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الكويت: األهداف اإلنمائية 
لأللفية التزال قابلة للتحقيق

الكويت أن  أكدت 
األه����داف اإلمنائي����ة 
لأللفية قابلة للتحقيق 
ف����ي موعدها في عام 
2015 رغ����م تزاي����د 
املصاعب والتحديات 
متى توافرت اإلرادة 
وبذلت  السياس����ية 

اجلهود الالزمة.
جاء ذلك في كلمة 
الدائم لدى  لوفدن����ا 
األمم املتح����دة ألقاها 
السكرتير أول سعد 
املهيني أمام اجلمعية 

العامة في دورتها اخلامسة والستني خالل مناقشتها ملسألة متابعة 
نتائج مؤمتر قمة األلفية الليلة قبل املاضية.

وق����ال املهيني »إننا نتفق مع ما ج����اء في تقرير األمني العام أن 
األهداف اإلمنائية التزال قابلة للتحقيق في موعدها للوصول الى ما 
نصبو إليه جميعا من خلق عالم أفضل تضيق فيه فجوة اخلالفات 
واالنقسامات وتتس����ع فيه آفاق التعاون والشراكة ويسوده األمن 

والسالم«.
وأضاف أن الكوي����ت لم تتوان في تنفيذ التزاماتها الدولية منذ 
أن تعهدت بالتضامن مع املجتمع الدولي لتحقيق األهداف اإلمنائية 
واإلنس����انية لأللفية فقد زادت من إسهاماتها ومساعداتها من أجل 
بلوغ تلك »األهداف النبيلة« في موعدها املقرر مشددا على »إصرار« 
الكويت على زيادة مساعداتها للدول النامية التي ارتفعت نسبتها 

الى 1.31% من اجمالي ناجتها احمللي.
وقال »سعيا منها لنجدة القارة اإلفريقية ومساعدتها وحتديدا 
ملكافحة كبرى مصائبها املتمثلة في تفشي األمراض وانتشار الفقر، 
خصصت الكويت للبنك اإلسالمي للتنمية مبلغا قدره 300 مليون 

دوالر للعمل في هذا املجال«.

سعد املهيني ملقيا كلمة الكويت

البرجس كّرم سفيرنا في إسالم أباد: دعم 
»الخارجية«  عزز نجاحاتنا في باكستان

الحمد: احتفاالت ُعمان احتفال للكويت

عبدالصمد يقدم أوراق اعتماده سفيرًا 
مفوضًا فوق العادة للكويت لدى البرازيل

 القاهرة ـ هناء السيد
اكد س����فيرنا بالقاهرة د.رش����يد الحمد ان احتفاالت سلطنة عمان 
بالعي����د الوطني ال� 40 المجيد يع����د احتفاال للكويت. جاء ذلك خالل 
مشاركته في الحفل الذي اقامه سفير سلطنة عمان بالقاهرة خليفة بن 
علي الحارثي وذكر الحمد العالقات الممتازة التي تربط بين الكويت 
والسلطنة، مشيدا بالجهود واالنجازات التي يبذلها السلطان قابوس 
من اجل النهوض بالسلطنة مشيرا الى تميز العالقات على المستوى 
الرس����مي بين صاحب السمو االمير والس����لطان قابوس، مشيرا الى 
التش����ابه في العادات والتقاليد.وحرص اعضاء السلك الديبلوماسي 
بسفارتنا لمشاركة الس����لطنة احتفاالتها، حيث حضر رئيس القسم 
القنصلي مشعل السعيد والملحق الثقافي د.عوض العنزي والسكرتير 
اول بالمندوبية الدائمة محمد الهاجري، وحضر الحفل رئيس مجلس 
الشعب المصري د.فتحي س����رور ووزير االوقاف د.محمود زقزوق 
وسفير خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة هشام بن محيي الدين ناظر 
وس����فير تونس المنجي البدوي وسفير لبنان د.خالد زيادة وسفير 

سورية والسفير احمد بن حلي.

 قدم سفيرنا يوسف احمد عبدالصمد نسخة من أوراق اعتماده 
سفيرا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية البرازيل االحتادية الى 
رئيس املراسم بوزارة اخلارجية البرازيلية السفير جورج براتا.

