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البرملان العربي يضطلع 
بدور توعوي إلى كل 

احلكام العرب في 
املشرق واملغرب حتى 
مينحوا مسألة التنمية 

االجتماعية أهميتها

تونس اليوم 
استكملت بناء الهيكل 
املؤسساتي لتنطلق 

إلى العمل واستكمال 
املسيرة التنموية

تونس استطاعت 
أن تطوي صفحة 

االستبداد وتنجح في 
إجراء انتخابات حرة 

ونزيهة وشفافة

الدرس املستفاد 
من الثورة التونسية 

وثورات الربيع العربي 
هو دحض منظومة 

الفساد واالستبداد

قضية التنمية في 
الدول العربية مرتبطة 
بقضية التوزيع العادل 

للثروات

على هامش انعقاد أعمال املؤمتر الـ 18 لالحتاد البرملاني العربي بالكويت

مصطفى بن جعفر: أي رسالة تنبثق من البرملان العربي
تكون قوية ومؤثرة في احلكام العرب والرأي العام الدولي

قبل أن يكون سياس���يا وذلك 
إلجراء احملاكمة العادلة وتقدمي 
االعتذار للشعب التونسي، مؤكدا 
التونسية  ان رئيس احلكومة 
حمادي اجلبالي في آخر زيارة 
له إلى اململكة العربية السعودية 
ذكر بهذا املطلب وكان من ضمن 

املواضيع املطروحة.
وأكد بن جعفر ان العالقات 
الس���عودية التونسية لم ولن 
تتغير حتت أي ظ���رف، الفتا 
إلى أن تونس حتترم التقاليد 
السعودية وفي ذات الوقت قضية 
تس���ليم بن علي إلى احلكومة 
التونسية لها مسالك قانونية 

ودولية كفيلة بحلها.

هيئة إعالمية مستقلة

رأى بن جعف���ر أن اإلعالم 
التونس���ي بحاجة إل���ى هيئة 
مستقلة تشرف عليه وحتافظ 
على ش���رف املهنة الصحافية 
وتكفل للصحافة حريتها، مؤكدا 
ضرورة القط���ع مع الصحافة 
التي كانت سائدة في  املوجهة 

زمن الطاغية بن علي.
واعتب���ر أن النقد هو الذي 
يفرض اليقظة لدى املسؤولني 
حتى يحسنوا من تسيير شؤون 
املواطن وال يترك املجال للفساد 
بل للشفافية واحلكومة الرشيدة 
التي تتعطش لها املؤسس���ات 

التونسية.

تونس الجديدة

ق���ال بن جعف���ر: »إذا أردنا 
أن نعتبر تون���س قد جنحت 
في ثورتها فه���ي جنحت على 
مستوى املنهجية«، مشيرا إلى 
انه منذ انط���الق الثورة كانت 
لها خصوصية في الوقت نفسه 
كان���ت تبحث على طي صفحة 
املاضي والقط���ع مع منظومة 
االس���تبداد كما كانت تفكر في 
املرحلة الثانية مرحلة املصاحلة 

والبناء.
الذي  املنه���ج  واعتب���ر أن 
اعتمدته تونس سمح لها دون 
السقوط في االرتباك أو الفوضى 
بتحقيق انتخابات عادلة في وقت 

وجيز في اقل من سنة.

الثورة السورية

وبخصوص الثورة السورية 
قال بن جعفر نأمل أن يتوقف 
نزي���ف الدم���اء البريئ���ة وأن 
يتوصل الش���عب السوري إلى 
حل دون تدخل أجنبي، مشيرا 
إل���ى أن امللتقى األخير املنعقد 
في تونس »أصدقاء س���ورية« 
أكد عل���ى البحث عن حل دون 

تدخل أجنبي أو عسكري.
وأكد انه لن يحل املش���كلة 
الس���ورية إال السوريون وهو 
الش���عب  أمر مرتب���ط بإرادة 
السوري، مشيرا إلى انه إذا فتح 
الباب للتدخل األجنبي فال احد 
ميكنه التكهن مباذا ستؤول له 

األمور.
واعتبر أن السلبية الوحيدة 
التي تواجه الثورة الس���ورية 
الي���وم هو ع���دم توحيد قوى 
املعارض���ة، آمال ف���ي أن جتد 
املعارضة السورية طريقها في 

توحيد جهودها.
منى الدغيمي  ٭

العربي،  مختلف بلدان املغرب 
العربي  وأفاد بأن بناء املغرب 
سيكون له مردود على املستوى 
االقتصاد التونسي بنسبة منو 
نقط���ة أو نقطتني مبا يوفر 30 

ألف فرصة عمل.

