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 سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد يسلم رسالة صاحب السمو االمير إلى رئيسة الغابون خالد اجلاراهللا يوقع مذكرة التفاهم مع وزير الدولة ووزير اخلارجية والتعاون الفرانكفوني في الغابون

 منى اللوغاني  م.محمد الصايغ 

 د.موضي احلمود

 الجانبان وّقعا مذكرة بشأن إقامة المشاورات الثنائية بين وزارتي خارجية البلدين

 الكويت والغابون أكدا رفضهما لإلرهاب وضرورة حّل النزاعات الدولية بالطرق السلمية
 ليبرفيل ـ كونا: اختتم سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشــــيخ ناصر احملمد زيارته الرسمية 
جلمهورية الغابون متوجها للمحطة الثالثة من 

جولته الى جمهورية جيبوتي.
  وكان في وداع سموه على أرض مطار ليبرفيل 
الدولي النائبة األولى لرئيس الوزراء جورجيت 
كوكــــو وعدد من الوزراء وكبار املســــؤولني في 
اجلمهورية وســــفير الكويت لــــدى اجلمهورية 
التونسية واحملال لدى الغابون عبداحلميد علي 

الفيلكاوي وأعضاء السفارة.
  هذا وكان سمو رئيس مجلس الوزراء زار مدينة 
فرانسفيل مســــقط رأس الرئيس الراحل احلاج 
عمر بونغــــو أودميبا حيث نقل تعازي صاحب 
السمو األمير وسمو ولي العهد وتعازي حكومة 

وشعب الكويت ألسرة الفقيد الراحل.
  كما قــــام احلضور بقراءة الفاحتة على روح 
املغفورين لهما االميرين الراحلني الشيخ جابر 
االحمد والشيخ سعد العبداهللا طيب اهللا ثراهما 

والرئيس الراحل احلاج عمر بونغو.
  هذا وصدر عن اجلانبني فــــي ختام الزيارة 
البيان املشترك التالي: تلبية لدعوة كرمية من 
رئيس وزراء جمهورية الغابون الصديقة جون 
اييقيه دونق وفي اطار عالقات الصداقة والتعاون 
بني الكويت وجمهورية الغابــــون والرغبة في 
تطويرها وتنميتها قام سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد بزيارة رسمية جلمهورية 
الغابون خالل الفترة من ١٧ـ  ٢٠٠٩/٧/١٨ على رأس 
وفد رفيع املســــتوى. واستقبلت روز فرانسني 
روغومبي رئيسة جمهورية الغابون سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد والوفد املرافق 

لسموه.
  كما التقى سموه جورجيت كوكو النائبة األولى 
لرئيس الوزراء في الغابون ووزيرة البيئة والتنمية 

املستدامة. وخالل جلسة املباحثات املوسعة أعرب 
اجلانبان عن عزمهما تطوير العالقات بني البلدين 
كما استعرضا العالقات الثنائية والقضايا الدولية 
ذات االهتمام املشترك. نقل سمو رئيس مجلس 
الوزراء تعازي صاحب السمو االمير الشيخ صباح 
األحمد الى الرئيســــة روز فرانسني روغومبي 
وحكومة وشعب جمهورية الغابون بوفاة رئيس 

جمهورية الغابون احلاج عمر بونغو أندميبا.
  وبهذه املناســــبة اعربت الرئيسة عن عميق 
امتنان وتقدير جمهورية الغابون رئيسا وحكومة 
وشعبا للمبادرة الكرمية التي تفضل بها صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح االحمد بارسال موفد 
خاص للمشاركة باسم الشعب في تقدمي واجب 

العزاء بوفاة الرئيس احلاج عمر بونغو.
  وان هــــذه الزيارة تأتي تقديرا من الشــــعب 
الكويتي جتاه الشعب الغابوني ملواقفه الداعمة 
للكويت ابان االحتالل العراقي الغاشم للكويت 

ومن شأن هذه الزيارة تعزيز وتطوير العالقات 
الثنائية بني الكويت وجمهورية الغابون وفتح 
آفاق جديدة للتعاون. ومن جانبها أعربت الرئيسة 
روز فرانســــني روغومبي عن شكرها وتقديرها 
لسموه الختيار زيارة جمهورية الغابون ضمن 
جولته كما أعربت عن رغبتها في تطوير عالقات 
التعاون بني البلدين. ومن جانب آخر أشــــارت 

