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حضور ديبلوماسي كبير للمشاركة في حفل السفارة البلجيكية

سفراء لبنان وتونس ومصر واملغرب حضروا احلفل 

اجلمعيات واللجان املوقعة عليها بلغت 10 أعضاء وانضمام »أمانة األوقاف« قريبًا

بيت الزكاة يوقع »الربط اآللي«  مع »الهالل األحمر« و»عبداهلل النوري«
أعلن بيت الزكاة عن توقيعه 
اتفاقيتني جديدتني ضمن مشروع 
الربط اآللي الذي دشنه بيت الزكاة 
في عام 2009 بالتعاون مع 8 من 
اجلمعيات وجلان الزكاة احمللية 
الرئيسية، بهدف توحيد جهود 
العمل اخليري من خالل انش���اء 
قاع���دة بيانات موح���دة جلميع 

اجلهات املوقعة على االتفاقية.
وبهذه املناس���بة صرح مدير 
مشروع الربط اآللي بني بيت الزكاة 
واجلمعيات وجلان الزكاة احمللية 
العثمان، بأن االتفاقية  د.شهاب 
األولى مت توقيعه���ا مع جمعية 
الكويتي، بينما  الهالل األحم���ر 
الثانية م���ع جمعية  االتفاقي���ة 
الن���وري، ليصبح عدد  عبداهلل 
الزكاة املوقعة  جمعيات وجلان 
على هذه االتفاقية 10 جهات حتى 

فبراير املاضي.
العثمان عن أن بيت  وكشف 

و66 زيارة إدارية.
اتفاقية  ان  العثم���ان  وأك���د 
مشروع الربط اآللي تنص على 
عقد لقاء تنسيقي نصف سنوي 
مع رؤس���اء اجلمعيات واللجان 
آرائهم  اخليرية، لالط���الع على 
ومقترحاتهم بخصوص تطوير 
املش���روع، كما يقوم بيت الزكاة 
بإرسال تقارير ربع سنوية عن 
أداء اجلمعيات واللجان املشتركة 
في مشروع الربط اآللي كنوع من 
املتابعة والدعم للمشروع، مبينا 
ان شهر مارس اجلاري سيشهد 
بدوره االجتماع التنسيقي الرابع 
بني بيت الزكاة واجلهات املشاركة 

في املشروع.
وختاما أعرب العثمان عن عميق 
ش���كره جلميع جمعيات وجلان 
الزكاة املشاركة في مشروع الربط 
االلي بني بيت الزكاة وجمعيات 

وجلان الزكاة احمللية.

اخليرية، مما يساعد على توجيه 
الصرف الصحي والعادل ألموال 
الزكاة والصدقات، بحيث يستفيد 
اكبر عدد من احلاالت املستحقة 

للمساعدة.
وشدد العثمان على أن نظام 
الربط اآللي ج���رى تنفيذه وفق 
أعلى معايي���ر الكفاءة واجلودة 
والسرية، لتحقيق أكبر قدر ممكن 
من خصوصية البيانات املتداولة 
عبر هذا النظام، بحيث ال يسمح 
بدخول أي شخص غير مخول له 
النظام اآللي  صالحية استخدام 

اجلديد.
واشار الى ان بيت الزكاة شكل 
فريقا فنيا وإداريا لإلشراف على 
املشروع ومتابعة عملية تشغيل 
نظام الربط اآلل���ي ودعمه فنيا 
وإداري���ا، وخالل الفترة املاضية 
منذ بدء املش���روع في عام 2009 
قام الفريق بعمل 88 زيارة فنية 

الزكاة بصدد توقيع اتفاقية اخرى 
خالل الفت���رة القليلة املقبلة مع 
األمانة العام���ة لألوقاف، بهدف 
إشراكها في مشروع الربط اآللي، 
مؤكدا ان هذا املشروع يعتبر أحد 
املشاريع االستراتيجية املهمة في 