دولة القانون

رأى بن جعفر ان احلكومة 
الرش���يدة التي تف���رض دولة 
القان���ون ودول���ة القانون هي 
أساس جناح كل مستثمر يريد 
أن يستثمر في تونس، مشيرا 
إل���ى أن االقتصاد ل���ه قانونه 
والقرار هو قرار وطني حسب 
قواع���د مضبوطة وال ميكن أن 
ينمو أي اقتصاد دون استثمار 
والدولة لها دور في دفع احلركية 
االقتصادية وال ميكن ألي دولة 
أن تقوم بهذه املهمة وحدها فالبد 
أن يكون هناك استثمار محلي 

وخارجي.
التي  القضية  وقال: »تبقى 
يثار حولها اجلدل هي مس���ألة 
املديونية فال يجوز االقتراض 
ب���ل بهدف  لهدف االس���تهالك 
اإلنتاجية لكي ال نقامر مبستقبل 

استقرار وحرية الوطن«.
وأكد بن جعف���ر أن تونس 
جتاوزت االرتباك ورسخت مبدأ 
احلوار بني احلكومة والشعب.

الشريعة والدستور

املثار مؤخرا  وحول اجلدل 
داخل املجلس الوطني التأسيسي 
حول موضوع إدراج الشريعة في 
الدستور التونسي املقبل أوضح 
بن جعفر أن املجلس التأسيسي 
يبحث ع���ن التوافق في كنف 

احلوار واالحترام املتبادل.
وق���ال: »أن���ا متفائ���ل جدا 
الوطني  كرئي���س للمجل���س 
إرادة  التأسيس���ي ألني ملست 
شاملة للبحث عن توافق لكل 
األطراف السياس���ية، مش���يرا 
إلى أن 90% من التصور العام 
التونسي املستقبلي  للدستور 

يستند إلى التوافق«.
وأشار إلى أن اجلدل املطروح 
داخل املجل���س ولدى مختلف 
الفعالي���ات ف���ي تونس حول 
الدس���تور املس���تقبلي  ماهية 
لتونس هل ستكون مرجعيته 
األساسية الشريعة اإلسالمية أو 
أن تكون من ضمن املرجعيات 
األخرى أم أن تترك الش���ريعة 
اإلس���المية بعيدا ع���ن النص 
الدستوري ويستمر النص كما 
كان عليه طوال نصف قرن في 
تونس دون أن يحدث ذلك أي 
التونسي  شرخ داخل املجتمع 
ودون أن مت���س هوية تونس 
العربية واإلسالمية التي نص 
عليها الفصل األول من الدستور 
تونس جمهورية دينها اإلسالم 

ولغتها العربية.
وأضاف: »اليوم نؤكد على أن 
تونس دولة مدنية وحتى حزب 
النهضة الذي يعد األغلبية يؤكد 

على ذلك«.

عودة بن علي

واعتبر بن جعفر ان عودة 
الرئيس التونسي املخلوع زين 
العابدي���ن بن عل���ي إلى أرض 
تونس يعتبر مطلبا ش���عبيا 

قال رئيس املجلس الوطني 
التونسي مصطفى  التأسيسي 
بن جعفر ان أي رسالة تنبثق 
من البرملان العربي تكون قوية 
ومؤثرة في احلكام العرب والرأي 
العام الدولي، مشيرا إلى أن مسألة 
التنمية االقتصادية واالجتماعية 
هي مطلب أساس���ي ومرتبطة 

ارتباطا وثيقا باحلرية.
وأكد خالل مؤمتر صحافي 
عقده في الس���فارة التونسية 
مبناسبة مش���اركته في أعمال 
املؤمتر ال� 18 لالحتاد البرملاني 
العربي الذي ب���دأ أعماله أمس 
ويتواصل اليوم على أن قضية 
العربية  ال���دول  ف���ي  التنمية 
مرتبطة بقضية التوزيع العادل 
للثروات »ال تنمية دون عدالة 
اجتماعية«، موضحا ان القضية 
ليست ايديولوجية بقدر ما هي 
الش���عوب ألن  مرتبطة بواقع 
أي خل���ل اجتماع���ي يقود إلى 
انتفاضات وغضب جماهيري.

