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صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال الشيخ محمد اخلالد

الشيخ ناصر صباح األحمد مستقبال السفير شاهني عبدالاليف

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد والشيخ د.محمد الصباح واملستشار راشد احلماد والشيخ أحمد الفهد والشيخ ناصر صباح األحمد خالل االجتماع

مجموعة الـ 26 عقب لقائها ولي العهد: انطلقنا 
من واجبنا الوطني للتنبيه إلى خطورة استنزاف ثروة البالد

رئيس الوزراء: نأمل تعاون ودعم مجلس األمة
إلنجاز برنامج عمل الحكومة على النحو المنشود

الدعيج: الكويت تدعم اإلعالم العربي واتحاد »فانا«
بيروتـ  كونا: اكد رئيس مجلس االدارة واملدير 
العام لـ »كونا« الشيخ مبارك الدعيج امس دعم 
الكويت لالعالم العربي ولكل تواصل بني الدول 

العربية.
وقــال الشيخ مبارك الدعيــج فــي تصريــــح 
لـ »كونا« وتلفزيون الكويت على هامش مشاركته 
والوفد املرافق له في حفل افتتاح معهد التدريب 
االعالمي الحتاد وكاالت االنباء العربية )فانا(، ان 
»الكويت دائما تدعم كل جهد وتواصل في الدول 

العربية خصوصا فيما يتعلق باالعالم«.
وبني الشيخ مبارك الدور الذي لعبته »كونا« في 
توثيق عرى التعاون بني وكاالت االنباء العربية 
وتاسيس معهد التدريب االعالمي التابع لـ »فانا« 
على وجه اخلصوص. واذ اعرب عن سعادته الفتتاح 
معهد التدريب االعالمي اكد الشيخ مبارك الدعيج 
اهمية تأسيس مثل هذا املعهد املتخصص لتدريب 
الكوادر الفنية مبينا ايضا اهمية االتصاالت التي 

يجريها املعهد باملعاهد الدولية املتخصصة التي 
لديها اخلبرة الواسعة في مجال التدريب.

وردا على سؤال حول التعاون القائم بني »كونا« 
والوكالة الوطنية اللبنانية لالعالم »ننا«، اشار 
الشيخ مبارك الدعيج الى انه سيجتمع اليوم مع 
مديرة الوكالة الوطنية لالعالم لور سليمان لطرح 

مشروع اتفاقية تعاون بني الوكالتني.
واكد الشيخ مبارك عمق العالقات بني الكويت 
ولبنان وخصوصا في مجال التواصل والعالقات 
االعالمية املتميزة. وردا على ســـؤال حول الدور 
الذي تلعبه وكاالت االنباء العربية في دعم القضايا 
العربية قال الشيخ مبارك الدعيج ان »احتاد )فانا( 
يوصل صوته اكثر من وكاالت االنباء عندما تكون 
كل منها علـــى حدة والكل يبذل جهودا لتوصيل 
قضايانا الى اخلارج« مشددا على ضرورة التنسيق 
والتعـــاون بني وكاالت االنبـــاء العربية لتوحيد 

املواقف واجلهود.

اســــتقبل ســــمو ولــــي العهد 
الشــــيخ نواف االحمد في ديوانه 
بقصر السيف صباح امس رئيس 
جهاز االمن الوطني الشيخ محمد 

اخلالد.
واستقبل سموه محافظ العاصمة 
الشــــيخ علي اجلابر، كما استقبل 
سموه سفيرنا لدى اململكة االردنية 

الهاشمية الشيخ فيصل احلمود.
واستقبل سمو ولي العهد مدير 
عام مؤسسة املوانئ الكويتية الشيخ 

صباح جابر العلي.
واستقبل سمو ولي العهد رئيس 
احتاد القنــــوات العربية اخلاصة 

الشيخ فهد السالم.
واستقبل سموه سفيرنا لدى 
جمهورية اذربيجان غسان الزواوي. 
كما استقبل سموه عضوي مجلس 
االمة النائب د.ضيف اهلل بورمية 

والنائب مسلم البراك.
واستقبل سموه صالح احلريبي. 
واستقبل سمو ولي العهد الشيخ 

وقوانني الدولة للتنبيه الى خطورة 
استنزاف وتبديد ثروة البالد بكل 
اشكالها والدعوة لترشيد استخدامها 
وضرورة مكافحة الفساد بأشكاله 
املتعددة، وحتقيق التنمية الشاملة، 