بيت الزكاة.
وقال العثمان ان مشروع الربط 
اآللي يهدف الى التنسيق وتبادل 
املعلومات حول احلاالت املتقدمة 
للمس���اعدة الى جمي���ع اجلهات 
املوقعة على اتفاقية املش���روع، 
بحيث يس���هل على مس���تخدم 
االنظمة اآللية اخلاصة باملساعدات 
� سواء في بيت الزكاة او جهات 
املش���اركة في املشروع � معرفة 
حجم املس���اعدات التي حصلت 

عليها احلالة طالبة املساعدة.
واضاف ان املشروع يضمن منع 
االزدواجية في الصرف من قبل 
بيت الزكاة او اجلمعيات واللجان 

د.شهاب العثمان

عزيز: اجلالية الباكستانية تلعب دورًا إيجابيًا في تنمية الكويت
وجه السفير الباكستاني افتخار 
عزيز كلمة مبناسبة العيد الوطني 
لباكستان والذي يصادف 23 مارس 
قال فيها: انه ملن دواعي سروري 
ان أحيي جميع االخوة واالخوات 
الباكستانيني املقيمني في الكويت 
وذلك مبناسبة الذكرى 71 لتطبيق 

قرار باكستان التاريخي.
ان ي���وم 23 م���ارس يذكرنا 
النظي���ر  بالتصمي���م منقط���ع 
والتضحيات التي ال حتصى من 
قبل مس���لمي ش���به القارة أثناء 
مطالبتهم بوطن منفصل ومكان 
يستطيعون العيش به في سالم، 
وصياغ���ة حياتهم طبقا لتعاليم 

دينهم احلنيف.
وه���ذا اليوم، يذكرن���ا ايضا 
بحقيقة انه من املستحيل حتقيق 
التاريخ دون  املهمة في  األحداث 
وحدة الهدف وقيادة عظيمة. وقد 
ساهمت القيادة احلصيفة للقائد 

الدعم املالي خالل هذه احملنة مما 
يعكس مش���اعرهم الطيبة جتاه 
اخوانهم واخواتهم في باكستان.
العام احلالي تعزيزا  وشهد 
ف���ي العالق���ات بني باكس���تان 
والكويت. فقد ساهمت زيارتي 
الرئيس ورئيس الوزراء باكستان 
في زيادة مستوى التعاون بني 

البلدين.
وأود ان اعرب ع���ن امتناني 
للجالية الباكستانية لدى الكويت 
والتي لعبت دورا ايجابيا وبناء في 
تطوير هذا البلد العظيم. وتشكل 
اسهامات أبناء اجلالية عامال مهما 

في تعزيز العالقات الثنائية.
ودعونا اليوم جندد العهد بأننا 
الذهبية  سوف نتمسك باملبادئ 
لقائدن���ا وهي االميان، والوحدة، 
والنظ���ام، كما نبرز نفس الروح 
والوطني���ة الت���ي مي���زت حياة 

اجدادنا.

جميع اجلهود لكي تتحول الى دولة 
مستقرة، ومتقدمة، ومزدهرة.

ان تاريخ باكستان البالغ نحو 
النجاح  64 عاما مفعما بقصص 
الت���ي ال تنتهي حي���ث خطونا 
خطوات واسعة في جميع نواحي 
احلياة، ولك���ن التحديات هائلة. 
الدولة متح���دة بأكملها، كما  ان 
انها قدم���ت تضحيات كبيرة في 
محاربة االرهاب، ولس���وء احلظ 
فإن الفيضانات غير املسبوقة العام 
املاضي كان لها تأثير ضار على 

االقتصاد الوطني.
ويت���م بذل اجله���ود من أجل 
النهوض باالقتصاد مجددا. ونحن 
نتقدم بخالص الشكر الى املجتمع 
الدولي للمس���اهمات التي قدمها 
بش���أن إعادة تأهي���ل متضرري 
الس���يول. وجدي���ر بالذك���ر ان 
اصدقاءنا، خاصة حكومة وشعب 
الكويت، كانوا سباقني في تقدمي 

