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 البدر أقام مأدبة عشاء على شرف محافظ األحمدي

 هوشـــي منه (ڤيتنام) ـ كونا: اقام قنصل عام 
الكويت في مدينة «هوشي منه» في ڤيتنام أمس األول 
جنيب البدر مأدبة عشاء على شرف محافظ االحمدي 

الشيخ د.ابراهيم الدعيج والوفد املرافق.
  وحضر املأدبة التي اقيمت مبنزل القنصل العام 
حشد كبير تقدمهم كبار مسؤولي وزارة اخلارجية 
والقناصل العامون في مدينة هوشي منه وعدد كبير 

من الفعاليات االستثمارية واملصرفية والتجارية. 
وخالل احلفل ألقى القنصل العام كلمة رحب فيها 
باحلضور لتكرمي محافظ االحمدي وذكر ان زيارة 
احملافظ تأتـــي في ظل العالقات املتميزة بني دولة 
الكويت وجمهورية ڤيتنام في شتى املجاالت مؤكدا 
ان العالقات الكويتية ـ الڤيتنامية شـــهدت تطورا 

ملحوظا على جميع الصعد. 

 الهارون: الكويت تسعى الستحداث طاقة بديلة
  والحد من االنبعاثات إليجاد بيئة نظيفة وصحية

الهدف فقد قطعت شــــوطا كبيرا 
وبشكل طوعي وبحسب االمكانات 
اعادة تأهيل منشآتها  املتاحة في 
النفطيــــة والصناعية حيث تبنى 
القطاع النفطي استراتيجية جديدة 
تهــــدف الى احلد مــــن االنبعاثات 
باالضافة الى وضع آليات لتطبيق 
وحتسني كفاءة الطاقة واستخدام 
النظيفــــة للطاقة  التكنولوجيــــا 
االحفورية». واوضح انه «وفي مجال 
الطاقة البديلة فقد اهتمت الكويت 
وبتوجيهات ســــامية من صاحب 
السمو االمير بالبحث اليجاد أفضل 
الســــبل للتوصل الى طاقة بديلة 
ميكن جلبها واستخدامها بسهولة 
ويســــر مبا في ذلك االســــتخدام 

السلمي للطاقة النووية».
  واعرب الهارون عن دعم الكويت 
ملوقف قطر الشقيقة في استضافة 
مؤمتر الدول األطراف الثامن عشر 
التفاقية األمم املتحدة لتغير املناخ 
للعام ٢٠١٢ من أجل أن حتظى دول 
غرب آسيا بشرف استضافة هذا 

املؤمتر املهم.
  الى ذلك، اجتمع ممثل صاحب 
السمو االمير الشيخ صباح االحمد 
التجــــارة والصناعة احمد  وزير 
الهارون مع وزيرة الطاقة املكسيكية 

خورخينا كيسيل مارتينيس.

وجميع القطاعات االقتصادية دون 
حتيز لقطاع معني».

  وشدد على «ضرورة أال يؤدي 
االتفــــاق الى احــــداث اي نوع من 
التأثير السلبي في التجارة الدولية 
من خالل تبني سياسات جتارية 
حمائيــــة مقنعــــة ومتحيزة ضد 
مختلف انــــواع الوقود االحفوري 
وبخاصة املنتجات البترولية التي 
العديد  اقتصــــادات  تعتمد عليها 
من الــــدول املنتجة لهذا النوع من 

الوقود ومنها الكويت». واشار الى 
انه ينبغي ان «يتم تبني احللول 
التقنية خلفــــض االنبعاثات مثل 
تقنية احتجاز وتخزين ثاني اكسيد 
الكربون واعتبارها من مشاريع آلية 
التنمية النظيفة من اجل حتقيق 
التخفيضات الطموحة في انبعاثات 

غازات االحتباس احلراري».
الكويت  الهارون «ان    واضاف 
تعمل على خفض انبعاثات الغازات 
الدفيئة وفي ســــبيل حتقيق هذا 