وتكوين رأي عام لتحقيق ذلك.
واكدت املجموعة لســــموه انها 
ماضية بعرض رؤاها وقناعاتها على 
رئيس واعضاء مجلس االمة املوقر 
وســــمو رئيس واعضاء احلكومة 
املوقرة مشــــاركة منهــــا في الرأي 
حول القضايــــا التنموية املتعلقة 
بحاضر ومستقبل البالد، وانطالقا 
من حق االفراد الدستوري مبخاطبة 

السلطات وكفالته حلرية الرأي.
وقد شــــكر ســــمو ولي العهد 
للمجموعة جهودها وبارك مساعيها 
ومتنى لها حتقيق ما فيه مصلحة 
الوطن بالتعاون مع الســــلطتني 
التشريعية والتنفيذية حتت راية 
صاحب السمو االمير الشيخ صباح 

االحمد.

عقد مجلس الوزراء اجتماعا 
استثنائيا صباح امس في قصر 
بيان برئاسة سمو رئيس مجلس 

الوزراء الشيخ ناصر احملمد.
وقال وزير الدولة لشـــؤون 
مجلس الوزراء روضان الروضان 
بعـــد االجتماع انـــه حرصا من 
مجلس الوزراء على االطالع على 
مرئيات االخوة أعضاء املجلس 
األعلـــى للتخطيـــط والتنمية 
ومالحظاتهم حول مشروع برنامج 
عمل احلكومة للفصل التشريعي 
الثالـــث عشـــر )2009/2010 ـ 
2012/2013( حتقيقـــا ألســـباب 
ومقومات النجاح لهذا البرنامج 
فقد مت عقد هذا االجتماع للتداول 
حول هذا املشروع الوطني متهيدا 
إلحالته ملجلس األمة والشروع 

في مراحله التنفيذية.
الروضان  الوزيـــر  واضاف 
ان نائب رئيس مجلس الوزراء 
للشـــؤون االقتصاديـــة ووزير 
التنمية ووزير  دولة لشـــؤون 
دولة لشـــؤون اإلسكان الشيخ 
احمد الفهد عرض مكونات برنامج 
عمل احلكومة الذي اعتمد على 
وثيقة اإلطار العام خلطة التنمية 
اخلمسية للحكومة حيث يتضمن 
البرنامج حزمة من املشروعات 
احلكوميـــة الكبرى )ومن بينها 
االستراتيجية والفائدة( كما شرح 
للمجلس املشـــاريع احلكومية 
الداعمة لسياسات خطة التنمية 
اضافـــة للمشـــاريع احلكومية 

النمطية.
واجلديـــر بالذكر ان برنامج 

عمل احلكومة ميثل املشـــاريع 
اخلاصـــة باجلهـــات احلكومية 
موزعـــة على 4 ســـنوات متثل 
فترة الوالية الدستورية للحكومة 
والتي تنتهي في عام 2012/2013 
وتسعى في مجال تنفيذ املشاريع 
املدرجة في البرنامج الى اعطاء 
دور اكبر للقطـــاع اخلاص في 
او  اخلدمات احلالية للمواطنني 
بتوفير خدمات جديدة اتســـاقا 
التنمية  مع سياســـات خطـــة 

واهدافها.
كما شرح نائب رئيس مجلس 
الوزراء للشـــؤون االقتصادية 
التنمية  ووزير دولة لشـــؤون 
ووزير دولة لشـــؤون اإلسكان 
الشـــيخ أحمد الفهد كذلك اآللية 
املتكاملة ملتابعة تنفيذ مشروعات 
البرنامـــج من خـــالل نظام آلي 
للمتابعة يربط بصورة مباشرة 

كل جهد مخلص يؤدي الى حتقيق 
الغايات الوطنية املرجوة معبرا 
عن تقديره للجهود الكبيرة التي 
قامت بها األمانة العامة للمجلس 
األعلى للتخطيط بالتعاون مع 
املسؤولني في األجهزة احلكومية 
األخرى في إعداد مشروع البرنامج 
وحث ســـموه املســـؤولني في 
اجلهات احلكومية املختلفة على 
مضاعفة اجلهود الجناز البرنامج 
على النحو املنشود، معربا عن 
ثقته في ان يجد هذا املشـــروع 
الوطني املهـــم الدعم والتعاون 
املطلوبـــني مـــن مجلـــس األمة 
املوقر إلجنازه وحتقيق األهداف 
املنشودة سائال املولى عز وجل 
السداد والتوفيق لكل ما فيه خير 
ومصلحة الوطن واملواطنني في 
ظل قيادة صاحب السمو االمير 

وسمو ولي العهد.