الرئيسة الى املشاريع التي مت بحثها خالل جلسة 
املباحثات والتي من شأنها تعزيز االقتصاد في 
جمهورية الغابون وأبرز دليل على ذلك مشاريع 
االتفاقيات التي اقترحتها الكويت. وأعرب اجلانبان 
عن ارتياحهما لروح التعاون البناء التي سادت 
مباحثاتهما مؤكدين أهمية استمرار وتواصل هذا 
التعاون الذي استفادت منه جمهورية الغابون ببناء 

مدرسة في منطقة زنغ آيون املعروفة باسم مدرسة 
الكويت خالل العقــــد املاضي. كما أكد اجلانبان 
على أهمية حل اخلالفات والنزاعات الدولية من 
خالل املفاوضات السلمية التي من شأنها احالل 
السالم الدائم. كما أدان اجلانبان االرهاب الدولي 
بجميع أشكاله وصوره. ومن جانب آخر أعربا 
عن ارتياحهما للتطــــور االيجابي لألوضاع في 
العراق. وأخيرا وفيما يتعلق باألزمة االقتصادية 
العاملية أعرب اجلانبان عن قلقهما لتداعيات هذه 
األزمة العاقتها عملية تنمية وتطور الدول كما 
أكدا على ضرورة دعم التعاون بني دول اجلنوب 
ـ اجلنوب لتجاوز تداعيات هــــذه األزمة. وكان 
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
اجتمع مساء امس األول وروز فرانسني روغومبي 
رئيسة جمهورية الغابون الصديقة مبقر رئاسة 
اجلمهورية في العاصمة ليبرفيل. ونقل ســــمو 
الشيخ ناصر احملمد للرئيسة رسالة خطية من 

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد. كما 
نقل سموه حتيات صاحب السمو األمير وسمو 
ولي العهد لفخامتها وللشعب الغابوني الصديق 
ومتنياتهما له مبزيد من االزدهار. وعقدت جلسة 
مباحثات رسمية حتت رعاية الرئيسة روز فرانسني 
روغومبي وترأس اجلانب الكويتي سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد فيما ترأس 
اجلانب الغابوني نائب رئيس الوزراء جورجيت 
كوكو. ورحبت الرئيسة روغومبي في مستهل 
املباحثات بالزيارة التي يقوم بها ســــمو رئيس 
مجلس الوزراء واعتزازها بالعالقات الوطيدة التي 
جتمع بني الغابون والكويت منذ عقود والتي جتلت 
في مشاركة الكويت بوفد عال لتقدمي واجب العزاء 
في وفاة الرئيس السابق احلاج عمر بونغو. وفي 
كلمة جوابية عبر سمو رئيس مجلس الوزراء باسم 
صاحب السمو االمير وسمو ولي العهد وباسم 
الشعب الكويتي ببالغ التعازي بوفاة الرئيس 
الراحل احلاج عمر بونغو «الذي يعتبر صديقا 
وفيا وذا مواقف جلية جتاه الكويت وقضاياها 
العادلة خالل محنة االحتالل العراقي الغاشــــم 
فدخلت الغابون ورئيســــها الراحل وشعبها في 
تاريخ الكويت».ثم عقدت جلسة مباحثات مغلقة 
بحــــث خاللها العالقات الثنائية بني البلدين في 
شتى املجاالت وســــبل تفعيلها ملا فيه مصلحة 
الشعبني الصديقني اضافة الى القضايا الدولية 
ذات االهتمام املشترك. وعقب املباحثات احتفل 
بحضور الرئيسة روغومبي وسمو رئيس مجلس 
الوزراء بالتوقيع على مذكرة بشأن اقامة املشاورات 
الثنائية بني وزارتي خارجية البلدين وقعها عن 
اجلانب الكويتي وكيــــل وزارة اخلارجية خالد 
اجلاراهللا وعن اجلانــــب الغابوني وزير الدولة 
ووزير الشؤون اخلارجية والتعاون الفرانكفوني 

بول تونغي. 