العربي  البرمل���ان  أن  ورأى 
يضطل���ع بدور توع���وي إلى 
كل احلكام العرب في املش���رق 
واملغرب حتى مينحوا مس���ألة 

التنمية االجتماعية أهميتها.
وأشار إلى أن الدرس املستفاد 
التونسية وثورات  الثورة  من 
الربي���ع العرب���ي ه���و دحض 
الفس���اد واالستبداد،  منظومة 
مؤكدا على أن التخلص من هذه 
املنظومة يحتاج إلى الكثير من 

الصبر واإلرادة.
وأضاف أن الثورة التونسية 
تعتب���ر اجن���ازا وأن املؤرخني 
سيعتبرونها معجزة نظرا الى 
أن الشعب التونسي يصنف من 
الشعوب املساملة والوسطية ومع 
ذلك اس���تطاع في مدة وجيزة 
)من 17 ديسمبر 2010 إلى غاية 
14يناير 2011( أن يتخلص من 
طاغي���ة كان يعتبر لدى الرأي 
العام الدولي ال ميكن التخلص 
منه، مشيرا إلى أن خصوصية 
الشعب التونسي تكمن في قدرته 
على التخلص من االستبداد بأقل 

التكاليف وفي وقت وجيز.
وقال ان تونس استطاعت 
أن تطوي صفحة االستبداد في 
أقل من سنة )من 14 يناير إلى 
23 أكتوبر( وذلك بنجاحها في 
إج���راء انتخابات حرة ونزيهة 
وشفافة وهو اجناز وهذا يعود 
فيه الفضل إلى الضغط واليقظة 
من الشباب والشعب التونسي 
الواع���ي وطبقتها السياس���ية 
وكذلك بفضل االستعداد وقبول 

الرأي املخالف.
وأكد بن جعفر أن أس���اس 
الدميوقراطية هو املش���اركة ال 
اإلقصاء ونبذ كل احلساسيات، 
مشيرا إلى أنه باحلوار تتطور 
األف���كار ال بالتعص���ب للرأي 

الواحد.
وأوضح أن اإلس���الميني ال 
ميكن وضعهم في نفس السلة، 
معتبرا أن هذا هو اخلطأ الذي 
وقعت فيه احلكومة التونسية 

ألكثر من 20 سنة.
ب���ني  التوفي���ق  أن  ورأى 
والش���ريعة  الدميوقراطي���ة 
اإلسالمية أمر ليس مستحيال، 
مس���تدال ع���ن ذل���ك بنتيجة 
االنتخابات التونسية التي كانت 

شفافة ونزيهة.
التونسي  أن الشعب  ورأى 
منح صوته ال حلزب معني انطالقا 
من فكر سياسي معني بل منح 
ثقته في قوى تصدت لالستبداد 
قبل انط���الق الثورة ورفضت 
بعد الثورة أن تنساق في عملية 
توافقية مع بقايا النظام السابق 
وه���ذه هي األحزاب التي فازت 

بثقة الشعب في النهاية.

عجز الميزانية

وف���ي مع���رض حديثه عن 
الوضع االقتصادي قال بن جعفر 
ان سنة 2011 تعتبر من السنوات 
الصعبة على كل املس���تويات، 
السيما االقتصادي حيث شهدت 
ارتفاعا في نس���بة البطالة مع 
عجز امليزانية العامة إلى نحو 
نقطتني بالسالب، آمال أن تخرج 
تونس من هذه الدوامة الصعبة 
وتنطلق نح���و النمو بتحقيق 
نسبة منو مستهدفة بنحو %3.5 

أو أكثر.
الي���وم  ورأى أن تون���س 
استكملت بناء الهيكل املؤسساتي 
العمل واستكمال  إلى  لتنطلق 
املسيرة التنموية وإيجاد حلول 
ملجموعة التحديات االجتماعية 

واالقتصادية.
وأعرب عن تفاؤله مبواصلة 
تونس البناء وجتاوز الصعوبات 
االقتصادية ف���ي ظل حتقيقها 
لألمن واالستقرار الذي يعتبر 
العام���ل احملفز ألي اس���تثمار 