السلبيات التي شابت التجارب 
الســـابقة مبا تضمنه من آليات 
وأدوات وإجـــراءات ســـواء في 
مرحلة إعداد البرنامج أو مراحل 
التنفيـــذ واملتابعـــة والتقومي 
والتي تستوجب تضافر جميع 
اجلهود واالمكانات وجتســـيد 
صورة التعاون االيجابي البناء 
بني كافـــة مؤسســـات املجتمع 
وأفراده لتحقيق االجناز املأمول 
البرنامج وغاياته وأهدافه  لهذا 
املنشودة مبا يلبي آمال وتطلعات 

املواطنني.
وأعرب سمو رئيس مجلس 
الـــوزراء عـــن خالص الشـــكر 
والتقدير للمشاركة الفعالة لالخوة 
أعضاء املجلس األعلى للتخطيط 
التي تشكل اثراء واضافة مميزة 
لهـــذا البرنامـــج والتي تعكس 
حرصهـــم واهتمامهم على دعم 

بني األمانة العامة للمجلس األعلى 
للتخطيـــط والتنمية واجلهات 
احلكومية املعنية كافة، موضحا 
نظام املتابعة والقياس الذي مت 
استحداثه ملتابعة تنفيذ البرنامج 
وضمان اتساقه مع اخلطة التنموية 
الذي سيتضمن أدوات جتسد مبدأ 
الثواب والعقاب الكفيلة بحسن 
التنفيذ وترجمة جدية احلكومة 

في تنفيذ برنامجها.
الروضان ان  الوزيـــر  وقال 
أعضاء املجلس األعلى للتخطيط 
ابـــدوا مالحظاتهم  والتنميـــة 
ومقترحاتهـــم وآرائهـــم القيمة 
في شأن كل ما تضمنه مشروع 
برنامج عمل احلكومة وتفاصيله 
وجوانبه التنفيذية والتمويلية 
وأشاروا بأن هذا املشروع ميثل 
الطريق  فـــي  ايجابية  خطـــوة 
الصحيح ومحاولة جادة لتجاوز 

ثروة البالد وترشــــيد استخدامها 
مبقابلة سمو ولي العهد الشيخ نواف 
االحمد امس، وشرحت لسموه رؤاها 
وتوجهاتها التي سبق ان تناولتها مع 
صاحب السمو االمير والتي ضمنتها 

نواف االحمد فــــي ديوانه بقصر 
الســــيف صباح امس عــــددا من 

املواطنني.
الى ذلك، تشرفت مجموعة احلملة 
الوطنية ملواجهة استنزاف وتبديد 

بيانها الصادر بتاريخ 15 اجلاري 
واســــتمعت لتوجيهاته السامية 
بشــــأنها واكدت املجموعة لسموه 
ان تنادي افرادها انطلق من واجبها 
الوطني ومن احترامها للدســــتور 

وزير الديوان استقبل سفير أذربيجان

ملك سوازيالند التقى البدر وزار »األسترالية«

استقبل وزير شؤون الديوان األميري الشيخ ناصر صباح األحمد في مكتبه بقصر بيان ظهر أمس 
سفير جمهورية أذربيجان لدى الكويت شاهني عبدالاليف.

