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بوغيث: تكريس مفاهيم 
التخطيط اإلستراتيجي

كمنهج إداري يحقق التميز
ليلى الشافعي

أكد وكيل وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية املساعد 
لقط���اع التخطيط والتطوير يوس���ف بوغيث أهمية 
التخطيط االستراتيجي وفق املقاييس العاملية في األداء 
العربية  للمؤسسات 
الت���ي  واإلس���المية 
تسعى نحو حتقيق 
الطموح���ات واآلمال 
املس���تقبلية في ظل 
الثورة التكنولوجية 
التي تعيشها البشرية 
في املرحلة الراهنة. 

وقال بوغيث في 
تصري���ح صحاف���ي 
مبناس���بة انعق���اد 
املمارس���ات  مؤمتر 
املتميزة في التخطيط 
االستراتيجي االسبوع 
املقبل ان وزارة االوقاف تس���عى من خالل املؤمتر إلى 
إبراز الدور التطبيقي للمؤسسات اإلسالمية والعربية 
احلكومية والعاملة في مجال التنمية اإلدارية في تشجيع 
املؤسسات مبختلف تصنيفاتها على اتخاذ التخطيط 
االستراتيجي كمنهج إداري تطبيقي، وكذلك مناقشة 
اآلليات والبرامج التطبيقية املتبعة في بناء القيادات 
اإلستراتيجية القادرة على قيادة األداء االستراتيجي 
سعيا إلى تشجيع تلك املؤسسات على تغيير أساليبها 

التقليدية والتغيير نحو األفضل.
وقال إن فكرة املؤمتر جاءت بهدف استكمال منظومة 
التخطيط االس���تراتيجي إلبراز دور املؤسس���ات في 
املمارسات التطبيقية وإتباع منهج التخطيط االستراتيجي 
في ممارس���اتها العملية، مع بيان أثر ذلك في املجتمع 
اإلس���المي والعربي لتحقيق التقدم املنشود، بوضع 
منظومة إطارية للدور التطبيقي للمؤسسات اإلسالمية 
والعربية إلى جانب املؤسسات واملعاهد العاملة في مجال 
اإلدارة العامة والتنمية اإلدارية وتشجيع املمارسات 
التطبيقية للتخطيط االستراتيجي كأداة إلحداث التطور، 
باالضافة الى تأصيل توصيات املؤمتر الثالث »القيادة 
اإلستراتيجية« والذي دعا إلى ضرورة االهتمام بفكر إدارة 
املشروعات كسبيل للتنفيذ اجليد للخطة اإلستراتيجية 

باملؤسسات العاملة.

خالد بوغيث

»زكاة كيفان«: قافلة إغاثة 
للنازحني بتركيا األسبوع املقبل

ليلى الشافعي

قال رئيس جلنة زكاة كيفان التابعة جلمعية النجاة 
اخليرية عود اخلميس ان اللجن����ة قامت بجهود مميزة 
جتاه الفزعة اخليرية التي أطلقها صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد، والتي حظيت بتعاون وتالحم عزز 

دور ورسالة العمل اخليري الكويتي.
وأعلن اخلميس عن استعداد اللجنة تسيير قافلة خيرية 
جديدة األس����بوع املقبل إلى احلدود التركية � السورية 
إلغاثة ودعم النازحني، الذين يعيشون أوضاعا إنسانية 
صعبة للغاية، حيث ندرة املواد الغذائية ووسائل التدفئة، 
وتفشي األمراض بس����ب التكدس، وعدم توافر الرعاية 
الطبية والبنية التحتية املناس����بة. وتابع: قامت جمعية 
النجاة اخليرية بدور مهم جتاه التخفيف عن آالم األطفال 
الصغار النازحني فقامت باستئجار مدرسة تضم املرحلة 
االبتدائية واملتوس����طة، وتوافد الطالب عليها حيث زاد 
عددهم عن 1700 طالب وطالبة وتعمل املدرسة على ثالث 
فترات يوميا نتيجة زيادة اعداد الطالب، حيث مت تقسيم 
اليوم بحيث يس����تفيد أكبر عدد من النازحني، ومت إعداد 
هيكل العمل والطاقم املشرف على املدرسة، وحققت الفكرة 
جناحا كبيرا في استقطاب الطالب السوريني الهاربني من 

جحيم احلرب إلى املجهول.
الفت����ا الى ان اجلمعية اآلن بصدد افتتاح مدرس����تني 
جديدتني باحلدود التركية الس����ورية، حرصا منها على 
تفعيل قضية التعليم، كونها من املشاريع املهمة ذات البعد 
االستراتيجي، فاملشكلة الكبرى للنازحني أنهم يشاهدون 
أبناءهم بال تعلي����م وال حضن تربوي يعلمهم مما يترك 

جرحا عميقا في نفوسهم.
كما أقمنا حفال لتكرمي الطالب املتميزين ووزعنا عليهم 
الهدايا واجلوائز، ونحثهم دائما على التميز واألداء الراقي 

الفعال.