أجنبي أو محلي.
وقال: ان تونس في ظل أزمتها 
الدعم  إلى  االقتصادية بحاجة 
الداخلي من خالل تفعيل الطاقات 
الشبابية والى الدعم اخلارجي 
من خ���الل عالقاتها الطيبة مع 

)هاني الشمري( رئيس املجلس الوطني التأسيسي التونسي مصطفى بن جعفر 

مصطفى بن جعفر أثناء استقباله الصحافيني وتبدو الزميلة منى الدغيمي

خالل الندوة التي أقيمت في ديوان املناور حول احتجاز البدون والكاتب املليفي

نواب »العدالة«: االنتقائية في تطبيق القانون
تدفعنا الستجواب وزير الداخلية

يحاول ان يضرب البلد من قبل 
ش���خصيات نافذة، مطالبا وزير 
الداخلية بضرورة تطبيق القانون 
تطبيقا صحيحا، مبديا ان احلكومة 
اذا أرادت تطبيق القانون بشكل 
صحيح لقامت بتجنيس املستحقني 

من البدون.
من جانبه، ق���ال النائب بدر 
الداهوم ان االنتقائية التي تقوم 
بها وزارة الداخلية جاءت بهدف 
ارض���اء فئة م���ن الذين جتمعوا 
وطالبوا مبحاكمة املليفي وهذا امر 
مرفوض ألن القضاء هو الفيصل 
وله���ذا عل���ى وزارة الداخلية اال 
تنتهج هذا األسلوب ويجب على 
وزير الداخلية ان ينظف وزارته 
من القيادات الفاسدة. وأضاف ان 
كتلة العدالة حتذر وزير الداخلية 
من االستمرار بهذا النهج الذي يكيل 
مبكيالني ضد أفراد املجتمع كما هو 

حال املليفي والبدون.
سلطان العبدان  ٭

من جانبه، قال النائب د.جمعان 
احلربش ان هناك ممارسات سيئة 
جدا كانت خ���الل عهد احلكومة 
السابقة ففي عام 2007 كلمني احد 
القياديني في وزارة الداخلية عن ان 
أعدادا كبيرة من احلرس الثوري 
بني ابناء اجلالية اإليرانية ونقلت 
هذا الكالم الى اكثر من مسؤول اال 

انه ال حياة ملن تنادي.
من جانبه، قال النائب محمد 
الهطالني ان كتلة العدالة عاهدت 
نفسها ان تكون اسما على مسمى 
وان تعمل للدف���اع عن القضايا 
العادلة ايا كانت وفي اي مجال، 
مؤكدا ان ما تقوم ب���ه الداخلية 
ما ه���و اال انتقائي���ة في تطبيق 
القانون، مضيفا ان ملف االنتقائية 
ف���ي تطبيق القانون متخم مبثل 
هذه األمور، محذرا الداخلية من 
وجود خاليا ناشطة لضرب الوحدة 
الوطنية في الكويت. ودعا الهطالني 
الداخلية الى توجيه نظرها الى من 

أشاد النائب محمد هايف بتبرع 
الس���مو األمير للشعب  صاحب 
الس���وري، متمنيا ان تس���ارع 
احلكومة في دعم أبناء الش���عب 

السوري.
وحول قضية البدون قال ان 
هذه القضية انسانية تستجوب 
معاجلتها بشكل عادل ومنصف 
م���ن قبل احلكومة واال يترك هذا 
امللف فترة أطول، مبينا ان البدون 
يعانون األمية واجلهل واحلرمان 

من أبسط احلقوق اإلنسانية.
وقال هايف خالل الندوة التي 
أقيمت في ديوان النائب أس���امة 
املن���اور ان ما قام به الس���جناء 
البدون هو مظاهرة سلمية كان 
يفترض ان ينظر الى مطالبهم ال 
ان يتم التعسف معهم، معتبرا ما 
يحدث ألبناء هذه الفئة مأساة بكل 

ما حتمل الكلمة من معنى.
وأضاف »ما يزيد الطني بلة« 
في هذه القضية هو وجود بعض 
القيادات الفاس���دة التي سمحت 
ألناس شاركوا في تلك املظاهرات 
مدعومني ممن يسعون إلى حتويل 
الكويت الى ما يشبه دوار اللؤلؤة، 
الفتا إلى أن البدون الشرفاء وقفوا 
ضد تلك املمارسات وساهموا في 