وأثناء اللقاء نقل السفير يوسف عبدالصمد حتيات نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح الى وزير 

اخلارجية البرازيلي سيلسو امورمي.
وأكد حرص احلكومة الكويتية على تطوير وتعزيز العالقات 
الثنائية بني البلدين الصديقني، معربا عن األمل في ان تشهد العالقات 
الكويتية � البرازيلية في الفترة املقبلة املزيد من التعاون املشترك 
في مختلف املجاالت.من جهته رحب رئيس املراسم في اخلارجية 
البرازيلية بالسفير الكويتي اجلديد، متمنيا له النجاح في مهمته 
وتعهد بتقدمي كل التس���هيالت الالزمة مبا يخدم مصلحة البلدين 
وشعبيهما الصديقني، مؤكدا في ذات الوقت رغبة احلكومة البرازيلية 

في توطيد وتنمية العالقات الثنائية على كل الصعد.

سلطنة ُعمان.. والمسيرة المظفرة
باعت���زاز كبير وع���زم أكيد 
وب���إرادة وتصميم ملؤها األمل 
والطموح تواصل مسيرة النهضة 
املظفرة لعماننا الغالية انطالقتها 
العظيمة بخطى واثقة على درب 
التنمية فتحقق غاياتها النبيلة 
وتضي���ف مزيدا من إش���راقات 
العطاء في كل ربوع السلطنة، 
وها هي بالدنا احلبيبة ترفل اليوم 
بثوب البهجة والسرور وتغمرها 
األفراح في كل مكان مبناس���بة 
ال� 40  االحتفال بالعيد الوطني 
املجيد لسلطنة عمان.. فالشعب 
العماني يشعر بكثير من الفخر 
واالعتزاز وهو يضيء ش���علة 
جدي���دة من نور النهضة األخاذ 
السامية  املناس���بة  لتبقى هذه 
داخ���ل قل���ب كل مواطن عماني 
دافعا لبذل املزيد من العطاء لهذا 
الوطن فيسير مهتديا بالفكر املنير 
لقائدنا الفذ الذي رعى خطوات 
بناء بالدنا احلبيبة وشّيد صروح 
مجدها كي تزداد عماننا املشرقة 
شموخا ورفعة في ظل توجيهات 
جاللته فنراها تتألأل أكثر وأكثر 

في فضاء العز والكرامة.
وإذ نشارك في االحتفال بهذه 
املناسبة السعيدة من موقعنا هذا 
في بلدنا الشقيق الكويت، فإننا 
ننتهز هذه املناسبة لنتشرف برفع 
أسمى آيات التهاني والتبريكات 
الى باني نهضة عمان احلديثة 
ورمز عزته���ا وكرامتها صاحب 
اجلالل���ة الس���لطان قابوس بن 
سعيد املعظم، حفظه اهلل ورعاه، 
متضرعني الى املولى جلت قدرته 
ان يعيده���ا على جاللته أعواما 
عديدة وأزمن���ة مديدة مبوفور 
املديد  الصحة والعافية والعمر 
وعلى الشعب العماني األبّي مبزيد 

من التقدم واالزدهار والنماء.
ففي هذه األيام املفعمة مبشاعر 
احلمد والثناء هلل سبحانه وتعالى 
على عظيم نعمه وتوفيقه ملا مت 
حتقيقه بفضل املولى جل وعال 
بعد مرور 40 عاما على مسيرة 
املباركة، حيث تتجلى  نهضتنا 
بكل وض���وح اإلجنازات املرئية 
لتجربتنا الرائدة أمام املأل، لذلك 
جتدنا نباهي أمام العالم بواقعنا 
احلديث كنموذج للعراقة العمانية 
األصيلة التي استطاعت وبتوازن 
دقيق احلفاظ على موروثنا الذي 
نعتز ب���ه ومقتضيات احلاضر 
التي تتطلب الت���الؤم مع روح 
العصر والتجاوب مع حضارته 
وعلومه وتقنياته واالس���تفادة 
من مستجداته في شتى ميادين 
احلياة، حيث حتقق لنا بعون من 
اهلل جل���ت قدرته خالل 4 عقود 
كاملة من اجلد واالجتهاد إجنازات 
يحق لنا ان نفخر بها الس���يما 
ان الطريق إليها لم يكن س���هال 
ميس���ورا وإمنا اكتنفته صعاب 
جمة وعقبات عديدة متكن خاللها 
العمانيون بإخالصهم وتفانيهم 
من اقتحام جميع العقبات وهلل 
احلمد، كما ال نخفي بالتأكيد ما 
حتمله نفوسنا من مشاعر الوالء 
والعرفان باجلميل لقائد مسيرتنا، 
الذي وضع  حفظه اهلل ورعاه، 
أمامنا املعالم التي تضيء الطريق 
وترشد الى األهداف السامية التي 
رسمها لنا لالستمرار في خطواتنا 
النهضوية، األم���ر الذي جعلنا 
نصطف جميع���ا وراء جاللته 
اصطفافا مش���رفا نستذكر معه 
جميعا أمجاد ماضينا العريق بعني 
ملؤها األمل نحو مستقبل مشرق 

ب���إذن اهلل تعالى يزيد 
بالدنا رقيا وعلوا.