األعظم محمد علي جناح، مؤسس 
باكستان، في توحيد مسلمي شبه 
القارة املشتتني وحتويل حلمهم 
باحلصول على وطن مستقل الى 

حقيقة.
كان القائ���د األعظم ينظر الى 
باكستان على انها دولة دميوقراطية 
تنعم باخلير، دولة تس���ود فيها 
العدالة االجتماعية وحكم القانون. 
لقد قال ذات مرة »نريد ان جنعل 
دولة باكس���تان العظيمة تتمتع 
بالسعادة واالزدهار، يجب ان نركز 
متاما على حتقيق الرفاهية للشعب 

خاصة الفقراء«.
ان ذك���رى العي���د الوطن���ي 
لباكستان تستدعي إعادة التأكيد 
عل���ى ه���ذه القضي���ة الوطنية 
العظيمة، ولذلك يجب علينا طبقا 
ملس���ؤوليتنا اجلماعية، وبغض 
النظر عن توجهاتنا وانتماءاتنا، 
ان نعمل دائما لصالح بلدنا، ونبذل 

افتخار عزيز

»الشؤون«: فريق عمل إلعداد برنامج تلفزيوني 
يبرز اخلدمات االجتماعية املقدمة للمجتمع

أعلن وكيل وزارة الش����ؤون االجتماعية 
والعم����ل محم����د الكندري عن إع����داد فريق 
بالتعاون م����ع وزارة اإلعالم لتقدمي برنامج 
تلفزيوني أسبوعي على تلفزيون الكويت إلبراز 
الدور اإلنساني واالجتماعي لوزارة الشؤون 
واخلدمات االجتماعية واإلنسانية واألنشطة 

املقدمة للمجتمع بشتى شرائحه.
وق����ال الوكيل الكندري ل����� »كونا« عقب 
االجتماع األول للفريق الذي عقد برئاس����ته 
أمس ان اإلدارات ذات الصلة بالوزارة مدعوة 
إلى توفير شتى احتياجات الفريق املكلف لكي 
يخرج هذا العمل بالشكل الالئق الذي ينقل 
رس����الة الوزارة إلى اجلمه����ور من مواطنني 

ومقيمني بالشكل األمثل.
وأضاف ان البرنامج يهدف إلى إبراز دور 
وزارة الشؤون االجتماعية والعمل في خدمة 
شتى فئات املجتمع السيما ذوي االحتياجات 
اخلاصة واخلدمات املقدمة للرعاية األسرية 
وتنمية املجتمع والطفولة والعمالة الوافدة.

وأشاد بالتعاون القائم بني وزارتي الشؤون 
االجتماعي����ة واإلعالم مبا يصب في مصلحة 
الوط����ن واملواطن ويعرف بجهود الدولة في 
خدمة املجتمع ويكشف بعض احلقائق الغائبة 
عن شرائح عديدة من املجتمع عن دور وزارة 

الشؤون بتقدمي اخلدمات املتعددة.
وأعرب الوكي����ل الكندري عن أمله في أن 
يقدم أعضاء فريق العمل املشكل جميعا كل 
تعاون وإخالص إلجناح هذا البرنامج ورسالته 
وإبراز ما تقدمه احلكومة من خدمات للمواطنني 

واملقيمني.
حضر االجتماع الوكيل املساعد في الوزارة 
للشؤون املالية واإلدارية واملنسق العام لفريق 
العم����ل احمد الصواغ ومدي����ر إدارة املبرات 
واجلمعيات اخليرية ناص����ر العمار ومدير 
إدارة الشؤون املالية حسني الدويهيس ومراقب 
إدارة العالقات العام����ة خلف علي الطواش 
إضافة إلى أعضاء الفريق من وزارتي الشؤون 

واإلعالم.

