
ــر  وقـــــع وزيــــــر الـــنـــفـــط وزيــ
الـــكـــهـــربـــاء واملـــــــاء املــهــنــدس 
ــــرزوق عــقــد أعــمــال  عــصــام املـ
للمعدات  السنوية  الصيانة 
واألجهزة الدقيقة في محطة 
الــجــنــوبــيــة بكلفة  الــشــعــيــبــة 

8.649.999 مليون دينار.
ــروع الــــذي  ــ ــشـ ــ ويــــهــــدف املـ
ــذه 60  ــ ــيــ ــ ــفــ ــ ــنــ ــ تــ ــرق  ــ ــغــ ــ ــتــ ــ ــســ ــ يــ
ــع الـــعـــقـــد  ــيــ ــوقــ ــن تــ ــ ــرًا مــ ــ ــهـ ــ شـ
ــراء أعــمــال الصيانة  إلـــى إجــ
الـــــــــــــــدوريـــــــــــــــة والـــــــــجـــــــــذريـــــــــة 
الدقيقة  واألجــهــزة  للمعدات 
وأجــــهــــزة الــتــحــكــم بــاملــحــطــة 

مــــع اســـتـــبـــدال قـــطـــع الــغــيــار 
ــة لــــلــــمــــعــــدات  ــ ــيـ ــ ــــاكـ ــهـ ــ ــتـ ــ االسـ
لــضــمــان تحقيق  ــزة  ــهـ واألجـ
للتشغيل  عالية  أداء  مرونة 
ــن واملــســتــقــر لــلــوحــدات،  اآلمــ
مـــــا يـــنـــعـــكـــس بــــــــــدوره عــلــى 
استقرار الشبكة الكهربائية 

في الباد.

| كتب علي العالس |

8 ماليني دينار لصيانة 
معدات »الشعيبة الجنوبية«

ــام لــأمــانــة  ــعـ ــــن الـ ــد األمـ أكــ
ــة لــــــــأوقــــــــاف مـــحـــمـــد  ــ ــامــ ــ ــعــ ــ الــ
عـــبـــدالـــلـــه الـــجـــاهـــمـــة انـــطـــاق 
ــــى الــــــوقــــــفــــــي الــــــرابــــــع  ــقـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ املـ
ــــوم االثــــنــــن 18  والـــعـــشـــريـــن يـ
الــجــاري تــحــت شــعــار »العمل 
الـــــخـــــيـــــري.. نــــمــــاء لـــلـــعـــاقـــات 
الـــدولـــيـــة« بــرعــايــة كــريــمــة من 
سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحـــمـــد، وتــســتــمــر فــعــالــيــاتــه 
ــلـــى مـــــــدار يــــومــــن ملــنــاقــشــة  عـ
مــــــوضــــــوع الــــعــــمــــل الــــخــــيــــري 
والـــــــــــــــدور الـــــــــــذي يــــلــــعــــبــــه فـــي 
ــدول  تــعــزيــز الـــعـــاقـــات بـــن الــ
ـــة  ــانــ ــ ــة األمـ ــربــ ــجــ مــــــن خــــــــال تــ
الــــعــــامــــة لـــــأوقـــــاف وتــــجــــارب 
بــعــض املـــؤســـســـات الــرســمــيــة 
الكويتية  الــخــيــريــة  واألهــلــيــة 
األخرى ورموز العمل الخيري 

الكويتي.
ــة أن  ــ ــمـ ــ ــــاهـ ــــجـ وأوضـــــــــــــح الـ
املـــــــــحـــــــــاضـــــــــرات والــــــــــنــــــــــدوات 
والـــجـــلـــســـات الـــحـــواريـــة الــتــي 
ـــعـــقـــد فــــي املــلــتــقــى وتــنــطــلــق 

ُ
ت

ــة تــتــســم  ــعــ ــاوره األربــ ــحــ مــــن مــ
بــالــشــمــولــيــة لــجــمــيــع أنــشــطــة 
ــتـــي،  ــكـــويـ ــيــــري الـ ــخــ الـــعـــمـــل الــ
حــــيــــث تـــضـــمـــنـــت املــــحــــاضــــرة 
ــوان »الــــعــــمــــل  ــ ــنــ ــ ــعــ ــ األولــــــــــــــى بــ
األمــــم«، ثاثة  الــخــيــري سفير 

موضوعات مهمة هي مفهوم 
وأدواره  الـــــخـــــيـــــري  الــــعــــمــــل 
الدولية، والكويت مركز العمل 
ــانـــي والــديــبــلــومــاســيــة  ــسـ اإلنـ

الخيرية.
املـــلـــتـــقـــى  أن  إلــــــــى  مــــشــــيــــرًا 
يــســتــعــرض بــعــض الــتــجــارب 
الــــدولــــيــــة املـــهـــمـــة فـــــي مـــجـــال 
العمل الخيري لدول كالسويد 
ــن، كــمــا  ــمــ ــيــ وبـــنـــغـــاديـــش والــ
نماذج  إبــراز  امللتقى  يتضمن 
خيرية ملهمة من رموز العمل 
كان  الــذيــن  الكويتي  الــخــيــري 
لهم دور مميز جنبًا إلى جنب 
املؤسسي  الخيري  العمل  مــع 

في تعزيز اسم الكويت كمركز 
للعمل اإلنساني.