عام���ا   40 نع���م.. 
مضت من عمر مسيرة 
املباركة عبرت  النهضة 
بوضوح عن السياسة 
الت���ي انتهجتها قيادتنا 
انتقلت  الت���ي  احلكيمة 
بفض���ل رؤيتها الثاقبة 
عم���ان ال���ى الق���رن ال� 
21 من خ���الل خطوات 
مدروسة متدرجة ثابتة 
تبني احلاض���ر ومتهد 
بإجنازات  للمس���تقبل 
له���ا بالبنان  مش���هود 
وضعتها في أسمى مراتب 
التقدم احلضاري وأزهى 
عصوره حتى أصبحت 
منوذجا مشرفا للدولة 
العصرية بتيس���ير من 
اهلل جل جالله وبحكمة 
الظافرة  رائد مسيرتها 
وتضافر وتعاضد جهود 

أبنائها.
وجن���د م���ن جانبنا 
في هذه املناسبة فرصة 

مواتية للحديث بكل فخر واعتزاز 
عن السياسة احلكيمة جلاللته، 
حفظه اهلل، والتي أثرت تأثيرا 
مباشرا في بناء اإلنسان العماني 
املتكاملة  وتكوين ش���خصيته 
وتعليم���ه وتثقيف���ه وصقل���ه 
أدائه  وتدريبه لتنعك���س على 
في بن���اء الوطن وتطوره كأحد 
أهم األه���داف النبيلة التي طاملا 
حثنا عليها في كلماته املضيئة 
لتصل عمان الى ما وصلت اليه 
من رفعة ومجد بفضل من اهلل 
سبحانه وتعالى وتوفيقه وحكمة 

ودراية القائد.
فقد أوضح جاللته في خطابه 
األخير قائ����ال: »لقد كان اهتمامنا 
التنموية لبناء مجتمع  باخلطط 
الرخاء واالزدهار والعلم واملعرفة 
كبيرا ونحم����د اهلل فقد مت إجناز 
نس����بة نعتز بها في شتى أنحاء 
السلطنة من برامج التنمية«، كما 
أكد جاللته أهمي����ة تنمية قدرات 
املواطنني ومهاراتهم في مختلف 
امليادين، السيما في مجال تقنية 
املعلومات واالتصاالت، فأوضح 
قائال: »لقد أصبحت تقنية املعلومات 
واالتصاالت هي احملرك األساسي 
التنمية ف����ي هذه األلفية  لعجلة 
الثالثة، لهذا أولينا اهتمامنا إليجاد 
إستراتيجية وطنية لتنمية قدرات 
التعامل  املواطنني ومهاراتهم في 
مع هذا املجال وتطوير اخلدمات 
احلكومية اإللكترونية«، كما حتدث 
عن اهتمامه مبش����اركة املرأة في 
مس����يرة النهض����ة املباركة فقال: 
»لقد أولين����ا منذ بداية هذا العهد 
اهتمامنا الكامل ملشاركة املرأة في 
مسيرة النهضة املباركة فوفرنا لها 
فرص التعليم والتدريب والتوظيف 
ودعمنا دورها ومكانتها في املجتمع، 
وأكدنا على ضرورة إسهامها في 
شتى ميادين التنمية ويسرنا ذلك 
من خالل النظ����م والقوانني التي 
تضمن حقوقه����ا وتبني واجباتها 
ونح����ن ماضون في هذا النهج إن 
شاء اهلل«، وبني جاللته ايضا معالم 
سياس����ته اخلارجية والداخلية 
بكلمات مختصرة معبرة قائال: »إن 
معالم سياستنا الداخلية واخلارجية 
واضحة فنحن مع البناء والتعمير 
والتنمية الش����املة املستدامة في 
الداخل، ومع الصداقة والس����الم 
والعدال����ة والوئ����ام، والتعايش 

والتفاهم واحلوار اإليجابي البناء 
في اخلارج«.