»أسرة بال عنف«  بالزهراء سبتمبر املقبل

تعاون كويتي ـ منغولي في الرقابة والتدريب
لتوسيع أفق التنسيق على املستويني اإلقليمي والدولي

رحبت مدير ادارة الرعاية االس���رية ونائب 
رئيس جلنة االحتفال باليوم العربي لالس���رة 
منيرة الفضلي باعضاء اللجنة خالل االجتماع 
الراب���ع للجنة حتت عنوان »أس���رة بال عنف« 
واعتذرت الفضلي عن تأخير أنش���طة اللجنة 
بسبب انشغال كل قطاعات الدولة في االحتفاالت 
الوطنية في الفترة السباقة واآلن مت استئناف 
انشطة اللجنة من جديد. في بداية االجتماع مت 
التصديق على محضر االجتماع السابق ومن ثم 

مت مناقشة اقتراحات احلفل الرئيسي للجنة، على 
ان يكون في مركز تنمية املجتمع مبنطقة الزهراء 
خالل ش���هر سبتمبر 2011 وسيكون عبارة عن 
ورشة تدريبية ملدة ثالثة أيام تناقش موضوع 
كيف نحمي األسرة بال عنف باالضافة الى معرض 
لألسر املنتجة مصاحبة للورشة، على ان يكون 
في آخر يوم للورشة حفل ختامي حتت رعاية 
وحضور وكيل وزارة الشؤون االجتماعية والعمل 

لتكرمي املشاركني بالورشة.

اختتم مدقق عام منغوليا رادنا تشويجامتس 
والوفد المرافق له زيارته لديوان المحاسبة 
خالل الفترة من 18 ال���ى 21 الجاري، والتي 
هدفت إلى تفعيل اتفاقية التعاون الموقعة 
بين الجهازين في 21 الجاري لتعزيز العالقات 
الثنائية بين الطرفين في مختلف المجاالت 
خاصة مجالي الرقابة والتدريب وتوسيع أفق 
ومجاالت التعاون والتنسيق بين الجهازين 
في المنظمات الرقابية التي يشاركان بها سواء 

على المستوى الدولي أو اإلقليمي.
وتضمن برنامج الزي���ارة مقابلة رئيس 
الديوان عبدالعزيز العدساني بحضور وكيل 
الديوان والوكالء المس���اعدين، حيث بحث 
الجانبان سبل تطوير العالقة بين الجهازين 
على مختلف األصعدة وتقييم أوجه التعاون 
القائمة حاليا، وتم إعداد برنامج متكامل لتلك 
الزيارة، حيث حضر مدقق عام منغوليا والوفد 
المرافق له عرضا خاصا لشرح مختلف مهام 
واختصاصات الديوان ودوره الرقابي على 

قطاعات الدولة المختلفة.
كذلك قام الوفد المنغولي بزيارة إلدارة تقنية 
المعلومات لالطالع على مهام واختصاصات 

اإلدارة من خالل عرض خاص قدمه مدير إدارة 
تقنية المعلومات عبدالرحمن الثنيان، تال ذلك 
عرض ألنشطة الديوان في مجالي التدريب 
الداخلي والخارجي ومختلف أنشطة التدريب 

التي تقوم بها إدارة التدريب.
وفي إطار تفعيل االتفاقية الموقعة بين 
الجهازي���ن المنغول���ي والكويتي في مجال 
التدريب، عق���د الديوان عددا م���ن البرامج 
التدريبية وفقا الحتياجات الجهاز المنغولي 
وقد شارك بها عدد من المتدربين المنغوليين 
خالل السنوات السابقة، كما سيعقد الديوان 
الجهاز  برنامج���ا تدريبيا خاصا لمدقق���ي 
المنغول���ي حول »تدقي���ق األداء، والتدقيق 
المال���ي، وتدقيق تكنولوجي���ا المعلومات« 
وذلك خالل الفترة من 25 ابريل الى 4 مايو 
المقبلين يتضمن عدة محاور منها قانون إنشاء 
ديوان المحاسبة رقم 30 لسنة 1964 وأنواع 
الرقابة المالي���ة والتدقيق الداخلي وتدقيق 
األداء وتدقيق تكنولوجيا المعلومات. جدير 
بالذك���ر أن هذه الزيارة تعد األولى للرئيس 
المنغولي الحالي بعد توليه مهام مدقق عام 

منغوليا. 