الوزارات من قبل موظفيها وابدت 
اجلمعية اسفها واســــتياءها من 
حتميل االدارات املدرسية املسؤولية 
واستخدام اسلوب التهديد والوعيد 
مشيرة الى ان ما يثير االستغراب 
والســــخرية واالســــى ايضا، هو 
االسلوب غير الالئق الذي تتعامل 
به الوزارة مع االدارات املدرسية من 
خالل  التهديد والوعيد وحتميلها 
الوقت ذاته  املسؤولية، وهي في 
تدعي انها تقف الــــى جانب اهل 
امليدان وتعمل على رفع مكانتهم 
وعرجت اجلمعية في بيانها الى ما 
يحدث من تخبط في قرارات الوزارة 
او على مستوى اخلطط والتجارب 
وضرورة اســــتخالص العبر من 
ذلك متســــائلة عن نتائج نشاط 
تعزيز القيم التي طاملا تغنى بها 
املسؤولون في الوزارة في مواجهة 
ظاهــــرة الغياب؟ وأين هي نتائج 
النشاط املدرسي واطالته من اجل 

حتقيق مبادئ تعزيز القيم؟ 

النشاط املدرسي.
  واضافت ان هذه السمة اصبحت 
سائدة حتى على مستوى القيادات 
التربوية العليا، وعلى مســــتوى 
القضية  ان  اال  املناطــــق،  مديري 
خرجت عــــن هذا النطــــاق حتى 
وصلت الى اسوأ حاالت التخبط 
واكثرها مثارا للجدل واالستغراب 
في ان ترسل الوزارة رسائل الى 
االدارات املدرسية تهددها وتتوعدها 
اذا لم يتم تطبيق تعليمات الوزيرة 
في متابعة حالــــة تغيب الطالب 
والطالبات يومي االربعاء واخلميس 
وحتمل االدارات املدرسية مسؤولية 

عدم املتابعة.
  ومضــــت اجلمعيــــة قائلة في 
 «sms» بيانها: هذا ما ورد في رسالة
التي عممت على االدارات املدرسية 
في بعض املناطق التعليمية ولعل 
ما يثير االستغراب ان يتم التعميم 
في يوم اجازة رأس السنة الهجرية 
يوم الثالثاء املاضي، وال نعرف ما 
املطلوب من االدارات املدرسية عمله 

وقوفها الى جانب الوزارة في رفض 
ظاهرة الغياب قبل وبعد العطالت 
الرسمية مشيرة الى هذه الظاهرة 
السلبية آخذة في االتساع بشكل 
كبيــــر ومؤثر وعلى الــــوزارة ان 
تبحث عن احللول ووسائل العالج 
املناســــبة قبل ان يكون كل همها 
محاسبة االدارات املدرسية، وانه 
كان من االولى لها ان حتاسب نفسها 
وقياداتها في معاجلة هذه القضية 
املزمنة اآلخذة في التصاعد، وان 
حتاسب نفسها ايضا على التنصل 
من حتمل مســــؤولية اهمالها في 
متابعة هــــذه القضية، وبتوجيه 
التعميمات والتوجيهات الى املدارس 
في وقت مبكر ال في االوقات احلرجة 
وبعد فــــوات االوان، كما ان عليها 
استشارة اهل امليدان اليجاد البدائل 
واحللول القادرة على ايقاف هذه 
الظاهرة التي لم تعد مســــؤولية 
التربيــــة فقط وامنا مســــؤولية 
املجتمــــع بأكمله، وهــــي القضية 
التــــي تعاني منهــــا ايضا جميع 

املعلمــــني   انتقــــدت جمعيــــة 
سياســــة التهديــــد والوعيد التي 
تعاملت بهــــا الوزارة مع االدارات 
املدرسية وحتميلها مسؤولية عدم 
متابعة حاالت غياب الطلبة، كما 
انتقدت اجلمعية اسلوب الوزارة 
الهاتفية   الرســــائل  في استخدام 
(املسجات) الرسال التعليمات وفي 

أوقات حرجة غير مناسبة.
  وقالت اجلمعية في بيان لها انه 
طاملا اكدنا مرارا وتكرارا وعلى امتداد 
الفترة املاضية أن اخلطط التربوية 
ال ميكن ان تصاغ بطريقة مبتذلة 
واجتهاديــــة ومزاجيــــة في نفس 
الوقت، وان تكون وليدة حلظتها 
حتى تصل املسألة في اقرارها الى 
مســــتوى ال ميكن توقعه وتقبله 
عندما يصاغ القرار ويرسل بواسطة 
الرسائل الهاتفية (املسجات) وفي 
االوقات احلرجة، والتي غالبا ما 
تكون خارج الدوام املدرسي وهذا 
ما سبق ان حصل في اقرار زيادة 
الدوام املدرسي يوم الثالثاء ملمارسة 

