتبر محط انظار العالم 
والــدول الكبــرى مثل الصني 
وروسيا، مشيرا إلى أن تونس 
ستفتح سفارات في 5 عواصم 
افريقيــة، باالضافة إلى املنح 
الدراسية التي ستقدمها تونس 
لالفارقة في اجلامعات واملعاهد 
التونسية، فنحن نهتم بافريقيا 

ألنها جزء منا«.
وردا على سؤال حول خطة 
تونس الســترداد االموال من 
رموز النظام السابق والتنسيق 
مع اململكة العربية السعودية 
فــي هــذا الشــأن، قــال: هــذا 
املوضوع قضائي بحت، ونحن 
كوزارة خارجية ننفذ ما يأتينا 
من تقارير من اللجنة الوطنية 
املعنيــة بهــذا االمــر، ودورنا 
تزويد هذه اللجنة باملعلومات 
التي نحصل عليها من اخلارج، 
مؤكــدا أن هذه امللفات صعبة 
وشــائكة ألن العديد من دول 
اجلــوار ال تتعــاون بالشــكل 
املطلــوب، مؤكــدا أن اململكة 
العربيــة الســعودية دولــة 
شــقيقة ولدينا تعاون معها، 
وليس لدينا مشكلة سياسية 
مع اململكة بخصوص الرئيس 
السابق، ألن املوضوع قضائي 
صــرف. وفــي شــأن العمالة 
التونســية فــي الكويــت قال 
اجلهينــاوي »هناك ما يقارب 
٤٠٠٠ مواطن تونسي يعملون 
في الكويت، حيث تلقى اجلالية 
التونســية كل ترحيب وثناء 
مــن املســؤولني الكويتيــني، 
مشيرا إلى االستعداد املتبادل 
لتعزيز وتطوير التعاون في 
مجال استقطاب االيدي العاملة 

التونسية«.

وزير الشؤون اخلارجية التونسي خميس اجلهيناوي خالل املؤمتر الصحافي )ريليش كومار( 

جهود صاحب 
السمو واستضافة 

الكويت للمشاورات 
اليمنية ثالثة أشهر 

حلل هذه األزمة 
مقّدرة دوليًا وعامليًا 

املؤمتر الدولي 
لالقتصاد واالستثمار 

بحضور ٧٠ رئيسًا 
ووزراء خارجية 

وكبار املسؤولني 
االقتصاديني من 

مختلف دول العالم 

إصالحات 
جوهرية لتخفيف 

البيروقراطية وإعطاء 
حرية وضمانات أكثر 

للمستثمرين في 
تونس 

إستراتيجية وتنسيق 
دوليان ملعاجلة 
واحتواء العائدين 
من التنظيمات 

اإلرهابية 

أفريقيا محط أنظار 
العالم وتوجه لفتح 
٥ سفارات تونسية 

فيها 

التجربة التونسية 
صرفة ال ميكن 

تصديرها والعديد 
من القضايا 

العربية ليست بيد 
العرب

هناك ما يقارب 
٤٠٠٠ مواطن 

تونسي يعملون 
في الكويت يلقون 

ترحيبًا وثناء 
من املسؤولني 

الكويتيني