عبدالعزيز العدساني يقدم درعا تذكارية إلى رادنا تشويجامتس

»الديوان« يدعو 169 مواطنة ملراجعته اليوم الستكمال أوراق ترشيحهن
املدنية  دعا ديوان اخلدم����ة 
169 مواطنة ملراجعة ادارة خدمة 
املواطن والعالق����ات العامة في 
اليوم الستكمال اوراق  الديوان 
ترش����يحهن للعمل في اجلهات 
احلكومية املختلفة، وفيما يلي 

االسماء:
 ٭اجلازي عبداهلل بطحي بخيت 

املطيري
 ٭اميان سالم مبارك الصليلي
 ٭باشة سالم صالح العازمي

 ٭بدور ناشي مبارك الهوياني
 ٭بش����اير مب����ارك عب����داهلل 

الشمري
 ٭حصة بندر غامن العتيبي
 ٭زينب محمد حسن االمير
 ٭سارة ذيب بقان العنزي
 ٭سعاد محمد سعود فايز

 ٭طفلة سلمان سعد القريني
جمع����ان  حرب����ي   ٭فاطم����ة 

الظفيري
 ٭مرمي اسماعيل عبداهلل البناء
 ٭مشاعل حمد حمدان السعيد
 ٭معالي صالح محمد اجلالوي

 ٭مي راشد ثالب العازمي
 ٭نادية حمد جفال مشعان

 ٭هدى محمد حسني العطار

 ٭احالم ابراهيم سالم الوهيب
 ٭ازهيه محمد مثال املطيري

ابراهي����م عب����داهلل   ٭اس����راء 
التركي

 ٭اس����راء عبدالعزيز ش����عيب 
البكر

 ٭اقبال حميد علي
 ٭اجلازي ماطر نهابه الظفيري

 ٭الس����نابل يعقوب يوس����ف 
الشطي

 ٭الط����اف عبدالرحم����ن محمد 
الفضلي

 ٭العنود محمد دخيل الهاجري
 ٭العنود هزاع محمد العنزي

 ٭امل مضحي ونس سالم
 ٭آمنة احمد عيد اجلميلي

 ٭آمنة خلف فازع الرشيدي
 ٭امينة مصبح مطلق العازمي
 ٭انوار صبر محمد الدوسري

 ٭انوار عيد محمد احلربي
 ٭اميان عبيد حربي الظفيري

 ٭أميرة صالح وبدان محمد
 ٭أمينه س����اهر راض����ي البدان 

العنزي
 ٭آالء مصطف����ى غل����وم عل����ي 

رضا
 ٭بت����ول اس����ماعيل صال����ح 

الدريويش
 ٭بتول بدر عبداهلل عبدالكرمي
 ٭بدرية جمعان عشبان العازمي

 ٭بدور بندر خالد الفالح
 ٭ب����دور فيص����ل عبدالعزي����ز 

السليطني
 ٭بركة عبدالهادي محمد املري
 ٭بشاير جاسم فرحان سعيد

 ٭بشاير سعد عبداهلل العتيبي
عب����داهلل  فال����ح   ٭بش����اير 

الديحاني
مصب����ح  صب����ح   ٭حتري����ر 

السليماني
 ٭حترير مشلح فالح العجمي
 ٭تركية خليفة سند املطيري
 ٭تركية ضيدان زيد املطيري