مراعاة النازحني واجب إنساني وديني

الزمالء وليد النصف وعدنان الراشد وعماد بوخمسني وعدد من احلضور خالل االجتماع

لقطة تذكارية للمشاركني بالدورة التدريبية

يناقشها املؤمتر العام اخلامس الحتاد الصحافة اخلليجية في مسقط

بالتعاون مع مجموعة طاهر القانونية

رؤية إعالمية خليجية موحدة ملواجهة التحديات

»اجلاراهلل التخصصي« نظم دورة ملوظفيه عن قانون العمل

مسقط � كونا: انطلق املؤمتر 
العام اخلامس الحتاد الصحافة 
اخلليجية أمس الذي تستضيفه 
جمعي����ة الصحافيني العمانية 
حت����ت رعاية وزي����ر مجلس 

املناقصات د.رشيد احلريبي.
أم����ني االحتاد ناصر  وقال 
العثمان ف����ي كلمة ان االحتاد 
يه����دف ال����ى حتقي����ق وحدة 
وانسجام بني املؤسسات العاملة 
في مجال الصحافة بالعديد من 
االنشطة املهمة لتصل الى جميع 

العاملني في هذا املجال.
وأشار العثمان الى حرص 
االمان����ة العامة منذ نش����أتها 
على توفير الدورات التدريبية 
للصحافي����ني في مختلف دول 
العرب����ي، مبينا ان  اخللي����ج 
االجتماع سنوي وملتقى لتبادل 
وجهات النظر ومناقشة اوضاع 
املهنة وكيفية تطويرها والتعاون 
خلدمة املجتمعات اخلليجية. 
من جانبه ألقى رئيس جمعية 
العمانية عوض  الصحافي����ني 
باقوي����ر كلمة اش����ار فيها الى 
مناقش����ة االجتماع لعدة امور 
تهم مهنة الصحافة اخلليجية 
والتحديات التي تواجهها حرصا 
على مواجهة التحديات التي تقع 

امام دول اخلليج. 
وأكد مواجهة دول مجلس 
التع����اون اخلليجي لتحديات 
اعالمية كبيرة وأهمية تنسيق 

نظم مركز اجلاراهلل األملاني 
التخصصي � بالتعاون مع مكتب 
مجموعة طاهر القانونية � دورة 
قانونية ملوظفيه حول قانون 
العمل بالقط����اع األهلي، لدعم 
الثقافة القانونية ولرفع مستوى 
أدائهم وذلك ألكثر من 85 موظفا 
وموظفة من العاملني باملركز، 
حيث مت شرح وتعريف العاملني 
الكويتي«  العم����ل  »بقان����ون 
وأهمي����ة س����رية املعلومات 
املتعلق����ة بأعمالهم، وذلك في 
فندق راديسون بلو � الكويت. 
وافتتح الدورة د.علي مهدي زاده 
ممثال عن املركز، موجها شكره 
وتقديره للمشاركني حلرصهم 
عل����ى احلضور واالس����تفادة 
الدورة، مشيدا بالتنسيق  من 
والتعاون املشترك مع مجموعة 
طاهر القانونية بتنظيمها لهذا 
اللقاء وفق أحدث األس����اليب 
التدريبي����ة لصق����ل مهارات 
العاملني باملركز ليكونوا عونا 
للمرضى واملراجعني، مشيرا 
إلى أهمي����ة الثقافة القانونية 
والتعليم والتوعية، مضيفا أن 

املواقف ملواجهة ذلك وتقوية 
الروابط مع االحتادين العربي 

والدولي للصحافيني.
ومن جانبه قال نائب رئيس 
حترير »األنباء« وعضو جمعية 
الصحافيني الزميل عدنان الراشد 
ل����� »كونا« أمس  في تصريح 
ان املؤمتر يبح����ث العديد من 
املواضيع الصحافية املهمة للدفع 
بالعمل الصحاف����ي نحو آفاق 
جديدة على أمل اخلروج بجملة 
من القرارات واملشروعات التي 
تدعم مسيرة التعاون اخلليجي 