في هذا الوقت احلرج وهذا التوقيت 
غير املناسب ملتابعة عملية الغياب، 
وهل على االدارة املدرسية ان تقوم 
بإرسال رســــالة الى كل ولي امر 
تلزمه بإحضار ابنائه او بناته يومي 
االربعاء واخلميس، وبهذه الصورة 
التي من الصعب تفسيرها في ظل 
العقلية التي تدار بها وزارتنا في 
الوقت احلالــــي. واكدت اجلمعية 

 لندن ـ كونا: قال مبعوث صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
املستشار في الديوان األميري د.يوسف االبراهيم ان رؤساء وزراء بريطانيا 
الســـابقني أكدوا ان قرار وقوف بالدهم مع الكويت إبان الغزو الصدامي 
الغاشـــم كان قرارا «صائبا». وقال د.االبراهيم في تصريح لـ «كونا» في 
ختام زيارته الى العاصمة البريطانية لندن والتي اســـتمرت أربعة ايام 
«انه وبناء على تكليف من صاحب الســـمو األمير الشيخ صباح األحمد 
حملت دعوات شـــخصية من ســـموه الى كل من ملكـــة بريطانيا امللكة 
إليزابيث الثانية ورؤساء الوزراء الســـابقني البارونة مارغريت تاتشر 
وجون ميجور وتوني بلير». وأوضح د.االبراهيم ان الزيارة هدفت الى 
تسليم دعوات سموه للمسؤولني البريطانيني حلضور احتفاالت الكويت 
بذكـــرى مرور ٥٠ عاما على االســـتقالل ومرور ٢٠ عامـــا على التحرير 
وذكرى مرور خمس ســـنوات على تولي صاحب الســـمو األمير مقاليد 
احلكم. وأضاف انه قام «بتسليم الدعوات لبعض املسؤولني شخصيا او 
عن طريق ممثلني عنهم»، مؤكدا انهم أجمعوا على عمق عالقات الصداقة 
املتينة التي تربط بريطانيا بالكويت. وذكر في هذا السياق انهم أشادوا 
بلمســـة الوفاء من خالل هذه الدعوات الشخصية التي بعث بها صاحب 

السمو األمير الشيخ صباح األحمد.

 أكد رئيس مجلس اإلدارة املدير 
العام لـ «كونـــا» ونائب رئيس 
احتـــاد وكاالت األنبـــاء العربية 
(فانا) الشـــيخ مبـــارك الدعيج 
أهميـــة تعزيز التعاون اإلعالمي 
بني الدول العربية ملواجهة احلمالت 
التي تستهدف تشويه  املغرضة 
صورة املواطن العربي واإلسالمي 

أمام الرأي العام العاملي.
  وقـــال الشـــيخ مبـــارك في 
تصريح صحافي قبيل مغادرته 

البالد امـــس حلضور اجتماعات 
اجلمعية العمومية الـ ٣٨ الحتاد 
وكاالت األنباء العربية (فانا) التي 
ســـتعقد في العاصمة اللبنانية 
بيروت اليوم وغدا ان الوقت حان 
لتضافر اجلهود االعالمية العربية 
من أجل توحيد اخلطاب اإلعالمي 
العرب  العربي وحتسني صورة 
واملسلمني في العالم. وأشار الى 
املسؤولية امللقاة على عاتق (فانا) 
لتطوير اإلعالم العربي مبا يحقق 

له القدرة على منافســـة اإلعالم 
العاملي، مؤكدا ان العالم العربي 
املاهرة  ميلك اخلبرات االعالمية 

واألدوات احلديثة.
  وأضاف ان اجتماعات اجلمعية 
العموميـــة الـ ٣٨ الحتاد وكاالت 
األنباء العربية (فانا) التي تعقد 
في بيروت تكتسب أهمية كبيرة، 
ألنها ستبحث العديد من القضايا 
واملوضوعات االعالمية التي تواكب 

األحداث اإلقليمية والدولية.