 ٭جمالء حمود عوض احلربي
 ٭جهي����رة عبدالرحم����ن س����الم 

املطيري
 ٭حصة دلواح سيف الهاجري

 ٭حص����ة عب����داهلل عج����ران 
السبيعي

 ٭حصة عفاس ساير العتيبي
مصب����ح  صب����ح   ٭حن����ان 

السليماني
 ٭حوراء عادل حسن قمبر
 ٭خديجة ابوكيف مسلط

 ٭خديجة علي سعد الهاجري
 ٭خديجة عيد عياد الرشيدي

 ٭خزن����ة عبدالرحمن س����الم 
املطيري

 ٭خلداء خلف فالح الرشيدي
منص����ور  مجب����ل   ٭خل����دة 

العازمي
 ٭دارين علي فهد الباز

 ٭دان����ة خضي����ر عبداللطيف 
اخلالدي

 ٭دالل عبدالرحم����ن صال����ح 
الرشيدي

 ٭دليل غالب سعد الطعان
 ٭رجعة س����الم مزيد الرجعان 

الهليلي
 ٭رفعه فهد شباب هذال

 ٭روان عبدالرحم����ن عب����داهلل 
املرزوق

 ٭رمي عثمان عيسى العصفور
 ٭زعلة عايض خشمان

 ٭زهراء رجب محمد نور
 ٭زهراء علي حسني الصايغ

 ٭زينب خليف منصور
الدرباس   ٭سارة جمال جاسم 

الزعابي
مضح����ي  حس����ني   ٭س����ارة 

العازمي

 ٭سارة خالد فهد العتيبي
 ٭سارة عمر عبداهلل الياقوت

 ٭سعاد مبارك مطرف املطيري
 ٭سعدى سالم محسن الشلوة

 ٭سلمى سالم مبارك دغمان
 ٭س����ميرة محم����د دروي����ش 

حسني
 ٭شعاع فهد صليهم سعيد

 ٭شقحة حجاب شاهر العنزي
 ٭شهد عذبي صالح البحراني

 ٭شهد ناصر هادي الصلبي
 ٭شيخة احمد حسني البغلي

 ٭شيخة ضيدان زيد املطيري
 ٭شيخة فالح شنيف املطيري
 ٭صاحلة مجبل فالح الداهوم

 ٭طفلة أحمد عقيل الشمري
 ٭طيبة سعيد عواد العتيبي
 ٭عائشة حسني علي حمدان

 ٭عائشة سعد متيم فهد
 ٭عائشة عبداهلل مبارك الزيد

 ٭عبي����ر عبدالوه����اب احم����د 
اخلضير

 ٭عبير عمر سلطان الشجاعي
 ٭عمشه الفي ناصر املطيري

 ٭عهود عيد عنيف العنزي
 ٭غيثة مبارك مهدي العجمي

 ٭فاطمة بدر جوهر جوهر

 ٭فاطمة حسن عبدامللك بهمن
 ٭فاطمة حمد عبداهلل املوينع

مخيل����ف  س����مير   ٭فاطم����ة 
احلربي

 ٭فاطمة صالح غتران الهليلي
 ٭فاطم����ة عل����ي عبداحملس����ن 

احلرز
دوم����ان  متيع����ب   ٭فاطم����ة 

الديحاني
 ٭فاطمة محمد سيف العازمي

 ٭فاطمة مزع����ل عبداهلل مزعل 
عبداهلل

 ٭فاطمة مسفر هجاج مسفر
 ٭فاطمة يعق����وب عبدالرحمن 

الصغير
 ٭فضيلة حسن عشوي

 ٭لولوة علي سعود املنيع
 ٭ماجدة خلف براك الفي
 ٭مال جورزاتا العيسى

صال����ح  عش����وي   ٭مريف����ة 
احلسيني

 ٭مرمي جالل سعد السهلي
س����عود  جوي����زي   ٭م����رمي 

العتيبي
 ٭مرمي حسني علي احلداد

 ٭مرمي سماح فهد املطيري
 ٭مرمي صالح حسن املهندي

 ٭مرمي طالل صقر القطامي
 ٭مرمي عارف ضاري العنزي

 ٭مرمي علي مبارك العازمي