كما ذكر جاللته قائال »ان لعمان 
تاريخا عريقا ومبادئ راس���خة 
من���ذ عصور مضت وما قمنا به 
هو تأكيد هذه املبادئ والتعبير 
عنها بلغة العصر، ومن املبادئ 
الراسخة لُعمان التعاون مع سائر 
الدول والش���عوب على أساس 
املتبادل واملصالح  من االحترام 
املشتركة وعدم التدخل في شؤون 
الغير وكذلك عدم القبول بتدخل 

ذلك الغير في شؤونا«.
وما أشار اليه جاللته في خطابه 
حقيقة ماثلة للعيان وال حتتاج 
ال���ى برهان، فقد جع���ل جاللته 
حفظه اهلل للسياس���ة الداخلية 
خطوطا عريض���ة وواضحة مت 
خاللها استكمال مختلف مؤسسات 
التش���ريعية والتنفيذية  الدولة 
لتقوم بدورها في ظل اطار قانوني 
وسياسي يتبع النظام االساسي 
للدولة الصادر مبرسوم سلطاني 
عام 1996 باعتباره مرجعا يحكم 
عمل السلطات املختلفة وتستمد 
منه كل اجهزة الدولة أسس نطاق 
عملها، كم���ا أدى االلتزام بتقييم 
االجناز ومدى حتقيقه للمصلحة 
العليا للدولة والشعب على حد 
سواء الى حتقيق الغاية املنشودة 
وتنفيذ اخلطط املرسومة، كما كان 
ألس���لوب احلوار الراقي والبناء 
الذي اعتاد جاللة السلطان املعظم 
حفظه اهلل ورع���اه على اتباعه 
مع أبناء شعبه من خالل جوالته 
الس���نوية التي تشمل كل ربوع 
السلطنة من أقصاها الى أقصاها 
شمالها وجنوبها شرقها وغربها 
م���رورا بالواليات الكبرى واملدن 
والقرى، وذلك للوقوف بنفس���ه 
على احتياجات ومتطلبات شعبه 
ومواطنيه وإعط���اء التوجيهات 
الفورية لتحقيق آمالهم وتطلعاتهم، 
حي���ث دأب جاللته من���ذ بداية 
النهضة املبارك���ة الى يومنا هذا 
على اعتماد أس���لوب التش���اور 
وتبادل اآلراء وسماع املقترحات 
الشعبية حفاظا على مبدأ التواصل 
واملصارحة ب���ني القائد والرعية 
عن قرب، األمر ال���ذي ترك أثره 
الفعال وامللموس في تقييم الوضع 
الداخلي والنه���وض بالدولة في 
مختلف املجاالت انطالقا من حرص 

جاللته على ترسيخ مبدأ 
التفكير بالعقل اجلماعي 
ال���ذي ق���اد كل ال���دول 
املتقدمة والصناعية الى 
حض���ارة القرن احلادي 

والعشرين.
ويس���تطيع الزائ���ر 
احلبيب���ة  لبالدن���ا 
التعرف على ش���واهد 
نهضتنا املباركة خاصة 
فيم���ا يتص���ل بقطاع 
السياحة، حيث متتلك 
السلطنة جميع مقومات 
الس���ياحة الناجحة من 
ارث حضاري وتاريخي 
كالقالع واحلصون التي 
يزيد عدده���ا على 550 
معلما س���ياحيا وكذلك 
العدي���د من املواقع ذات 
الدينية مثل  الصبغ���ة 
التي  منطقة )األحقاف( 
ورد ذكرها ف���ي القرآن 
الكرمي وغيرها من املواقع 
االثرية التي مت احلفاظ 
عليها ملا له���ا من قيمة 
تاريخية كبي���رة ومن 
املعروف ايضا ان السلطنة متتاز 
بطبيعتها اخلالبة وبيئتها النظيفة 
وجوه���ا املعتدل، فهي حتتضن 
جباال شاهقة تكسوها اخلضرة 
وتنحدر من معظمها ش���الالت 
املياه وعي���ون املاء العذب فيما 
متتد شواطئها الهادئة واجلميلة 
ألكثر م���ن 1700 كلم حتوي في 
بعض أجزائها مناطق للغوص 
والرياضة البحرية كما شيد عليها 
الكثير من املنتجعات السياحية 
احلديثة ومراكز التسوق والفنادق 
الراقية، وقد حرصت الدولة في 
اط���ار دعمها له���ذا القطاع املهم 
على اقامة املهرجانات السياحية 
سنويا التي تشتمل على الكثير 
من االنش���طة االدبية والفكرية 
والثقافية واالجتماعية باالضافة 
الى النشاطات الفنية والرياضية 