أكفأ اخلريجني  سيكونون من 
في العالم اخلارجي، وأريد ان 
تكون ابنتــــي ايضا من ضمن 
هؤالء، كما أكــــد على اهتمامه 
بإطالع شعب سوازيالند على 
جتربة الكلية االسترالية والعمل 
على نقل املعرفة واخلبرة التي 

اكتسبتها«.
واختتم كلمته قائال: »بالرغم 
من بعد ابنتــــي عن وطنها اال 
انني مطمئــــن انها في وطنها 

الثاني«.
وفــــي ختام الزيــــارة، قدم 
الشرهان درعا تذكارية جلاللة 
امللك ومتنى ان حتظى الكلية 
برؤيته مرة اخــــرى في حفل 

تخرج كرميته.
الى ذلك حضر امللك مسواتي 
الثالث ملك مملكة سوازيالند 
الصديقــــة وحرمــــه والوفــــد 
املرافق له ظهر امس  الرسمي 
مأدبة غداء أقامها على شــــرفه 
رئيس بعثة الشــــرف املرافقة 
بالديوان االميري  املستشــــار 
محمد ابواحلسن وذلك مبناسبة 

زيارته الرسمية للبالد.

صاحب اجلاللة امللك مسواتي 
الثالــــث كطالبــــة فــــي الكلية 
الكويت، حيث  االسترالية في 
تواصــــل دراســــتها للحصول 
الهندسة  على شــــهادة دبلوم 
املدنية، متمنيا لها دوام التوفيق 
والنجاح ومستقبال واعدا بعد 
إمتامها دراســــتها فــــي الكلية 

االسترالية«.
وفي الكلمة التي ألقاها جاللة 
امللك مسواتي الثالث عبر فيها 
عن شــــكره وتقديره لعبداهلل 
الشرهان للحفاوة التي استقبل 
بها في الكلية االسترالية والتي 
ســــبق ان ســــمع الكثير عنها 
بعد زيــــارة والدته امللكة األم 
نتومبي وأضاف: »يســــعدني 
أنني قمت بزيارة كلية ابنتي، 
حيث انبهرت باملستوى التقني 
واألكادميي املتقدم وكذلك عمق 
التخطيط اإلداري الذي ملسته 
في هذه الكلية بالرغم من حداثة 
افتتحت عام  والدتها، حيــــث 
2004« واضاف قائال: »سيستفيد 
الطلبة بال شــــك من دراستهم 
في الكلية االســــترالية، حيث 

ندى أبونصر وكونا
استقبل امللك مسواتي الثالث 
ملك مملكة سوازيالند الصديقة 
صباح امس مدير عام الصندوق 
الكويتي للتنمية عبدالوهاب 
البدر وذلك مبقر اقامته بقصر 
بيان. وقام امللك مسواتي الثالث 
ملك مملكة سوازيالند وحرمه 
والوفد الرسمي املرافق له صباح 
امس بزيارة الكلية االسترالية 

في الكويت.
وكان في استقباله رئيس 
مجلس أمناء الكلية االسترالية 
في الكويت عبداهلل الشرهان.

الزيارة للكلية  وتأتي هذه 
األســــترالية نظرا ألن كرمية 
امللك مسواتي الثالث قد التحقت 
مؤخــــرا بالكلية االســــترالية 
لدراسة دبلوم الهندسة املدنية، 
وقــــد اصطحب رئيس مجلس 
األمناء امللك والوفد املرافق له 
في جولة تفقدية ملرافق الكلية 
وأبرزها مجمع الطيران ومركز 

احملاكاة للعلوم البحرية.
وبهذه املناسبة، أعرب رئيس 
مجلس أمناء الكلية االسترالية 
عبداهلل الشرهان عن تقديره 
للزيــــارة الكرمية التي تفضل 
بها امللك مســــواتي الثالث الى 
الكليــــة، حيث صــــرح خالل 
كلمة الترحيب التي ألقاها بأن 
»الكلية االسترالية في الكويت 
قد تشرفت اليوم بزيارة جاللة 
املرافق،  الرسمي  امللك والوفد 
وان الكلية تفخــــر مبثل هذه 
املهمــــة«، كما أعرب  الزيارات 
الشــــرهان ايضا عن اعتزازه 
بأن الكلية االسترالية قد سبق 
وان استقبلت والدة امللك امللكة 
األم نتومبي خالل زيارة سابقة 
للكويت في شهر يونيو املاضي، 
وأعرب الشرهان عن سعادته 
بتواجد األميرة دالميني كرمية 

ولي العهد التقى الخالد والجابر والحمود والسالم وبورمية والبراك

مجلس الوزراء عقد اجتماعًا استثنائيًا بحضور أعضاء المجلس األعلى للتخطيط

خالل افتتاح معهد التدريب اإلعالمي في بيروت

أعضاء المجلس األعلى للتخطيط: برنامج عمل الحكومة 
يحتوي على الكثير من المؤشرات اإليجابية