 ٭مرمي منيف مرزوق املطيري

 ٭مزنة صالح فرج اجلدعان
 ٭منا عبدالرزاق حباب

 ٭منال حيالن عايد املاجدي
 ٭منال عوض جمعان العازمي
 ٭منال محمود ابراهيم الدمخي

 ٭منى حسن ابراهيم شاه
 ٭منى ديب التركماني

 ٭منيرة جاسم علي البحر
 ٭منيرة جمال عبداهلل الرومي

 ٭مني����رة ولي����د عبدالرحم����ن 
البدر

 ٭مها حزام خضر املطيري
 ٭مها ناصر محمد املزين

 ٭مي خالد فالح الهلفي
 ٭ناهد صالح سالم مطلق

 ٭جنالء سليمان مبارك الصانع
 ٭نه����ى عبدالرحم����ن من����ش 

النمش
 ٭نوال سعيد سعود املطيري

 ٭نوال محمد حسني ملك
 ٭نوال نايف عواض املطيري
 ٭نورة سماح يوعد احلربي

 ٭نورة صباح املطلق

 ٭نورة غامن فراج السبيعي
 ٭نوف رشيد حميد العنزي

 ٭نوف سليمان مزعل الشمري
 ٭هدى دوحان العيادة

 ٭ه����دى س����عد عبدالوه����اب 
السعد

 ٭هدى شالش عبد صفوق
 ٭هدى عسل تركي العجمي

 ٭هنده علي الدريدي
رفاع����ي  صح����ن   ٭هوي����ه 

الهضيبان
 ٭هويه فالح شافي فياض
 ٭هيا جاسم جمعه فريش

 ٭هيا خالد صالح احمليالني
 ٭هيا سعد فهد العتيبي

 ٭هيا عبداهلل حطاب الهيفي
 ٭هيا يوسف جاسم املناعي

 ٭وسميه فنيس مسفر العجمي
محم����د  بخي����ت   ٭وضح����ة 

العجمي
محم����د  صال����ح   ٭وضح����ة 

الفيلكاوي
 ٭وعد عزام مهدي سليماني
 ٭وعد ناصر هادي الصلبي

 ٭ياس���مني امي���ر عبدالصم���د 
البلوشي

 ٭ياسمني سعد عامر الصلبي

أكد سفير مملكة بلجيكا داميان 
اجنليه عمق العالقات التي تربط 
بالده بالكويت واصفا إياها بأنها 

وثيقة وعريقة.وأضاف اجنليه 
في تصريح للصحافيني لدى 

اقامته حفل استقبال مساء أول 
من امس في مقر اقامته بالسالم 

مبناسبة االحتفال باليوم 
الفرانكفوني الذي يصادف 20 

اجلاري »ان بلجيكا والكويت 
جتمعهما قواسم مشتركة، 

حيث يعدان بلدين صغيرين 
جغرافيا ومحاطني بدول كبرى، 

الفتا الى انهما يتشابهان في 
األوضاع األمنية التي مرا بها 

وواجها حروبا عنيفة في فترات 
تاريخية، مشيرا الى انه من هنا 
جاءت احلاجة للبحث عن بنيات 
ثنائية لتجاوز املصالح الوطنية 

البحتة وإقامة ميكانيزمات 
دولية وهو ما يوضحه وجود 
بلجيكا في االحتاد االوروبي 
ومنظمة األمم املتحدة وكذلك 
بالنسبة للكويت التي بادرت 

بفكرة تأسيس مجلس التعاون 
اخلليجي.وذكر ان التعاون 

االقتصادي بني البلدين حتكمه 
الثقافة املشتركة للشركات 

واملؤسسات االقتصادية وتأصيل 
األطر ورجال األعمال لتسيير 

مجاالت اقتصادية مختلفة.
بشرى الزين  ٭

اجنليه: العالقات
 البلجيكية ـ الكويتية وثيقة 

السفير البلجيكي وحرمه خالل احلفل