 بحسب الكشوف المرسلة من قطاع التعليم العالي 

 الصايغ: مراقبات الصيانة تتولى تجهيز العيادات
  المدرسية وفق متطلبات المناطق التعليمية

 اللوغاني طلبت من مديري العموم التنسيق مع المنشآت 
التربوية لتحديد أولويات إنشاء العيادات وفقًا للحاجه الفعلية

 مريم بندق
الوزارة املساعد    افاد وكيل 
لقطــــاع الصيانة واملنشــــآت 
م.محمــــد الصايغ بــــأن جميع 
مراقبات الصيانة تتولى صيانة 
وجتهيز العيادات املدرسية وفقا 

ملتطلبات املناطق التعليمية.
الوكيــــل الصايــــغ    وقــــال 
الكشــــوف  يتم ذلك بحســــب 
التعليم  املرســــلة من قطــــاع 
العــــام والتي تتضمــــن قوائم 
احصائية بالعيادات املوجودة 

واملطلوبة.
  واضـــاف اما فيمـــا يتعلق 
بانشاء العيادات اجلديدة فجار 
اآلن اصدار اوامر العمل جلميع 
املتعهديـــن للبدء في انشـــاء 
العيـــادات اجلديـــدة ومبوجب 
حاجة املناطق التعليمية، مشيرا 
الى ان اوامر عمل انشاء العيادات 
سيتم ربطها من مبالغ مخصصة 
خلطط اعمال انشائية اخرى ما 
سيترتب عليه طلب تعزيز املبالغ 
من وزارة املالية فضال عن ذلك 
فان اعمال انشاء العيادات لم تقع 
ضمن املهـــام الواردة في القرار 
الوزاري رقم ٢٠٠٨/٤١٠ بشـــأن 

املالية  املتاحـــة واالعتمـــادات 
املتوافرة، املتابعة احلثيثة العمال 
مراقبـــات الصيانة التي تتولى 
صيانة العيادات املتوافرة حاليا 
ليتســـنى االطمئنان جلاهزيتها 
وتوفيـــر متطلبات تشـــغيلها 
قبيل بدء العام الدراسي املقبل، 
وافادتنا بتقرير تفصيلي يتضمن 
اســـماء املـــدارس فـــي مختلف 
املراحل التعليمية وفق التوزيع 
الســـكنية،  اجلغرافي للمناطق 
وخطة صيانتها ومواعيد االنتهاء 
من اجنازها للعلم واتخاذ الالزم 

وبصفة عاجلة وافادتنا. 

تشكيل جلنة تخطيط ومتابعة 
الدراسيني ٢٠١٠/٢٠٠٩  للعامني 
و٢٠١١/٢٠١٠ وقـــد ترتب عليه 
زيادة حجم االعمال على القائمني 

مبتابعة االعمال بالوزارة.
الوكيل املســـاعد    وطلبـــت 
للتعليـــم العالـــي باالنابة منى 
اللوغاني من مديري عموم املناطق 
التعليمية التنسيق مع قطاعات 
املنشآت التربوية لتحديد أولويات 
انشاء عيادات مدرسية في مختلف 
العام،  التعليم  مدارس ومراحل 
ليتســـنى جدولة اجنازها وفقا 
للحاجة الفعلية، والفترة الزمنية 

 خالل فترة قيامها بإجازتها الدورية وحتى عودتها لمباشرة العمل

 الحمود للوكالء المساعدين: إيقاف قرارات الترقيات
   والنقل والندب اعتبارًا من ٢٦ الجاري وحتى ٢٠ أغسطس

 األولوية لبرنامج عمل الحكومة

 وزيرة التربية تطالب الديوان باستثناء
  الباحثين بالمعهد الديني من الحد األعلى لـ «اإلضافي»

 قالت مصادر تربويـــة مطلعة لـ «األنباء» ان 
وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود ستعطي األولوية في اجتماع مجلس وكالء 
التربية املقـــرر عقده صباح اليوم لبرنامج عمل 
احلكومة فيما يتعلق بوزارة التربية. وأوضحت 

املصادر ان الوزيرة حريصة على االنتهاء من اجلزء 
األكبر من صياغة البرنامج وتضمينه املشاريع 
اجلاري تنفيذها اآلن، واملشاريع اجلديدة املستحدثة 
ضمـــن خطة التنمية اجلديـــدة وذلك قبيل قيام 

الوكالء املساعدين بإجازاتهم السنوية. 