أعرب عدد من اعضاء املجلس األعلى للتخطيط 
والتنمية امس عن اعتقادهم بأن برنامج عمل احلكومة 
احلالي يحتوي على الكثير من املؤشرات االيجابية 
التــــي تدل على ان احلكومــــة اخذت بعني االعتبار 
جميع املالحظات واالنتقــــادات على برامج عملها 

السابقة.
وقالــــوا في تصريحات لـ »كونــــا« عقب االجتماع 
االستثنائي ملجلس الوزراء مع اعضاء املجلس األعلى 
للتخطيط الستعراض برنامج عمل احلكومة ان هذه 
املالحظات واالنتقادات متثلت في وصف البرنامج في 
السابق بأنه انشــــائي او ان مشاريعه تفتقر للجدول 

الزمني والتمويل املالي وملتابعة التنفيذ.
وأكدوا ان احلكومة قامت بإعداد وثيقة لبرنامج عملها 
للفصل التشريعي الـ 13 2010/2009ـ  2013/2012 حددت 
فيه سياسات ومشاريع البرنامج واجلدول الزمني لكل 
مشروع اضافة الى كلفته املالية وطريقة متويله وانها 
ستستعني مبستشار فني عاملي ملتابعة تنفيذ كل مرحلة 

من مراحل اي مشروع وارد ضمن البرنامج.
وقال عضو املجلس األعلى للتخطيط والتنمية احمد 
الدعيج ان من هذه املؤشرات االيجابية لبرنامج عمل 

احلكومة احلالي وجود مؤشرات قياس للبرنامج.
واضاف »كما ان برنامج عمل احلكومة احلالي حدد 
املشاريع الواردة في البرنامج وطريقة متويله فهناك 
مشاريع في البرنامج مت رصد كلفتها املالية من خالل 
امليزانية العامة للدولة ومشاريع اخرى سيتم تنفيذها 
عن طريق الشركات املساهمة العامة املتوقع انشاؤها 
في املستقبل والتي سيتم متويلها عن طريق بقوانني 

خاصة او التي صدر بشأنها قوانني خاصة«.
وتابع »كما يوجد في البرنامج بعض املشاريع التي 
ســــتمول من خالل نظام املشاركة مع القطاع اخلاص 

بنظام الـ B.O.T نظام جديد سيقر في املستقبل«.
وقال الدعيج ان احلكومة اكدت العضاء املجلس انها 
ستختار مستشارا فنيا عامليا ملتابعة تنفيذ برنامج عمل 
احلكومة ولتقييم سياسات ومشاريع البرنامج في كل 
مرحلة من مراحله بهدف التأكد بأن هذه املشاريع تسير 
وفق ما هو مقدر لها من كلفة مالية ووفق اجلدول الزمني 
املقترح، مشيرا الى ان هذا املستشار الفني العاملي قد 

يكون البنك الدولي او اي جهة اخرى.
وأكد ان »احلكومة وعدت بانها ســــتقوم مبراجعة 
ومتابعة برنامج عملها في كل مرحلة من مراحل البرنامج 
واعتبار هذه املراجعة واملتابعة مبنزلة خارطة طريق كما 
ستبقى امليزانية العامة للدولة وامليزانية السنوية لكل 
مشروع هي االصل في احلكم على مدى التنفيذ الفعلي 

للمشاريع الواردة في برنامج عمل احلكومة«.
واعتبر الدعيج دعوة مجلس الوزراء العضاء املجلس 
األعلى للتخطيط والتنمية حلضور هذا االجتماع املشترك 
بانها »جاءت في الوقت املناسب« نظرا الن املجلس األعلى 
للتخطيط والتخطيط يعتبر احد اجهزة االســــناد في 

تقدمي املشورة الفنية والتخطيطية ملجلس الوزراء.
من جانبــــه اكد عضو املجلــــس األعلى للتخطيط 
والتنميــــة د.احمد بشــــارة ان احلكومة اجنزت ما هو 
مطلوب منها عن طريق اعداد برنامج عملها بشكل جيد 
والذي مت فيه حتديد االهداف واملخرجات واملشــــاريع 
وجدولها الزمني وكلفتها املالية، متســــائال ان ما هو 
مطروح حاليا هو قدرة اجلهات احلكومية على تنفيذ 