إيقاف مثل تلك املمارسات.
من جانبه، قال النائب أسامة 
املناور ان تبرع صاحب الس���مو 
الش���يخ صب���اح األحمد  األمير 
بخمسة ماليني دوالر الى اخواننا 
من الشعب السوري هو فعل كرمي 
من رجل كرمي اعتاد على مثل هذه 

األفعال.
وأضاف ان الكرامة خط احمر 
بالنسبة لنا في كتلة العدالة ولهذا 
لن نقبله فإخواننا البدون بحاجة 
الى نصرتنا وال نريد اس���تخدام 
العنتريات دون ان تكون لهم أفعال 
ملموسة واهلل ان من غير املروءة 

ترك البدون على هذا الوضع.

أسامة املناور متحدثا ويبدو د.جمعان احلربش ومحمد هايف

»الداخلية« حتدد مقار جلان قيد الناخبني
الداخلية  أص���درت وزارة 
بيانا جاء فيه: نظرا ألن املادة 
السادسة من القانون رقم 35 
لسنة 1962 والقوانني املعدلة 
له في شأن انتخابات أعضاء 
مجلس األمة تقضي بأن يكون 
انتخابية جدول  بكل دائ���رة 
اكثر حترره  أو  انتخاب دائم 
جلنة أو جلان مؤلفة من رئيس 

وعضوين.
وان املادة الثامنة من القانون 
نفس���ه تقضي بأن يتم حترير 

جداول االنتخ���اب أو تعديلها 
خالل شهر فبراير من كل عام، 
كما قضت بع���دم جواز إجراء 
أي تعدي���ل في اجل���داول بعد 
صدور مرسوم دعوة الناخبني 

لالنتخاب.
ونظرا لتزام���ن انتخابات 
اعضاء مجلس األمة واالنتخاب 
التكميل���ي لعضوي���ة املجلس 
القانونية  الفت���رة  البلدي مع 
احمل���ددة للقي���د خالل ش���هر 
فبراير لهذا العام، وتعذر إجراء 

التعدي���الت وفقا للقانون، فقد 
صدر قرار النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير الداخلية 
بتقسيم وتأليف وحتديد مقار 
جلان قيد الناخبني في جداول 
االنتخاب، وستبدأ هذه اللجان 
اعمالها خالل الفترة من 2012/3/7 
وحتى 2012/3/20 وفقا للمادة 
العاش���رة من قانون انتخابات 

اعضاء مجلس األمة.
والشروط التي يلزم توافرها 

هي:

1 � أن يك���ون طال���ب القيد 
كويتي اجلنسية.

2 � أن يكون بالغا من العمر 
عشرين سنة ميالدية كاملة خالل 
شهر فبراير 2012، وعلى طالب 
القيد أن يق���دم للجنة صورة 
شهادة جنسيته وكذلك صورة 

البطاقة املدنية.
وتس���هيال للمواطنني فإن 
اجلداول املخصصة للقيد موزعة 
بالدوائر االنتخابية على النحو 

التالي:

الدائرة االنتخابية األولى
يخصص للناخبني في: اجلدول رقم 1 الشرق - اجلدول رقم 2 الدسمة - اجلدول مقر مختارية الدسمة

رقم 3 املطبة - اجلدول رقم 4 دسمان - اجلدول رقم 5 بنيد القار- اجلدول رقم 
6 الدعية - اجلدول رقم 8 فيلكا

اجلدول رقم 7 الشعبمقر مختارية الشعب
يخصص للناخبني في: اجلدول رقم 9 حولي - اجلدول رقم 10 النقرة - اجلدول مقر مختارية ميدان حولي

رقم 11 ميدان حولي
يخصص للناخبني في: اجلدول رقم 12 بيان - اجلدول رقم 13 مشرف - اجلدول مقر مختارية بيان

رقم 19 ضاحية مبارك العبداهلل
يخصص للناخبني في: اجلدول رقم 14 الساملية - اجلدول رقم 15 البدع - مقر مختارية الساملية

اجلدول رقم 16 الراس
يخصص للناخبني في: اجلدول ر قم 17 سلوىمقر مختارية سلوى

يخصص للناخبني في: اجلدول رقم 18 الرميثيةمقر مختارية الرميثية

الدائرة االنتخابية الثانية
يخصص للناخبني في: اجلدول رقم 1 املرقاب - اجلدول رقم 2 ضاحية عبداهلل السالممقر مختارية ضاحية عبداهلل السالم