 مريم بندق
  خاطبت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلمود رئيـــس ديوان اخلدمة املدنية 
عبدالعزيز الزبن الستثناء الباحثني االجتماعيني 
والنفسيني باملساكن الداخلية لطلبة املنح الدراسية 

من احلد االعلى للتكليف باألعمال االضافية.
  جاء في اخلطاب باالشارة الى املوضوع اعاله 
ولقيـــام ادارة اخلدمات االجتماعية والنفســـية 
باالشـــراف على املســـاكن الداخلية لطلبة املنح 
الدراسية «بنني ـ بنات» التابعني للجنة الوطنية 
الكويتية للتربية والعلوم والثقافة مما يستلزم 
تكليف باحثني اجتماعيني لالشراف على الطالب 
(دراسيا ـ اجتماعيا ـ صحيا) على مدار ٢٤ ساعة 
خـــالل العام الدراســـي مبا في ذلـــك ايام اجلمع 
والعطالت الرسمية وذلك لتسهيل العقبات امام 

طلبة املنح الدراسية مما يكون له مردوده املستقبلي 
على هؤالء الطالب وحتصيلهم الدراسي وكذلك 
توطيد مســـتوى العالقات الثقافية بني الكويت 

وهذه الدول.
  لذا يرجـــى املوافقة على اســـتثناء الباحثني 
االجتماعيني والبالغ عددهم ١٠ ملدة ثالثة اشـــهر 
زيادة على املصرح به في نظام االعمال االضافية 
طبقا لقرار وزير املالية رقم ١٩٧٧/٣٤ اعتبارا من 

٢٠٠٩/٦/١ حتى ٢٠٠٩/٩/٣٠ وهم:
  ابراهيم علي عمر، يحيـــى عفيفي مصطفى، 
مجدي محمد خليل، تاج الدين فاضل عبداحلافظ، 
عارف دندراوي محمد، زين العابدين عبدالرازق، 
احمد عبدالســـالم عبدالرحمن، احمد عبدالرازق 
احمد، مرفت احمد محمود حســـني واماني احمد 

مرزوق. 

 مريم بندق
  علمت «األنباء» أن تعليمات 
صدرت من وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
للوكالء املساعدين بوقف إصدار 
اعتبارا  النقل والنـــدب  قرارات 
مـــن ٢٦ اجلـــاري وحتـــى ٢٠ 

أغسطس.
  وأوضحت املصادر أن الوزيرة 
احلمود ستقوم بإجازتها الدورية 
السنوية خالل تلك الفترة، مشيرة 
الى ان تعليمات الوزيرة تشمل 
أيضا قرارات الترقيات اخلاصة 

مبوظفي الوزارة.
  إلى ذلك وتأكيـــدا ملا أعلنته 
الوزيرة احلمود في أثناء ترؤسها 
اجتماع جلنة االستعداد الستقبال 
العام الدراسي اجلديد ٢٠٠٩-٢٠١٠ 
واخلاص بتشكيل فريق عمليات 
ملتابعة توافر متطلبات وجتهيزات 
املدارس قبيل دوام الطلبة بوقت 
كاف كشفت مصادر تربوية في 
تصريحات خاصة لـ «األنباء» ان 
الفريق ستترأسه وكيلة الوزارة 
املساعدة للتعليم العام باإلنابة 
منى اللوغاني ويضم في عضويته 
مديري عموم املناطق التعليمية 
الست اضافة الى مديري االدارات 
املركزية املختصة مبتابعة التأكد 
من توفيـــر احتياجات املناطق 
واملدارس واوضحـــت املصادر 
سيضم فريق العمليات مديري 

ادارات التوريـــدات واملخـــازن، 
العامـــة والصيانة،  واخلدمات 
واملناهـــج، واملوارد البشـــرية، 

والتقنيات التربوية.
  وذلـــك ملتابعـــة اســـتكمال 
النواقـــص احلالية فـــي األثاث 
والكتـــب الدراســـية، والنقـــل 
والباصات واحلراسة والنظافة 
الشاملة  والتغذية، والصيانات 
واجلزئية للمـــدارس واملرافق 
التعليمية والفصول االنشائية 
اجلديـــدة خصوصـــا ملنطقتي 
الفروانية ومبارك الكبير، والقوى 
العاملة من اإلداريني واملعلمني 
الفنية املســـاندة،  والوظائـــف 
واالجهزة والتقنيـــات واجهزة 
احلاسوب ملختبرات احلاسوب 

في املدارس. 