ــن الـــجـــاهـــمـــة جـــهـــود  ــمــ وثــ
الــــعــــامــــلــــن فــــــي املــــؤســــســــات 
ــة  ــ ــريـ ــ ــيـ ــ ــخـ ــ والــــــجــــــمــــــعــــــيــــــات الـ
واألهلية  الحكومية  الكويتية 
والــتــي تــعــد عــامــة بــــارزة في 
ــاء اإلنـــســـانـــي  ــطـ ــعـ ــات الـ ــاحــ ســ
تندرج  التي  جهودها  بفضل 
كــجــزء مــن الــواجــب اإلنــســانــي 
ــيـــث يــســتــعــرض  ــكـــويـــت، حـ ــلـ لـ
امللتقى الواقع املشرف واآلفاق 
املــــشــــرقــــة لــــنــــمــــاذج مـــــن هــــذه 
الخيرية  كالهيئة  املؤسسات 
وجمعية  العاملية،  اإلسامية 
ــــة  ــانـ ــ ــة واألمـ ــيـ ــاملـ ــعـ الــــرحــــمــــة الـ

العامة لأوقاف.
امللتقى  أن  الجاهمة  وبــن 
يحفل بتنوع كبير للمشاركن 
مــن مختلف دول  والــضــيــوف 
الـــعـــالـــم بـــهـــدف إثــــــراء نـــدواتـــه 
ــه  ــاتــ ــلــــســ ومــــــحــــــاضــــــراتــــــه وجــ
ــيــــث يـــتـــشـــرف  ــيــــة، حــ ــقــــاشــ ــنــ الــ
ومــشــاركــن  بــضــيــوف  امللتقى 
من الدول الشقيقة والصديقة 
ومـــــــنـــــــهـــــــا قـــــــــطـــــــــر، ومـــــــصـــــــر، 
والــجــزائــر، واليمن، وســوريــة، 
وبــــاكــــســــتــــان، وبـــنـــغـــاديـــش، 
ــافـــة إلــــى كـــبـــار املــشــاركــن  إضـ

والضيوف من الكويت.

الجالهمة: ملتقى »العمل الخيري نماء« 
يستعرض بعض التجارب الدولية

حـــض املـــشـــاركـــون فـــي الــــدورة 
ــي نـــظـــمـــتـــهـــا  ــ ــ ــتـ ــ ــ الـــــتـــــدريـــــبـــــيـــــة الـ
ــــال األحـــمـــر  ــهـ ــ أمــــــس جـــمـــعـــيـــة الـ
الــكــويــتــي، بــالــتــعــاون مــع اللجنة 
ــر،  ــ ــمــ ــ الــــــدولــــــيــــــة لـــلـــصـــلـــيـــب األحــ
تركستان  من  ناشطن  بحضور 
ــنـــوان  ــلـــت عـ ــمـ وبـــنـــغـــاديـــش وحـ
»الــوصــول اآلمــــن«، على ضــرورة 
توفير الحماية الازمة للعاملن 
في مجال اإلغاثة، الفتن إلى أن 
لــلــحــروب أعــرافــًا وأخــاقــًا، تتيح 
ــة حـــق الــحــمــايــة  ــاثــ لــعــامــلــي اإلغــ

الازمة.
مــجــلــس  رئـــيـــس  نـــائـــب  ورأى 
الحساوي،  أنــور  الجمعية  إدارة 
فــي  ــقــــط  فــ ــيــــس  لــ »الـــــتـــــحـــــدي  أن 
احــــتــــرام شـــجـــاعـــة الـــعـــامـــلـــن فــي 
املــجــال اإلنــســانــي، ولــكــن يتمثل 
ــــي االقــــــــــرار بــــــأن عــلــيــنــا  ــا فـ أيــــضــ
أثــنــاء  لــضــمــان حمايتهم  واجــبــا 
أداء عملهم املجرد من األنانية«. 