والترفيهية.
كما كان للسياسة اخلارجية 
أثرها في حتقيق املزيد  لبالدنا 
من االزدهار للوطن، فهي تتسم 
اس���تنادا الى بعد النظر ودراية 
القي���ادة احلكيم���ة بالصراحة 
والوضوح حيال مختلف القضايا 
خليجي���ة وعربي���ة واقليمية 
ودولية، فيم���ا كان احلياد في 
مواقفه���ا واحلصر على حتقيق 
التفاه���م والتع���اون واحلوار 
االيجابي حلل اخلالفات بالطرق 
السلمية ومبا يسهم في تعزيز 
السالم واالس���تقرار بني جميع 
الدول والشعوب أحد أهم سمات 
السياسة اخلارجية العمانية، وفي 
هذا السياق البد من االشارة الى ان 
السلطنة استطاعت بفضل خبرتها 
التاريخية وارثها احلضاري املمتد 
الى آسيا وأفريقيا وعالقاتها مع 
تلك الشعوب بناء الصداقة مع 
اجلمي���ع وهي تدع���و دوما الى 
التفاهم بني احلضارات االمر الذي 
جعلها تكتسب احترام وتقدير 
املجتم���ع الدول���ي، حيث فازت 
باملراكز املتقدمة عامليا في التقارير 
التي تصدرها املؤسسات العاملية 
املختصة حول األمن والس���الم 
واالستقرار وفي تعزيز التفاهم 
الدولي والصداقة بني الشعوب، 
التنمية االجتماعية  وكذلك في 

واحلرية االقتصادية.
وقد أدت ترجمة هذه السياسة 
عمليا الى بناء صداقات مع مختلف 
الدول والشعوب في معظم أرجاء 
العالم بينما كان للعالقات االخوية 

مع االش���قاء ف���ي دول مجلس 
التعاون اخلليجي نصيبها االوفر 
من االهتمام وهي تس���عى دائما 
التعاون والعمل املشترك  لدعم 
وتهيئ���ة مناخ أفض���ل لتطوير 
العالقات اخلليجية � اخلليجية، 
واخلليجية العربية واالسالمية 
ومع مختلف دول العالم حتقيقا 
للمصالح املشتركة واملتبادلة مع 

دول العالم قاطبة.
وإذا كان لن���ا ان نتطرق الى 
العالقات الثنائية بني السلطنة 
الش���قيقة فإنه  الكويت  ودولة 
انطالق���ا م���ن احل���رص الدائم 
واملس���تمر من قب���ل الزعيمني 
الكبيرين حضرة صاحب اجلاللة 
السلطان قابوس بن سعيد املعظم 
حفظه اهلل وأخيه حضرة صاحب 
الس���مو األمير الش���يخ صباح 
األحمد اجلابر الصباح أمير دولة 
الكويت الش���قيقة خللق عالقة 
فري���دة ملؤها االخ���اء واملودة 
بعيدا عن املجامالت املعتادة بني 
الدول والشعوب، ارتقت العالقات 
الثنائية العمانية � الكويتية الى 
املستوى املنشود وحققت تطورا 
الفتا ف���ي كل املجاالت ووصلت 
الى ذروة نشاطها، وذلك بفضل 
توجيهاتهما السديدة في العمل 
عل���ى كل ما من ش���أنه تعزيز 
التي تهم  وتفعيل كل اجلوانب 
الشقيقني،  البلدين والش���عبني 
العالقة املتميزة  وتتويجا لهذه 
فقد شهدت الفترة القليلة املاضية 
زيارات خاصة متبادلة بني حضرة 
صاحب اجلاللة السلطان املعظم 
حفظه اهلل ورع���اه وبني أخيه 
حضرة صاحب الس���مو األمير 
الشيخ صباح األحمد أمير دولة 