في العمل الصحافي.
وأضاف ان جلسات املؤمتر 
تناقش عددا من القضايا املتعلقة 
بالصحافة اخلليجية والعربية 

املركز يسعى وبشكل مستمر 
لنش����ر الثقاف����ة واملعرفة بني 
العاملني لديه لتقدمي اخلدمات 
الطبي����ة بأعل����ى مس����تويات 
اجلودة الشاملة، مختتما بأن 
املركز سيستمر في اتباع منهج 
التطوير املستدام وبصقل املوارد 

البشرية لديه.
الدورة ش����رحا  وتضمنت 
العم����ل  تفصيلي����ا لقان����ون 
بالقطاع األهلي الكويتي، وكان 
احملاضرون من مجموعة طاهر 
القانوني����ة، حيث بدأ احملامي 
عبدالعزي����ز طاه����ر اخلطيب 
بشرح أهم قواعد قانون العمل 
اجلديد وبيان جوانب املوازنة 
بني حق����وق طرفي عقد العمل 
وأن التقيد بها يدفع باملؤسسة 
التجارية أو االقتصادية نحو 
النمو والنجاح، وتاله احملامي 
خالد طاهر اخلطيب، حيث شرح 
أهمية احملافظة على س����رية 
املتعلقة  املعلومات والبيانات 

للوقوف على آخر التطورات في 
العمل الصحافي اخلليجي.

وأوضح ان املؤمتر يشارك 
في����ه أكثر من 40 ش����خصية 
صحافي����ة وإعالمية خليجية 
ويحظى باهتمام واسع من قبل 

األوساط اخلليجية.
واجتم����ع أعض����اء املؤمتر 
اخلام����س الحت����اد الصحافة 
اخلليجية أمس إلى نائب رئيس 
الوزراء لشؤون مجلس الوزراء 
فهد بن محمود آل سعيد الذي 
أكد أن االحتاد هو الداعم جلهود 
تط����ور الصحاف����ة اخلليجية 
بشكل عام معربا عن متنيات 
السلطنة بنجاح االحتاد وعمله 

في املستقبل.

بالعمل واملركز، كما نبه على 
وجه اخلصوص.

وفي اجلزء الثاني من الدورة، 
حتدث املستشار القانوني ملركز 
اجل����اراهلل التخصصي أ.فؤاد 
منير عن احلقوق واالمتيازات 
العديدة التي يتمتع بها موظفو 
املركز، والواجبات املنوطة بكل 
منه����م، مؤكدا ح����رص املركز 
الشديد على أس����رار املرضى 
وخصوصياته����م، ألنها متثل 
ركنا أساسيا من أركان العمل، 
وواجبا قانونيا وأخالقيا على 
من يؤمتن على سر من أسرار 

املرضى.
كما قامت ش����ركة فوكس 
اآلل����ي بتعري����ف  للحاس����ب 
العامل����ني باملرك����ز بأح����دث 
التقنيات اإللكترونية اخلاصة 
باخلدمات الطبية معرفة إياهم 
الذي  النظام اجلديد  مبميزات 
يهدف لتق����دمي أرقى اخلدمات 

للمراجعني.  شهادة إلحدى املشاركات

أحد األجهزة احلديثة التي تزود بها »جنرال إلكتريك« املستشفيات

اخلطوة تدعم »رؤية الكويت 2030« التي تهدف إلى متكني املواطنني

»جنرال إلكتريك« تزود حلولها الطبية الرائدة 
للمستشفيات املتخصصة في الكويت بالتعاون مع »الصحة«