هذا البرنامج.
وقال ان العبء الكبير يقع اآلن على كاهل القطاع 
التنفيذي في الدولة كالوزارات واملؤسســــات لتنفيذ 

هذا البرنامج.
وأعرب بشــــارة عن أمله أن يوافق اعضاء مجلس 

االمة على برنامج عمــــل احلكومة احلالي وان يعطي 
اعضاء مجلس االمة احلكومة فرصة ملدة سنتني لتنفيذ 
هذا البرنامج ومن ثم محاســــبتها على مدى تنفيذ ما 

جاء في البرنامج.
واضاف »البد ان تعطى احلكومة الفرصة ملدة سنتني 
لتنفذ مــــا خطته بيدها وقلمها في هذا البرنامج وبعد 

ذلك نرى ماذا اجنزت احلكومة ومباذا اخفقت«.
ودعــــا احلكومة الى متابعة تنفيــــذ برنامج عملها 
موضحا ان »احلكومة مســــؤولة امام نفســــها قبل ان 
تكون مســــؤولة امام مجلس االمة في ان تقيم اداءها 

في تنفيذ هذا البرنامج«.
واشاد باالجتماع املشترك بني مجلس الوزراء واعضاء 
املجلس األعلى للتخطيط الســــتعراض برنامج عمل 
احلكومة، مؤكدا ان هــــذا االجتماع اتاح فرصة كبيرة 
للوزراء والعضاء املجلس لاللتقاء مع بعضهم البعض 
وتبــــادل اآلراء واالفكار حول كل ما يتعلق بالبرنامج 
واخلطة التنموية اخلمســــية للكويت 2009 ـ 2012 / 

2010 ـ 2013.
من جهته اعتبر عضــــو املجلس االعلى للتخطيط 
والتنمية صالح الفضالة وجود جدول زمني لكل مشروع 
من املشاريع الواردة في برنامج عمل احلكومة احلالي 
امرا جيدا بيد انه اكــــد ان ما تبقى اآلن على احلكومة 
هو قدرة وزاراتها ومؤسساتها على تنفيذ كل املشاريع 

الواردة في برنامج عملها.
واعرب عن امله في ان يحظى تقدمي احلكومة لالطار 
العام للخطة التنموية اخلمسية للكويت 2010/2009 ـ 
2014/2013 وكذلك تقدميها لبرنامج عمل احلكومة للفصل 
التشريعي الثالث عشر 2010/2009ـ  2013/2012 بقبول 
وموافقة اعضاء مجلس االمة حتى يشعر املواطن بأن 

هناك جدية في تنفيذ املشاريع التنموية املقبلة.

عبداهلل الشرهان يقدم درعا تذكارية إلى ملك سوازيالند بحضور محمد أبواحلسن

األمير هنأ العدساني بفوز »المحاسبة« بعضوية »األسوساي«

كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف 
االحمد وسمو الشيخ ناصر احملمد رئيس 
مجلس الوزراء ببرقيتي تهنئة مماثلتني.

بعث صاحب الســـمو األمير الشـــيخ 
صباح األحمد ببرقية تهنئة الى عبدالعزيز 
العدساني رئيس ديوان احملاسبة عبر فيها 
ســـموه عن خالص تهانيه مبناسبة فوز 
ديوان احملاسبة مجددا بعضوية مجلس 
مديري املنظمة اآلسيوية لهيئات الرقابة 
العليا »االسوساي« لثالث سنوات قادمة 
وحصوله على املركز األول خالل مشاركة 
وفد الديوان برئاسته في االجتماع احلادي 
العامة للمنظمة، معربا  عشـــر للجمعية 
سموه له وجلميع العاملني بديوان احملاسبة 
عن خالص التهنئة بهذا الفوز الذي عكس 
الســـمعة الطيبة الدولية التي يحظى بها 
الديوان والتي حتققت بفضل من اهلل ثم 
بجهود العاملني املخلصني، متمنيا سموه 
للجميع دوام التوفيـــق والنجاح خلدمة 
الوطن العزيز ورفـــع رايته في مثل هذه 

احملافل الدولية.