الكويت الشقيقة.
العالقات يجد  واملتابع لتلك 
انه���ا أثمرت نس���بة عالية من 
التق���ارب والتعاون على جميع 
املس���تويات وف���ي كل املجاالت 
حتت إشراف »اللجنة العمانية 
� الكويتية املش���تركة« برئاسة 
صاحبي املعالي وزيري خارجية 
البلدين حيث يتم دائ ما وبصفة 
مستمرة بحث كل املجاالت الثنائية 
التجارية والصناعية والثقافية 
والعلمية والس���ياحية وغيرها 
من املجاالت االخرى ومنها مجال 
البحث العلمي والتعاون الفني 
النفط  واالعالمي، وفي مج���ال 
والغ���از وكذلك مج���ال التنمية 
االجتماعي���ة والق���وى العاملة 
ومجاالت اخلدمة املدنية والتنمية 
االدارية واحلكومة االلكترونية، 
وحماية البيئة البحرية ومكافحة 
التلوث وحماية املوارد الساحلية، 
ومن املنتظ���ر ان تعقد اللجنة 
اجتماعها السنوي لهذا العام في 
مسقط خالل شهر ديسمبر املقبل 

بإذن اهلل تعالى.
أخيرا.. يسعدني في هذا املقام 
التوج���ه بالدعاء الى اهلل العلي 
القدير أن يحفظ أوطاننا جميعا 
وأن يحفظ لعمان قائدها املفدى 
حضرة صاحب اجلاللة السلطان 
قابوس بن س���عيد حفظه اهلل 
ورعاه، وان يحفظ دولة الكويت 
الشقيقة حكومة وشعبا حتت راية 
أميرها احلكيم حضرة صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
اجلابر الصباح، وأن ينعم على 
كل الشعوب اخلليجية والعربية 
واالسالمية بنعمة األمن واألمان 
والرخاء الدائم انه سميع مجيب 

الدعاء.
*    كلمة بمناسبة

     العيد الوطني المجيد لسلطنة عمان

د.رشيد احلمد

يوسف عبدالصمد

بقلم الشيخ سالم بن سهيل المعشني
سفير سلطنة ُعمان في الكويت *

البرجس يقدم درعا تذكارية للسفير العنزي

كرمت جمعية الهالل األحمر أمس س����فيرنا لدى 
باكس����تان نواف العنزي نظير ما قام به من جهود 
متميزة وبناءة ساهمت في تعزيز دور اجلمعية لتقدمي 
املساعدات االنسانية للمتضررين جراء الفيضانات 
التي ضربت باكس����تان مؤخرا.وقدم رئيس مجلس 
ادارة اجلمعية برجس البرجس درعا تقديرية للعنزي 
في حف����ل اقامته اجلمعية لالحتفاء به حضره أمني 
الصن����دوق الفخري جلمعية الهالل األحمر س����عد 
الناهض وعضو مجلس االدارة أنور احلساوي الى 
جانب موظفي اجلمعية.وأشاد البرجس في كلمة له 
بالدعم الذي قدمته وزارة اخلارجية الكويتية جلمعية 
الهالل األحمر، موضحا ان ما قام به السفير العنزي 
وسائر زمالئه في السفارة الكويتية لدى باكستان 
عزز اجنازات اجلمعية وساهم في حتقيق رسالتها 
االنسانية. وأشار الى ان سرعة االستجابة الكويتية 
لدعم املتضررين في باكستان دليل واضح على عمق 

الرؤية لدى صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
وهو صاحب املواقف االنسانية الواضحة.

وأوضح ان الكويت تولي اجلانب االنساني أهمية 
قصوى، مشيرا الى انه من هذا املنطلق جاء التعاطف 
والتضام����ن الكويتي الكبير م����ع املتضررين جراء 
الفيضانات والس����يول في باكستان.وذكر البرجس 
ان أهل الكويت س����باقون في فعل اخلير ولهم أياد 
بيضاء في مختلف املجاالت والبلدان، مشيرا الى ان 
تكرمي السفير العنزي يعتبر جتسيدا لوجه الكويت 
الناصع الذي تعكس����ه أيادي الكويت البيضاء وما 
جبل علي����ه أهل الكويت في عمل اخلير.من جانبه، 
قال الس����فير العنزي انني أشعر بالفخر واالعتزاز 
بأن تقوم جمعية انسانية بتكرميي، مضيفا ان ما مت 
تقدميه من مساعدة وتعاون للفريق امليداني جلمعية 
الهالل األحمر هو واجب انس����اني وديني ملساعدة 

املتضررين جراء الفيضانات والسيول.
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