أعلن����ت ش����ركة »جن����رال 
إلكتريك للرعاية الصحية« عن 
إبرام اتفاقية شراكة مع وزارة 
الصحة توفر مبوجبها مجموعة 
من التقنيات الطبية واحللول 
الرائدة  العاملي����ة  واخلدم����ات 
للمستشفيات املتخصصة في 
الكويت، وذل����ك بهدف ضمان 
النتائج ملرضى األورام  أفضل 
الدموية  والقل����ب واألوعي����ة 
البولية. وستقوم  واملس����الك 
إلكتري����ك للرعاية  »جن����رال 
الصحي����ة« بتزوي����د أح����دث 
تقنياته����ا للمراك����ز الطبي����ة 
املتخصصة بالكويت مبا فيها 
مشروع توسعة »مركز الدبوس 
للقلب« و»مركز الشيخ صباح 
األحمد للقلب« املقرر افتتاحه 
في عام 2015 بقدرة استيعابية 
تبلغ 150 سريرا. وسيشتمل كال 
التصوير  املركزين على نظام 
 Revolution CT املقطعي املتطور
الذي يوفر صورا عالية الدقة 
والوضوح للقلب بغية مواجهة 
االنتشار املتزايد ألمراض القلب 
في الكويت. كما توفر الشركة 
مجموعة احللول املتكاملة لعالج 
األورام في »مركز الكويت ملكافحة 
السرطان« اجلديد الذي سيكون 
أكبر مراكز األورام على  ثالث 

مستوى العالم واملقرر افتتاحه 
عام 2017 بقدرة اس����تيعابية 
قدرها 650 سريرا. وستشتمل 
 SIGNA هذه احللول على جهاز
PET/MR املتكامل الذي يدمج بني 
التصوير املقطعي باالنبعاث 
البوزيترون����ي والتصوي����ر 
املقطعي احملوس����ب والذي مت 
إطالق����ه هذا األس����بوع خالل 

»معرض الصحة العربي«. 
املناسبة، قال ماهر  وبهذه 
الرئي����س واملدي����ر  أبوزي����د، 
التنفيذي في »جنرال إلكتريك 
للرعاي����ة الصحي����ة« مبنطقة 
الشرق األوسط وتركيا: »ميكن 
تشبيه صورة التصوير بالرنني 
املغناطيسي بخارطة جغرافية، 

فيما متثل ص����ورة االنبعاث 
البوزيتروني منظومة لألحوال 
اجلوية. وعند دمج الصورتني 
معا، يبدو األم����ر مثل خارطة 
لألحوال اجلوي����ة متاما كتلك 
التي تعرضها نشرات األخبار 
احمللية، حيث تزودنا باملوقع 
الدقيق للورم في اجلسم إضافة 

إلى نشاطه اجلزيئي. 
من جهة أخرى، مت جتهيز 
»مركز الش����يخ صباح األحمد 
للمسالك البولية« � وهو األول 
من نوعه ف����ي الكويت بقدرة 
اس����تيعابية تبلغ 100 سرير 
إلكتريك  � بتقنيات »جن����رال 
للرعاية الصحية«، ومنها أنظمة 
التصوير بالرنني املغناطيسي 
الذي مينح   Optima MR450w
املريض جتربة مريحة بفضل 
اتس����اع املنطق����ة املخصصة 
لتصوير املري����ض مقارنة مع 
التقليدية.  التصوي����ر  أجهزة 
كما سيتم جتهيز «مستشفى 
الرازي للعظام »مبجموعة من 
أحدث حلول التصوير الشعاعي 
الرقمي باألش����عة السينية من 
»جنرال إلكتريك«. ومن املقرر 
افتتاح املستشفى في عام 2015، 
حيث س����يقدم العالج ألطراف 

اجلسم مثل األيدي واألقدام.

بقلم السفير األسترالي لدى 
الكويت روبرت تايسون 

االحتفال
بأستراليا احلديثة

يصادف هذا اليوم مرور 227 سنة على إنشاء أول 
مستوطنة في بورت جاكسون على الساحل الشرقي 

ألستراليا في العام 1788، كما ان يوم أستراليا هو 
فرصة لنقوم بتأمل ماضينا واالحتفال بأستراليا 

احلديثة املتنوعة واملتعددة احلضارات، ويشجعنا هذا 
اليوم على تقدير إسهامات األجيال السابقة والترحيب 

باألستراليني اجلدد، مبا في ذلك هؤالء الذين 
يحضرون مراسم التجنيس هذا األسبوع في أستراليا 

وفي سفاراتها في جميع أنحاء العالم.
هنا في الكويت، وبينما نقترب من االحتفال بالذكرى 

الـ 24 للتحرير، نتأمل قوة عالقاتنا الثنائية، وتظل 
أستراليا من الداعمني بقوة الستقالل الكويت وأمنها، 

كما أن قواتنا املسلحة فخورة بوقوفها مع الكويت 
في التحرير، وقد حافظت قواتنا على عالقة مقربة مع 

الكويت منذ ذلك الوقت.
في السنوات األخيرة، أصبح الشرق األوسط من 

أسرع األسواق األسترالية منوا في املنطقة، وليست 
أستراليا جديدة في هذا السوق، عالقات أستراليا 

التجارية مع املنطقة متتد لسنوات مضت، وعلى سبيل 
املثال، فإننا نصدر السيارات إلى الكويت منذ العام 

1960، كما أن الكويتيني واألستراليني لديهم اتصاالت 
مكثفة مع بعضهم البعض وعملوا كثيرا معا.