 أصدرت تعميمًا بشأن إعداد تقديرات الميزانيات والتعليمات والقواعد التي ينبغي اتباعها في إعدادها للسنة المالية ٢٠١٠ ـ ٢٠١١

 «المالية» خاطبت الجهات الحكومية: ترشيد اإلنفاق وضبط المصروفات
   ألدنى حد ممكن دون اإلخالل بتنفيذ البرامج وتحقيق األهداف

 موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري
  حدد وزير املالية مصطفى الشـــمالي في تعميم 
بشـــأن اعداد تقديرات ميزانيات اجلهات احلكومية 
القواعد التي ينبغي اتباعها في اعدادها للسنة املالية 

٢٠١٠ ـ ٢٠١١.
   وتضمن التعميم ضرورة االستمرار في تفعيل 
مبدأ توحيد وظائف امليزانية في وزارة املالية لتقوم 
باعداد دراســـة تقديرات ابواب امليزانية اضافة الى 
اعداد ميزانية تنموية حتقق متطلبات املواطنني في 
اخلدمات العامة واصالح الهيكل التنظيمي وترشيد 
االنفاق العام وضبط املصروفات الى ادنى حد ممكن 
دومنا اخالل بقدرة اجلهـــات احلكومية على تنفيذ 

برامجها.
  واملت الوزارة ان يتضمن مشروع امليزانية كل 
جهة حكومية جميع احتياجاتها احلتمية، واوضحت 
انها لن تقبل اي طلبات جديدة لتعديل املشـــاريع 

بعد تقدميها.
  وفيما يلي نص التعميم بشـــأن اعداد تقديرات 
ميزانيات اجلهات احلكومية والتعليمات والقواعد 

التي ينبغي اتباعها في اعدادها للسنة املالية ٢٠١٠ 
ـ ٢٠١١:

  تنص املادة ١٤٠ من الدستور على ان: تعد الدولة 
مشروع امليزانية السنوية الشاملة اليرادات الدولة 
ومصروفاتهـــا وتقدمه الى مجلس االمة قبل انتهاء 
السنة املالية بشهرين على االقل لفحصها واقرارها، 
كما تنص املادة ١٤٨ على ان يبني القانون امليزانيات 
العامة املستقلة وامللحقة، وتسري في شأنها االحكام 
اخلاصة مبيزانية الدولة، وتنص املادة ٥ من املرسوم 
بالقانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٨ بقواعد اعداد امليزانيات 
العامة والرقابة على تنفيذها واحلســـاب اخلتامي 
على ان تعد اجلهات التي تشملها ميزانية الوزارات 
واالدارات احلكوميـــة التقديرات املبدئية لاليرادات 
طبقا للتعليمات التي يصدرها وزير املالية وتبلغ 
هـــذه التقديرات الى وزارة املاليـــة في امليعاد الذي 
حتدده، كمـــا تنص املادة ٩ علـــى ان: تعد اجلهات 
التي تشملها ميزانية الوزارات واالدارات احلكومية 
تقديرا ملصروفاتها تقدمه الى وزارة املالية في امليعاد 
الذي حتدده هذه الوزارة، ويبني هذا التقدير توزيع 

املصروفات علـــى ابوابها املختلفة طبقا للتعليمات 
التي يصدرها وزير املالية.