أن تسهم وبشكل فاعل في أعمال 
هذا املؤمتر واننا نأمل أن نتوصل 
من خالل اجتماعاتنا في كانكون 
الى اتفاق يشكل صفقة من القرارات 
الشاملة واملتوازنة وذلك من أجل 
الكامل والفعال لالتفاقية  التنفيذ 
االطارية للتغير املناخي مبا يتفق 
مع مبادئها وأحكامها وعلى وجه 
اخلصوص مبدأ املسؤولية املشتركة 
املتباينة وأن يكون شــــامال  لكن 
جلميع غازات االحتباس احلراري 

 كانكــــون (املكســــيك) ـ كونا: 
دعت الكويت الى اهمية استمرار 
العمــــل ببروتوكول «كيوتو» من 
خالل اعتماد فترة االلتزام الثانية 
لدول «املرفق األول» وعدم اخلروج 
بقرارات تؤدي الى فرض التزامات 

جديدة على الدول النامية.
  جاء ذلك في كلمة الكويت في 
الســــادس  الدول األطراف  مؤمتر 
عشر التفاقية األمم املتحدة االطارية 
بشأن تغير املناخ والتي القاها ممثل 
صاحب السمو االمير الشيخ صباح 
االحمد وزيــــر التجارة والصناعة 

أحمد الهارون.
الكويت في كلمتها    واستثنت 
امام املؤمتر الذي بدأ اعماله في ٢٩ 
نوفمبر املاضي واختتم انشطته 
امس من هذه االلتزامات االجراءات 
الوطنية الطوعية املناسبة للتخفيف 
واملدعومة بالتكنولوجيا والتمويل 
وبناء القدرات وكذلك احلاجة لتبني 
ودعم احللــــول التقنية للحد من 

تدهور املناخ.
  ودعت جميع الدول للتعاون من 
أجل الوصول الى الغايات النبيلة 
الداعية الى حتقيق حلم االنسانية 

في ايجاد بيئة نظيفة وصحية.
التي  الكلمة  الهارون في    وقال 
القاها «ان الكويت يسعدها دائما 

 ممثل األمير ألقى كلمة الكويت في المؤتمر الـ ١٦ التفاقية تغير المناخ

 الوزير أحمد الهارون خالل لقائه وزيرة الطاقة املكسيكية

«sms» المعلمين» تنتقد استخدام رسائل الـ» 
  في إعطاء التعليمات في غير أوقات الدوام المدرسي

 عايض السهلي

 د.يوسف اإلبراهيم

 العميد الركن وليد النويف خالل احملاضرة

 م.طالل القحطاني و نورية السداني خالل لقائهما الشباب

 الشيخ د.محمد الصباح متحدثا إلى وسائل اإلعالم 

 د.محمد األنصاري يلقي كلمة الكويت 

 النويف: االرتقاء بمستوى التأهيل المهني
  لضباط الحرس الوطني ورفع قدراتهم 

 بحضور قائد الشؤون العسكرية 
في احلرس الوطني العميد الركن 
وليــــد النويف، نظمــــت مديرية 
العمليات واخلطط بالتنسيق مع 
شركة التطوير والتدريب األميركية 
(mpri) محاضرة عن التأهيل املهني 
للضبــــاط. وتطرقــــت احملاضرة 
التي عقدت في قاعة الشهداء في 
معسكر الصمود الى أساليب تدريب 
الضباط الصغار من قبل الضباط 
الكبــــار من خالل وضــــع برامج 
تدريبية متنوعة للتأهيل والتدريب 
وصقل املهارات والقدرات املختلفة. 
وأشــــار قائد الشؤون العسكرية 
في احلرس الوطني العميد الركن 
وليد النويف الى اهمية احملاضرة 

ملا تطرقــــت اليه من أفكار ورؤى 
متجددة فــــي التطوير والتدريب 
لالرتقاء مبستوى التأهيل املهني 
للضباط ورفع قدراتهم وامكانياتهم 
ومهاراتهم القيادية من خالل تكوين 
بيئة تدريبية تتوافر فيها املقومات 
األساسية التي تتوافق مع البيئة 
واملناخ الذي ميارس فيه الضباط 
عملهــــم. وأكد العميد الركن وليد 
النويف ان قيادة احلرس الوطني 
ممثلة بسمو رئيس احلرس الوطني 
الشيخ سالم العلي ونائب رئيس 
احلرس الوطني الشــــيخ مشعل 
األحمد ووكيــــل احلرس الوطني 
اللواء ناصر الدعي، حترص على 
خلق كــــوادر مؤهلة من الضباط 