إن حجم التجارة الثنائية بني بلدينا كبير، وهناك 
إمكانية للتوسع أكثر في مجال السلع والتصنيع 

واخلدمات واالستثمار. وعلى الصعيد الرسمي فإن 
أرقام التجارة الثنائية تقارب أكثر من مليار دوالر 
سنويا، هذا غير أن األرقام احلقيقية أكبر من ذلك 

بكثير، حيث يتم شحن الكثير من البضائع عن طريق 
دبي وال يتم إحصاؤها ضمن أرقام التجارة في 

الكويت في اإلحصاءات الرسمية. والكويت سوق مهم 
للصادرات األسترالية من السيارات والقمح واملواشي 

احلية. كما أنها سوق مهم ملنتجات األلبان واللحوم 
األسترالية واملواد الغذائية األخرى، إضافة إلى 

اخلدمات التعليمية وصادرات تكنولوجيا املعلومات.
إن املؤسسات التعليمية مثل الكلية األسترالية في 

الكويت وكلية بوكسهل في الكويت تعطي املزيد من 
العمق واالستمرارية لعالقاتنا الثنائية عن طريق بناء 
حلقات وصل بني مجتمعاتنا، إضافة إلى العدد الكبير 

من الطالب الكويتيني الذين يدرسون في اجلامعات في 
أستراليا، حيث ان هناك 1500 طالب كويتي مسجلني 
لدى املؤسسات التعليمية في أستراليا، وكذلك آالف 

السياح الكويتيني الذين يزورون أستراليا كل عام.
ولقد قامت الكويت وأستراليا بتوقيع مذكرة تفاهم 

بخصوص جتارة املواشي احلية، وهذه املذكرة تقوم 
بتحديد شروط التجارة وحتتوي على ضمانات 

بأن املواشي احلية يتم التعامل معها طبقا للمعايير 
الدولية حلقوق احليوان. وفي العام 2012، قامت 

احلكومة األسترالية ببدء العمل بنظام سلسلة اإلمداد 
للمصدرين، والذي يساعد املصدرين واملستوردين 

في جميع األسواق على العمل طبقا لهذه املعايير.
إن الشركات الكويتية مثل أجيليتي لوجيستيكس 

ومجموعة أكشن القابضة والشركة الكويتية 
لالستكشافات البترولية اخلارجية »كوفبيك« مرتبطة 

بالعديد من األعمال املتنوعة في أستراليا، مبا في 
ذلك قطاع املصارف والعقارات التجارية والتنقيب 
واللوجيستيات. كما أن لدى بيت التمويل الكويتي 

فرع في ملبورن، وهو أكبر املصارف اإلسالمية 
في الكويت، ولهيئة االستثمار الكويتية استثمارات 

عديدة في أستراليا. ويبلغ حجم االستثمار الكويتي 
من جميع املصادر حوالي 8 مليارات دوالر أسترالي. 

وتتضمن الشركات األسترالية في الكويت شركة 
SMEC »مستشاري الهندسة والتخطيط«، وشركة 

وورلي بارسونز »اخلدمات التقنية للمشاريع 
والعمليات« وشركة غلوريا جينز للقهوة.

وفي عامه الـ24 من النمو املستمر، حقق االقتصاد 
األسترالي أداء غير مسبوق في تاريخه على مستوى 

الدول املتقدمة األخرى، حيث ان أستراليا هي رابع 
أكبر اقتصاد في آسيا والـ12 على مستوى العالم. 
كما أن القطاع املالي املستقل والقوي واإلجراءات 
التنظيمية الفعالة ساهمت في حماية أستراليا من 

أسوأ األزمات االقتصادية العاملية. وحتل أستراليا في 
املركز الثامن على املؤشر العاملي للحريات االقتصادية، 

وهو ما يعكس مستوى التضخم املنخفض وثبات 
املؤسسات القانونية واملالية واحلقوق العقارية اآلمنة. 
هذه احلقائق، إضافة إلى عالقتنا االقتصادية الوثيقة 

مع منطقة آسيا واحمليط الهادي توفر قاعدة آمنة للذين 
يرغبون في العمل أو االستثمار في أستراليا. 

