
> عدنان بن محمود بوسطجي، سفير 
الــحــرمــني الشريفني لــدى جمهورية  خـــادم 
نيجيريا، التقى في مكتبه بمقر السفارة 
في أبوجا، املدير العام لهيئة الخصخصة 
الــنــيــجــيــريــة، ألــكــس أوكــــو، والـــوفـــد املــرافــق 
له. وناقش السفير السعودي مع املسؤول 

الـــنـــيـــجـــيـــري ســــبــــل الــــتــــعــــاون 
املــمــلــكــة العربية  املــشــتــرك بــني 
الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة وجـــــمـــــهـــــوريـــــة 
نــــيــــجــــيــــريــــا، عـــــلـــــى مـــســـتـــوى 
تـــــبـــــادل الــــخــــبــــرات فـــــي مـــجـــال 
الــــخــــصــــخــــصــــة مــــــع الــــجــــهــــات 

املختصة بالبلدين.
الــــدكــــتــــور مــحــمــد داود   <
داود، وزيـــر الثقافة اللبناني، 
استقبل رئيسة االتحاد العربي 
لــلــمــرأة املتخصصة، ناريمان 
الــــجــــمــــل، الــــتــــي أطـــلـــعـــتـــه عــلــى 
نشاطات االتحاد، ال سيما على 
الــصــعــيــد الـــتـــربـــوي. وشــرحــت 
الـــجـــمـــل نـــشـــاطـــات صــالــونــهــا 
الـــثـــقـــافـــي فـــــي طــــرابــــلــــس، مــع 
عرض ألبرز اللقاءات مع أدباء 
ثــقــافــيــني وفــكــريــني عــلــى مـــدار 
خـــمـــســـة مــــواســــم مـــضـــت عــلــى 
تــأســيــســه، ودعــــت الـــوزيـــر إلــى 
زيــارة الصالون واملشاركة في 
إحــــــدى جـــلـــســـاتـــه. فــيــمــا رحـــب 
داود بنشاطات االتحاد ووعد 
بتلبية الزيارة وتعزيز التعاون 

دعما لألنشطة املقبلة.
> الدكتور علي العيسائي، 
سفير سلطنة ُعمان لدى مصر 
ومندوبها الدائم لدى جامعة 
الدول العربية، استقبلته نبيلة 
مــكــرم، وزيــــرة الــدولــة للهجرة 
وشــــؤون املــصــريــني بــالــخــارج، 

وأعـــرب السفير عــن ســعــادتــه بلقاء وزيــرة 
الهجرة، مؤكدا على أن العالقات مع مصر 

نابعة من روح األخوة والعروبة.
إلــى أن التعامل بــني املصريني  وأشـــار 
والـــُعـــمـــانـــيـــني يـــأتـــي مــــن مــنــطــلــق األســـــرة 
الــــــواحــــــدة، خــــاصــــة أن املـــصـــريـــني لــديــهــم 
القدرة على االندماج في املجتمع الُعماني 

واالحـــــتـــــكـــــاك بـــثـــقـــافـــتـــه، بـــــاإلضـــــافـــــة إلــــى 
إسهاماتهم فــي كافة املــجــاالت التي تدعم 

اقتصاد السلطنة.
املــنــصــوري، مدير  > منصور إبراهيم 
عــام املجلس الــوطــنــي لــإلعــالم بــاإلمــارات، 
حـــضـــر احــــتــــفــــال نـــظـــمـــه املـــجـــلـــس بـــالـــيـــوم 

الوطني لإلمارات في جناح 
الـــدولـــة بــمــعــرض «إكــســبــو 
بكني الدولي للبستنة» في 
الصني، حيث تم تخصيص 
يــــوم وطـــنـــي رمـــــزي لــلــدول 
املــــــــشــــــــاركــــــــة تــــســــتــــعــــرض 
فــيــه عـــاداتـــهـــا وتــقــالــيــدهــا 
األصـــيـــلـــة أمــــــام املـــشـــاركـــني 
والـــزوار في املعرض. وأكد 
املـــــنـــــصـــــوري أن مـــشـــاركـــة 
اإلمــــــــــــــــــارات فـــــــي املـــــعـــــرض 
تكتسب أهمية خــاصــة مع 
بدء العد التنازلي لتدشني 
إكـــــســـــبـــــو ٢٠٢٠  مــــــعــــــرض 
دبي، الذي سيشكل منصة 
لتحفيز اإلبــــداع واالبــتــكــار 
والــــتــــعــــاون عـــلـــى مــســتــوى 