تكون على مستوى عال من الكفاءة 
في األداء وتكون قادرة على فهم 
مشكالت العمل األمني والعسكري 
والتعامل معها بأســــلوب علمي 
ومواجهتها بأســــاليب متطورة 
تتسم باالبتكار والتجديد وتعميق 
درجة اســــتيعابهم لالنعكاسات 
األمنيــــة والعســــكرية املختلفة. 
وذكر النويــــف ان قيادة احلرس 
الوطني ال تدخر جهدا في تأهيل 
منتسبيها وتدريبهم وتثقيفهم من 
خالل إحلاقهم بالدورات املختلفة 
داخل وخــــارج البالد، فضال عن 
استفادة صغار الضباط من خبرات 
قادتهــــم وضباطهم في الوحدات 

املختلفة. 

 الكويت تسعى لالنضمام للنظام 
األساسي للمحكمة الجنائية الدولية

 األمم المتحـدةـ  كونا: أكــدت الكـويت أمـس األول «سعيها الجاد» 
الى االنضمام للنظـام األسـاسي للمـحكمـة الجـنائية الدولـية وإيمـانها 

بأهميتها وحرصها عـلى المــشاركة الفــاعلة في جميع أنشطتها.
  جاء ذلك فـــي كلمة رئيس وفد الكويت د.محمد األنصاري وكيل 
وزارة العدل باإلنابة أمام الدورة التاســـعة الجتماع جمعية الدول 
األطراف بالمحكمـــة الجنائية الدولية التي تعقد هنا في الفترة من 

٦ إلى ١٠ الجاري.
  وقال األنصاري «يهمنا أن نؤكد على ســـعي الكويت الجاد نحو 
االنضمام للنظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية فهي على الرغم 
من عدم مصادقتها على النظام األساســـي للمحكمة حتى اآلن إال أن 
إيمانها بضرورة وأهمية هذه المحكمة كبير وراسخ وهي حريصة 
على المتابعة الدؤوبة والمشاركة الفعالة في جميع أنشطتها المختلفة 

بصفة مراقب».
  ورأى «ان تقديم مرتكبي أشـــد الـجرائم خطورة ضد اإلنسانية 
للمحاكمة بعد إجراء تحقيقات دقيقـة وعادلة ومن ثم نيلهم العقاب 
الرادع في ظل احترام ســـيادة الدول وإعماال لمبـــدأ التكاملية بين 
اختصاص المحكمة الجنائية الدولـية والقضاء الوطني للدول سيؤدي 

حتما إلى زيادة تعزيز األمن والسلم الدوليين». 

 السداني: نهدف إلشراك الشباب
  في برامج التنمية بعيدًا عن اللغط السياسي

 محمد الصباح: إذا استمر معتقل غوانتانامو 
  فإن الواليات  المتحدة ستدفع ثمنًا من سمعتها الدولية

 اإلبراهيم: رؤساء وزراء بريطانيا أكدوا
  أن الكويت دولة مسالمة ولها دور إيجابي

 الدعيج: تعزيز التعاون اإلعالمي العربي
  لمواجهة حمالت تشويه العرب واإلسالم

 تنطلق في ســـاعة مبكرة من 
صباح اليوم (الســـبت) انشطة 
مؤمتر «الشباب في مدينة احلرير» 
والذي يعقد برعاية ومشاركة نائب 
الوزراء للشؤون  رئيس مجلس 
االقتصادية ووزير الدولة لشؤون 
التنمية واالســـكان الشيخ أحمد 
الفهد، وتنظمه مجموعة ٥٠/ ٢٠ 
للتنميـــة املجتمعية مع جمعية 
املهندسني، ومبشاركة حشود من 
الشباب الكويتي التي ستنطلق في 
حافالت خاصة إلى موقع انعقاد 
املؤمتر مبوقع مشـــروع مدينة 