يخصص للناخبني في: اجلدول رقم 3 القبلة - اجلدول رقم 4 الشويخمقر مختارية الشويخ
يخصص للناخبني في: اجلدول رقم 5 الشاميةمقر مختارية الشامية
يخصص للناخبني في: اجلدول رقم 6 القادسيةمقر مختارية القادسية

يخصص للناخبني في: اجلدول رقم 7 املنصوريةمقر مختارية املنصورية
يخصص للناخبني في: اجلدول رقم 8 الفيحاءمقر مختارية الفيحاء
يخصص للناخبني في: اجلدول رقم 9 النزهةمقر مختارية النزهة

الوزير املويزري أقام حفل عشاء للوفود 

أحمد الهيفي: الكويت رئيسًا للجنة الدائمة 
جلهات التنسيق بني احلكومات والبرملانات

الوكيل املس����اعد لقطاع  قال 
األعمال البرملانية بوزارة الدولة 
لشؤون مجلس األمة أحمد براك 
الهيف����ي إن الكوي����ت احتضنت 
الدائمة  االجتماع األول للجن����ة 
جلهات التنس����يق والتعاون بني 
اجلهات املعني����ة بالعالقات بني 
النيابية  احلكومات واملجال����س 
ف����ي ال����دول العربي����ة بحضور 
طارق هالل لوت����اه وكيل وزارة 
الدولة لشؤون املجلس الوطني 
االحتادي بدولة اإلمارات العربية 
وعبدالعظيم محمد العيد الوكيل 
املساعد لشؤون مجلسي الشورى 
والنواب في مملكة البحرين ورامي 
صالح الوريكات أمني عام وزارة 
اململكة  البرملانية في  الش����ؤون 
الهاشمية وعبداحلافظ  األردنية 
أدمينو مدير الشؤون البرملانية 
بالوزارة املكلف����ة بالعالقات مع 

البرملان في اململكة املغربية.
وأك����د الهيف����ي أن االجتماع 
اخت����ار الكويت رئيس����ا للجنة 

العربية  الدائمة ودولة اإلمارات 
نائبا للرئيس وبحثوا في الالئحة 
التوصيات  الداخلية وناقش����وا 
الصادرة عن امللتقى الثاني جلهات 
التنسيق بني احلكومات واملجالس 
النيابية في الدول العربية الذي 
عقد في الكويت في مايو من العام 
املاضي واستعرضوا التحضيرات 
اجلارية للملتقى الثالث وجدول 

أعماله.
وقال الهيفي إن االجتماع اتفق 
على العمل حت����ت مظلة جامعة 
الدول العربية وبالتنس����يق مع 
املنظمة العربية للتنمية اإلدارية 
العمل  ال����دورات وورش  إلقامة 
املتخصصة بهدف االرتقاء بأداء 
العاملني في جهات التنسيق بني 
احلكومات والبرملانات، إضافة إلى 
العمل على إيجاد اآللية املناسبة 
الدائمة  اللجن����ة  ب����ني  للتعاون 
واملنظمات الدولية واإلقليمية في 
مجال التنس����يق بني احلكومات 
واملجال����س النيابية والنظر في 

طلب����ات اس����تضافة امللتقي����ات 
العربية، وحتديد الدولة املضيفة 
والتنسيق معها لوضع وصياغة 

محاور وأهداف امللتقى.
واتفق االجتماع على إنش����اء 
الكتروني للدول األعضاء  موقع 
على ش����بكة املعلومات الدولية 
للرب����ط بني اجله����ات املختصة 
والعم����ل على ربط ه����ذا املوقع 

باملواقع الدولية املماثلة.
وفي سياق متصل، أقام وزير 
الدولة لش����ؤون اإلسكان وزير 
الدولة لشؤون مجلس األمة شعيب 
املويزري حفل عشاء على شرف 
الوفود املشاركة في اجتماع اللجنة 
الدائمة ورحب بالضيوف، مؤكدا 
حرص دولة الكويت على تشجيع 
أي خطوة ومبادرة تصب في اجتاه 
حتقيق التضامن وتعزز التعاون 
العربية  الدول  والتنس����يق بني 
ملا يحقق مصاحله����ا ومصلحة 
العربية، السيما في  الش����عوب 

املجال البرملاني.

أحمد الهيفي