العالم.
الـــــدكـــــتـــــور عــــلــــي بــن   <
منصور بــن ســفــاع، سفير 
اليمن املفوض فوق العادة 
لدى دولة الكويت، استقبل 
في مطار الكويت الدولي، 
بــــعــــثــــة جـــــامـــــعـــــة الــــعــــطــــاء 
لــلــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا. 
وعبر السفير بن سفاع عن 
إعجابه بتدشني الجامعة 
رحـــــــــــــالت عــــــمــــــل وتـــــرفـــــيـــــه 
ألكاديمييها وطالبها إلى 
عـــــدد مــــن الــــــــدول الــعــربــيــة 

الــشــقــيــقــة، مــؤكــدًا أن هـــذه املــبــادرة 
التي تعد األولــى على مستوى الجامعات 
في اليمن ستتيح الفرصة لتعزيز التعاون 
األكاديمي وتبادل الخبرات بني «العطاء» 

ونظيراتها في الدول العربية.
> الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير 
الـــزراعـــة املـــصـــري، اســتــقــبــل بــيــتــر ديــروتــر، 
رئيس مجلس األعمال الهولندي األفريقي، 

والوفد املرافق له، لبحث التعاون املشترك. 
حيث أكد الوزير أنه يمكن استفادة مصر من 
اإلنتاج الحيواني وإنتاج البذور بهولندا. 
فيما أكد ديروتر أنه تم اختيار مصر لعقد 
الدورة القادمة ملؤتمر Africa Works للمرة 
األولى خارج هولندا، الفتا إلى أن االختيار 
جـــــــاء عــــلــــى أســـــــــاس مـــوقـــعـــهـــا 
الجغرافي ومكانتها السياسية 
بــــــاإلضــــــافــــــة إلـــــــــى رئــــاســــتــــهــــا 

لالتحاد األفريقي.
> ريشار قيومجيان، وزير 
الــشــؤون االجتماعية بلبنان، 
رعــــى وحـــضـــر إطـــــالق الــطــبــعــة 
الثانية من الكتيب التوجيهي 
املــــؤســــســــات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة الــتــي 
تـــعـــنـــى بــــــــذوي االحــــتــــيــــاجــــات 
الــخــاصــة فــي جــامــعــة القديس 
يوسف. وقال الوزير إن الهدف 
األساسي لنا هو خير اإلنسان، 
لــذا نــحــارب لتأمني كــل حقوق 
الــخــاصــة  ذوي االحـــتـــيـــاجـــات 
وذوي اإلرادة الصلبة وجميع 
الفئات األضعف في املجتمع، 
وشكر املؤسسات التي ساهمت 
في إنجاز هذا العمل، متوجها 
بـــالـــشـــكـــر لـــجـــامـــعـــة الـــقـــديـــس 
يوسف التي تخرج منها على 

دعمها.
> الــــدكــــتــــورة هـــيـــفـــاء أبـــو 
غـــزالـــة، األمــــني الـــعـــام املــســاعــد 
لــــجــــامــــعــــة الــــــــــــدول الــــعــــربــــيــــة، 
شاركت في الصالون الثقافي 
العربي املنعقد ببيت السناري 
بـــــالـــــقـــــاهـــــرة، الـــــتـــــابـــــع ملــكــتــبــة 
اإلســكــنــدريــة، ملناقشة قضايا 
املــــــــرأة الـــعـــربـــيـــة ودورهـــــــــا فــي 
املــجــتــمــعــات الــعــربــيــة، تــحــت عـــنـــوان نحو 
تحرير جديد للمرأة العربية. وقــالــت أبو 
غزالة إن الصراعات السياسية في املناطق 
العربية أدت إلى تراجع مكانة املرأة العربية، 
مؤكدة أن العالم املعاصر يقيس تقدم الدول 
املــــرأة فــي عملية التنمية  بــمــدى مــشــاركــة 
املستدامة، وليس فقط الكوتة البرملانية أو 

عدد الوزيرات في الحكومة.
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