احلرير «الصبية». 
  والتقت اللــجنة التحضيرية 
العليا للمؤمتر عشية انطالقته 
عددا كبيرا من الشباب املشاركني 
في املؤمتر حيث مت اطالعهم على 
التي ســــيتضمنها،  الفعاليــــات 
كما مت اطالعهم على ســــيناريو 
املؤمتر، وحضر اللقاء مشــــرف 
عام املجموعة األســــتاذة نورية 
السداني ورئيس جمعية املهندسني 
والعضو املؤسس ملجموعة ٢٠/٥٠ 
م. طالل القحطاني. وأكدت رئيسة 
املؤمتر ومشرف عام مجموعة ٥٠/ 

٢٠ خالل اللقاء انتهاء االستعدادات 
وتوفير كل السبل الجناحه، داعية 
الشباب إلى املشــــاركة الفعالة في 
برامج التنمية احلكومية بعيدا عن 
السياسة والتطلع إلى أن يكونوا بناة 
ومشــــغلني لهذه املدينة واملشاريع 
التــــي تتضمنها خطة  العمالقــــة 
التنمية. ومن جانبه شــــدد رئيس 
جمعية املهندسني م.طالل القحطاني 
على أهمية دور الشباب في خطط 

التنـمية التــــي تولي أهمية كبيرة 
ملوضوع التنمية البشرية، ومشاركة 
املجتمع املدني فيها باتت ضرورة 
كبيرة لتوفير التواصل الذي ننشده 
جميعا بني القائمني على هذه اخلطة 
ومختلف شرائح املجتمع، مضيفا 
أن هذا املؤمتر أحد الفعاليات الهامة 
التي ستجعل األمور أكثر وضوحا 
لدى الشباب الذين يجب أن يشحذوا 

الهمم للمشاركة في بناء وطنهم. 

 الفهد يرعى انطالق مؤتمر الشباب في مدينة الحرير اليوم

 ترأس الوفد الكويتي في اجتماع اللجنة المشتركة الكويتية ـ البحرينية

 بشرى الزين
  وصف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ د.محمد الصباح رفض الكونغرس األميركي 
قرار الرئيس باراك أوباما بإغالق معتقل غوانتانامو 

بأنه وصمة عار على جبني العدالة األميركية.
  وأضاف الشـــيخ د.محمد الصبـــاح في تصريح 
للصحافيني مساء أمس لدى مغادرته البالد متوجها 
لرئاسة الوفد الكويتي في اجتماع اللجنة املشتركة 
الكويتيةـ  البحرينية ان استمرار هذا املعتقل يذكرنا 
مبعسكرات االعتقال التي أقامها النازيون والفاشيون 
في احلرب العاملية الثانية، مشيرا الى ان الرئيس باراك 
أوباما كان محقا في قراره السابق بإغالق املعتقل وان 
الواليات املتحدة ستدفع ثمنا من سمعتها الدولية إذا 

استمر الوضع غير القانوني للمعتقلني.
  وحول التحرك الكويتي في هذا االجتاه ومصير 
املعتقلني الكويتيني اكتفى بالقول: هذا األمر ال أفضل 
التحدث فيه ألن هناك نقاشا حوله. وحول االجتماع 
اخلامس للجنة املشتركة الكويتية ـ البحرينية قال 
الشيخ د.محمد الصباح ان هذه اللجنة من اكثر اللجان 
انضباطا في مواعيد عقدها، موضحا ان هناك مشاريع 
عديدة، وواصفا العالقات بني البلدين الشقيقني باألخوية 
وان الكويت والبحرين شـــعب واحد يفصل بينهما 

البحر.
  وأضاف ان قمة مجلـــس التعاون اخلليجي التي 
عقدت في أبوظبي أسفرت عن اتخاذ قرارات مهمة منها 
معاملة الشركات اخلليجية كالشركات الوطنية، الفتا 

الى ان هذا القرار اتخذه القادة وكان قرارا حكيما يكمل 
لبنات السوق اخلليجية املشتركة، موضحا ان محاور 
املباحثات ضمن اجتماع اللجنة املشـــتركة ذات طابع 
اقتصـــادي وثقافي وتعليمي، لذلك فإن الوفد الكويتي 
يتشـــكل إضافة الى ممثلي الوزارات املختلفة وممثلني 
عن القطاع اخلاص، مشـــيرا الى ان هذه ســـنة حميدة 

وسنستمر عليها.
  وكان في وداع الشيخ د.محمد الصباح القائم بأعمال 

السفارة وعدد من أركان الوزارة. 