  وتنص املادة ٤٢ على ان تسري في شأن امليزانيات 
امللحقـــة ذات االحكام اخلاصـــة مبيزانية الوزارات 
واالدارات احلكومية، واســـتنادا الـــى احكام املواد 
الدستورية والقانونية السابقة حترص وزارة املالية 
سنويا على اعداد واصدار تعميم يوضح اهم توجهات 
املالية واالقتصادية والقواعد واالسس  السياســـة 
الواجب اتباعها عند اعـــداد تقديرات امليزانية كما 
يشتمل على اجلداول الرئيسية وااليضاحية والنماذج 
التي ينبغي استيفاؤها، وذلك لكي يتسنى للجهات 
احلكومية تقدير احتياجاتها بناء على اسس علمية 
سليمة بحيث تعبر أرقام امليزانية عن اهم السياسات 
والتوجهات املالية واالقتصادية واالجتماعية عمال 
على حتقيق االهداف الواردة باخلطة االمنائية للدولة 

وبرنامج عمل احلكومة.
  وتتمثل اهم االسس والتوجهات املالية واالقتصادية 

احلالية في اخلطوط الرئيسية التالية:
  ١ ـ االســـتمرار في تفعيل مبـــدأ توحيد وظائف 

امليزانية في وزارة املالية حيث تقوم وزارة املالية 
بإعداد دراسة تقديرات كافة ابواب امليزانية، االمر الذي 
يساعد على تكامل الدراسة وربط ابواب املصروفات 

ببعضها مما ينعكس ايجابيا على دقة التقديرات.
  ٢ ـ ضرورة العمل على اعـــداد ميزانية تنموية 
حتقق متطلبات املواطنني في كافة اخلدمات العامة 
مع التركيز على تطوير التعليم واخلدمات الصحية 
واالجتماعية واالمنية وتوفيـــر االعتمادات املالية 
لتنفيذ املشاريع احليوية الضرورية للبنية االساسية 

واملرافق العامة.
  ٣ـ  اعداد ودراسة تقديرات االيرادات واملصروفات 
باجلهة احلكومية، مبا يتفق مع القوانني واملراسيم 
والقـــرارات الصـــادرة حتـــى تاريـــخ اعـــداد تلك 

التقديرات.
  ٤ـ  العمل على اصالح الهيكل االقتصادي وتنمية 

االيرادات غير النفطية وتنشيط االقتصاد.
  ٥ ـ ترشيد االنفاق العام وضبط املصروفات الى 
ادنى حد ممكن دومنا اخالل بقدرة اجلهات احلكومية 
علـــى تنفيذ برامجها وحتقيق اهدافها وأداء اعمالها 

بالكفاءة املطلوبة.
  ٦ـ  ضرورة العمل على شمول مشروع ميزانية كل 
جهة حكومية املشاريع اخلاصة بها باخلطة االمنائية 

للدولة وبرنامج عمل احلكومة.
  وأملت «املالية» ان يشمل مشروع ميزانية كل جهة 
حكومية كافة احتياجاتها احلتمية طبقا للسياسة 
العامة املتبعة، علما انه لن تقبل أي طلبات جديدة 
من اجلهات احلكومية لتعديل مشـــاريع ميزانياتها 

بعد تقدميها الى وزارة املالية.
  واختتمت بأن املرجو من مختلف اجلهات احلكومية 
االلتزام بالتعليمات والقواعد واســـتيفاء اجلداول 
والنماذج الواردة بهذا التعميم عند اعداد مشـــاريع 
ميزانياتها للســـنة املالية ٢٠١١/٢٠١٠، وعلى جميع 
اجلهـــات احلكومية تقدمي مشـــاريع امليزانيات الى 
وزارة املالية متكاملة غير مجزأة في املواعيد احملددة 
مستوفية لكل املتطلبات والقواعد والبيانات املطلوبة. 
هذا وجميع املختصني بشؤون امليزانية العامة بوزارة 
املالية على استعداد كامل لتقدمي كل االيضاحات الالزمة 

لتحقيق التطبيق السليم والكامل لهذا التعميم. 

 رئيس الوزراء وصل إلى جيبوتي المحطة الثالثة في جولته األفريقية
ــر احملمد الى جيبوتي  ــيخ ناص ــمو رئيس مجلس الوزراء الش  جيبوتي ـ كونا: وصل س

مساء امس، وهي احملطة الثالثة في جولته على عدد من الدول االفريقية.
ــتقبلي سموه رئيس وزراء  ــتقبال رسمي حافل وكان في مقدمة مس ــموه اس   وجرى لس

جمهورية جيبوتي دليتا محمد دليتا وعدد من الوزراء وكبار املسؤولني في اجلمهورية. 


