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الحمود يتلقى الشكر والتقدير على دوره اإلنساني في مساعدة المرضى

تلقى س���فيرنا لدى االردن الشيخ فيصل 
احلمود الش���كر والتقدير عل���ى جهوده في 
التخفيف ع���ن املرضى واحملتاجني. وتعبيرا 
عن الشكر والتقدير والعرفان واالمتنان ملبادرة 
الشيخ فيصل احلمود بتخليص طفلة كويتية 
من احلجز في مستشفى خاص باالردن بعد 
تراكم كلفة العالج على ذويها، قدم ش���قيقها 

عبدالعزيز الظفيري درعا تذكارية للس���فير 
احلمود.

وقال الظفيري بعد تقدميه الدرع للشيخ 
فيصل في مكتبه مبقر السفارة ان مبادرة الشيخ 
فيصل بدفع تكاليف العالج للمستش���فى من 
جيبه اخلاص ليست جديدة على سفير ال يكل 

وال ميل في خدمة أبناء شعبه أينما حل.

في قصر اإلليزيه 16 الجاري

ساركوزي يقّلد المبارك وسام جوقة الشرف
 برتبة ضابط كبير من الدرجة األولى

هولندا تدعو المكيمي للتعرف على تعدديتها الثقافية
دعت احلكومة الهولندية ممثلة باخلارجية الهولندية 
أستاذة العلوم السياسية د.هيلة املكيمي ضمن وفد 
عربي ضم العديد من الفعاليات السياسية واألكادميية 
العربية لزيارة العاصمة الهولندية امستردام لالطالع 
عل����ى جتربة هولندا في التعددية الثقافية والوقوف 
بقرب على وضع األقليات املس����لمة في هولندا، يأتي 
ذلك من باب اجلهود التي تبذلها هولندا ملد جس����ور 
التعاون الثقافي واإلنساني مع العالم العربي عبر إتاحة 
الفرصة ملثقفيه للتعرف على هولندا من الداخل، ومن 
الشخصيات العربية املشاركة اياد البرغوثي مدير عام 
مركز رام اهلل حلقوق اإلنسان وعمر إسماعيل رئيس 
مركز بالثينك للدراسات االستراتيجية وباسل اوكور 
رئيس وكالة عمان لألخبار وغيرهم. وقد دعيت املكيمي 
بناء على اهتمامها البحثي الذي شمل اجناز العديد من 

الدراسات حول األقليات املسلمة في اوروبا والنماذج 
االوروبية في التعددية الثقافية، باالضافة الى إشكالية 
احلوار الغربي � العربي، حيث ترى ضرورة ان تقام 
أسس هذا احلوار على مفاهيم الندية واحترام الرأي 
والرأي اآلخر، وأال يسعى طرف في محاولة إلغاء ثقافة 
اآلخ����ر بل محاولة االلتقاء على األس����س مع إمكانية 
االختالف حول التفاصيل. وحول هذه الدعوة، علقت 
املكيم����ي بأن هذه الدعوة جاءت متس����قة مع طبيعة 
العالقات الكويتية � الهولندية التي تتسم باملتانة على 
جميع األصعدة، السيما السياسية واالقتصادية، إال ان 
العالقات الثقافية والتعاون العلمي التزال حتتاج الى 
املزيد من اجلهود، وأضافت املكيمي ان دعوات التطرف 
تشهدها الكثير من املجتمعات، إال انها ال متثل األغلبية، 

كما ان العالج يكمن في احلوار وفهم اآلخر.

باريس � كونا: أعلنت فرنسا 
أمس ان الرئيس الفرنسي نيكوال 
النائب األول  ساركوزي سيقلد 
الوزراء ووزير  لرئيس مجلس 
الدفاع الشيخ جابر املبارك وسام 
جوقة الشرف برتبة ضابط كبير 

من الدرجة األولى.
وذكر سفيرنا لدى فرنسا علي 
الس���عيد في تصريح ل� »كونا« 
ان املستشار العسكري للرئيس 
الفرنسي االدميرال ادوار غيو بعث 
برسالة الى الشيخ جابر املبارك 
الذي  الوس���ام  تتعلق بتقليده 
يعد من أرفع األوسمة الفرنسية 
بالقصر اجلمهوري )االليزيه( 16 

من الشهر اجلاري.
وقال ان تكرمي الشيخ جابر 
الوسام  الذي س���يقلده  املبارك 
الرئيس س���اركوزي شخصيا 
يأتي جلهوده في تعزيز العالقات 
البلدين وتقديرا  ب���ني  الثنائية 
ألهمية الكويت بالنسبة لفرنسا 
القضايا  ف���ي  الفاعل  ودوره���ا 

االقليمية والدولية.

واضاف ان تكرمي شخصية 
مميزة مثل الشيخ جابر املبارك 
يعد تكرميا للكويت ويأتي اثر 
منو العالقات بني الكويت وفرنسا 
بشكل متميز بناء على توجيهات 
من صاحب السمو األمير الشيخ 
صب���اح األحمد وس���مو رئيس 
مجلس الوزراء الش���يخ ناصر 

احملمد.

واش���ار الى تنامي العالقات 
بني الكويت وفرنس���ا بناء على 
توجيهات قيادتي البلدين واثر 
الرئيس  ق���ام بها  التي  الزيارة 
الفرنسي نيكوال ساركوزي الى 
الكويت في فبراير املاضي والتي 
أسفرت عن االتفاق على شراكة 

استراتيجية بني البلدين.
وكان���ت الكويت قد وقعت 

اتفاقية دفاعية مع فرنسا خالل 
النائ���ب األول لرئيس  زيارة 
مجلس الوزراء ووزير الدفاع 
في أكتوب���ر املاضي التي تعد 
امتدادا لالتفاقية السابقة التي 
وقعت سنة 1992 وهي جتسد 
أواصر الصداقة والتعاون في 
املجاالت الدفاعية والعسكرية 

بني البلدين.

الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي

د.هيلة املكيمي

علي السعيدالشيخ جابر املبارك