وبالرغم من أن أستراليا ينظر إليها على أنها دولة 
صغيرة في السن، إال أنها من أقدم الدميوقراطيات 
في العالم، ومت تأسيسها كفيدرالية في العام 1901. 

كما أنها رائدة في اإلصالحات الدميوقراطية، كنظام 
صوت واحد لكل مواطن واالقتراعات السرية وحقوق 

املرأة السياسية، وهذه املمارسات هي جزء من 
اإلجراءات االنتخابية للدميوقراطيات احلديثة. وتنبع 
هذه اإلصالحات من إمياننا باملساواة والعدالة وعدم 

إقصاء اآلخرين والتعاطف الذي يتشاركه هؤالء الذين 
قاموا بنحت هوية أستراليا في بداياتها. وتستمر هذه 
األسس في صقل هوية أستراليا اليوم وفي تطويرها 

كأمة وفي عالقاتها مع املجتمع الدولي. 
ومن مميزات أستراليا التنوع الثقافي والترابط 

االجتماعي. وهناك عدد قليل من الدول التي قام 
املهاجرون فيها بالوصول الى مستويات مماثلة 

من املشاركة االقتصادية والسياسية واالجتماعية 
والثقافية. إن أستراليا كانت دوما مجتمعا متسامحا 

وشامال للجميع، وذلك منذ أيام السكان األصليني 
وسكان جزر مضيق توريس والذين عاشوا في 

أستراليا لعشرات آالف السنني، وحتى يومنا هذا.
ومبا يتماشى مع إمياننا القوي باألمن الدولي، فإن 

أستراليا شاركت في العديد من املهام اإلنسانية ومهام 
حفظ السالم دعما للجهود الدولية في التعامل مع 
الكوارث الطبيعية في منطقة آسيا واحمليط الهادي 

إضافة إلى املساعدة في حل األزمات في أماكن أخرى 
من العالم، وخالل العام املالي احلالي، فإن أستراليا 

ستقوم بتوفير أكثر من 5 مليارات دوالر من املعونات 
اخلاصة بالتطوير للمساعدة بطريقة عملية في احلد 

من الفقر ولتشجيع التطوير املستمر.
وفي النهاية، أود أن أهنئ صاحب السمو األمير 

الشيخ صباح األحمد، وسمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر 

املبارك، مبناسبة العيد الوطني الـ54 للكويت والذكرى 
الـ24 للتحرير والذكرى الـ9 لتولي صاحب السمو 

مقاليد احلكم، وأود أن أعرب عن تقديري لتشجيعهم 
ودعمهم لعالقاتنا الثنائية.

الراشد: املؤمتر 
يحظى باهتمام 

واسع من األوساط 
اخلليجية

املبارك استقبل لوران فابيوس

انعقاد اللجنة الكويتية ـ 
السنغالية مطلع الشهر املقبل

اس����تقبل س����مو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر 
املبارك وبحض����ور النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية الشيخ صباح اخلالد امس وزير الشؤون 
اخلارجية والتنمية الدولية باجلمهورية الفرنسية الصديقة 
لوران فابيوس والوفد املرافق له وذلك مبناسبة زيارته 
للبالد. وحضر املقابلة مدير ادارة اوروبا بوزارة اخلارجية 
السفير وليد اخلبيزي وسفيرنا لدى اجلمهورية الفرنسية 
علي الس����عيد والوكيل املساعد للشؤون احمللية بديوان 

سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد محمد اخلالد.

تعقد اللجنة الكويتية � السنغالية املشتركة العليا 
اجتماعها في دكار مطلع الشهر املقبل على مدى يومني 
لتعزيز العالقات بني البلدين. ونقل املفتش العام في 
السنغال والوزير مدير ديوان الرئيس مامادو مختار 
سيسي خالل لقائه بسفيرنا لدى السنغال محمد خلف 
ترحيب الرئيس الس���نغالي ماكي سال بزيارة النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 

صباح اخلالد حلضور اجتماعات اللجنة املشتركة. 


