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د.بسام النعماني خالل لقائه برجس البرجس

النعماني: الدعم الكويتي للبنان ليس مستغربًا
ويعكس حرص القيادتين على تعزيز العالقات الثنائية

الحمود: اإلصدارات الثقافية الكويتية
خير سفير لبالدنا في العالم

50 قياديًا ومسؤواًل كويتيًا في مؤتمر 
الخدمات الحكومية اإللكترونية

سنغافورةـ  كونا: افتتح أمس مؤمتر اخلدمات احلكومية االلكترونية 
مبشــــاركة أكثر من 50 قياديا ومسؤوال من الكويت ميثلون مختلف 

وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة.
ويتناول املؤمتر املخصص للكويت محاور رئيسية حول جتربة 
احلكومة االلكترونية الســــنغافورية وجهود احلكومة السنغافورية 
في نظام ميكنة القطاع العام، إضافة الى اخلطط الرئيسية املختلفة 
لتكنولوجيا املعلومــــات واحلكومة االلكترونيــــة التي توجه حملة 

احلكومة االلكترونية في سنغافورة منذ الثمانينيات.

أشــــاد ســــفيرنا لدى االردن 
الشيخ فيصل احلمود باحلركة 
الثقافية والنقدية والفنية االردنية 

والكويتية.
وقال الشيخ احلمود لدى لقائه 
نخبا ثقافية وفنية اردنية في مقر 
اقامته »بيــــت العرب« ان حركة 
االبــــداع الثقافي والفني االردني 
تلعب دورا فاعال في حياة املجتمع 
االردني. وأشار خالل اللقاء الى 
اهمية هذا الدور في التقاط القضايا 
اليومية ومعاجلتها  واحلاجات 
برؤيــــة ناضجة. وتطــــرق الى 
املهرجانات واملؤمترات والندوات 

الثقافية الدائمة في اجلامعات واملنتديات الفكرية االردنية، االمر الذي 
يثري حركة االبداع فــــي االردن ويبقيها نابضة على خارطة الثقافة 
العربيــــة. وتوقف عند تشــــابه احلراك الثقافــــي االردني مع نظيره 
الكويتي، مشيرا الى ان االصدارات الثقافية الكويتية مثل عالم الفكر 
وعالم املعرفة واملسرح والدراما في الكويت استطاعت أن تكون خير 
سفير للبالد في العالم. وقال الشيخ احلمود ان حركة االبداع الكويتية 
بشتى فروعها االدبية والفنية التي حتظى برعاية خاصة من القيادة 
السياســــية متكنت من أن متثل البالد خيــــر متثيل وتظهر صورتها 

املشرقة في شتى أنحاء العالم.

أكد سفير لبنان لدى الكويت د. بسام النعماني متانة العالقات 
اللبنانيةـ  الكويتية، موضحا أنها مثال يحتذى، مشيدا بالدعم 

الكبير الذي تقدمه الكويت للبنان ماديا ومعنويا.
وقـــال النعماني عقب لقائه رئيـــس جمعية الهالل االحمر 
الكويتي برجـــس البرجس ان دعم الكويت حكومة وشـــعبا 
وبتوجيهات من صاحب الســـمو األمير الشيخ صباح األحمد 
هـــو دعم غير مســـتغرب نظرا الى محبـــة الكويتيني للبنان 

واللبنانيني للكويت.
وأشاد مبستوى التعاون القائم بني لبنان والكويت في مختلف 
املجاالت، مشـــيرا الى انها تعكس حرص قيادتي البلدين على 

تعزيز العالقات مبا يخدم مصالح الشعبني الشقيقني.
كما أشاد بالدور املميز للصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية 
العربية في املســـاهمة بتمويل العديد من املشاريع في لبنان، 

معربا عن بالغ شكره للدعم الكويتي املتواصل.
ونوه بالدور االنساني الذي تقدمه الكويت ملساعدة املنكوبني 
في شتى بقاع العالم وبذل اجلهود والوقت للتخفيف من آالمهم، 

مشيرا الى جهود جمعية الهالل االحمر في هذا الصدد.
وثمـــن الدور الذي تقوم به جمعيـــة الهالل األحمر مبد يد 
العون للمحتاجني في مختلف دول العالم، مضيفا انها بأعمالها 

اخليرة املتنوعة تسهم في إبراز الوجه املشرق للكويت.
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