وتــابــع »هــنــاك عـــدد هــائــل من 
الناس بحاجة ماسة للمساعدة، 
ولكن  املــزيــد،  فعل  يمكن  بالطبع 
ــيـــاســـة  ــلـــسـ لـ نــــســــمــــح  أال  ــــب  ــجـ ــ يـ
ــكـــوارث  والـــنـــزاعـــات املــســلــحــة والـ
الــتــي تــحــدث مــن وقت  الطبيعية 
آلخــــر، بــــأن تــعــرقــل قــدرتــنــا على 
الوفاء باحتياجات أولئك الناس 
الــذيــن نشترك معهم فــي األســرة 

البشرية«. 
وأضـــاف أن »لــلــحــروب أعــرافــا 
ــتــــهــــا ظــــروفــــهــــا  وأخـــــــاقـــــــا فــــرضــ
وتــــفــــرضــــهــــا مــــــبــــــادئ الــــقــــانــــون 
ــقــــواعــــد  الـــــدولـــــي اإلنــــســــانــــي والــ
ــة املــــنــــظــــمــــة لــــلــــصــــراع  ــ ــيـ ــ ــرفـ ــ ــعـ ــ الـ
تلك  األزل، ومـــن  مــنــذ  اإلنــســانــي 
ــرات آمـــنـــة  ــ ــمـ ــ األعــــــــــراف تـــوفـــيـــر مـ
تــتــرك إلعــطــاء املــدنــيــن العالقن 
ــاك، فــرصــة  ــبــ ــتــ فــــي مـــنـــاطـــق االشــ
لــانــســحــاب ألغــــــراض انــســانــيــة 

بحتة، دون التعرض لهم«.
واختتم بالقول »تبقى مسألة 

اآلمنة  اإلنسانية  املــمــرات  تــأمــن 
األمــم  فــي  الشائكة  املواضيع  مــن 
الطارئة  للظروف  نظرًا  املتحدة، 
ــــوع،  ــــوضـ ــذا املـ ــهــ ــتــــي تـــحـــيـــط بــ الــ
كـــصـــعـــوبـــة ايــــصــــال املـــســـاعـــدات 
ووجـــــــود املــيــلــيــشــيــات املــســلــحــة 
والتي تكون خارجة عن السيطرة 
ــان، وعــــدم  ــ ــيــ ــ فــــي كـــثـــيـــر مــــن األحــ
ــود بــنــيــة تــحــتــيــة فـــي بعض  ــ وجـ

الـــدول، وفــي أحيان كثيرة تكون 
الــــظــــروف األمـــنـــيـــة غـــيـــر مــائــمــة 
لـــذلـــك، نــتــيــجــة لــلــتــطــور الــســريــع 
لـــأحـــداث فـــي مــنــاطــق الـــصـــراع، 
قد تــؤدي كل تلك العوامل لفشل 
تـــوفـــيـــر مـــــمـــــرات آمــــنــــة وتـــقـــديـــم 
ــة فـــي  ــ ــيــ ــ ــانــ ــ ــســ ــ املـــــــســـــــاعـــــــدات اإلنــ
وقــتــهــا، مثل مــا حــدث فــي اليمن 

وسورية«. 

ــائـــب رئــيــس  بــــــــدوره، اعـــتـــبـــر نـ
للصليب  الــدولــيــة  الــلــجــنــة  بعثة 
ــبــــة، أن »هــــذه  األحــــمــــر رالــــــف وهــ
الـــــــدورة مــهــمــة وتـــأتـــي فـــي وقــت 
حرج، ففي النصف األول من عام 
عامل   100 مــن  أكثر  2017 قضى 
انساني خال قيامهم بأعمالهم 

اإلنسانية في مناطق النزاع«. 
»نـــســـبـــة  أن  ــة  ــ ــبــ ــ وهــ وأردف 

الـــوفـــيـــات لــعــمــال اإلغـــاثـــة تــــزداد 
اعــتــيــادي، واألخــطــار  بشكل غير 
تــتــطــور وتــتــفــاقــم«، الفــتــًا إلـــى أن 
»الـــــوصـــــول اآلمـــــــن يـــعـــنـــي قــبــول 
املجتمعات التي نعمل بها، ألنه 
قد يأتي الخطر من مناطق آمنة، 
فــي مجتمع  غــيــر مقبولن  ألنــنــا 
مـــا، وبــالــتــالــي فـــإن الــخــطــر ليس 

فقط في مناطق النزاع«.

مت دورة بشأنها بالتعاون مع »الصليب األحمر«
ّ

»الهالل األحمر« نظ
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»الوصول اآلمن«: للحروب أعراف وأخالق 
ولعاملي اإلغاثة الحق بممرات آمنة

ــاب  ــبــ ــشــ الــ إدارة  مــــــديــــــر  أكـــــــــد 
واملــتــطــوعــن فـــي جــمــعــيــة الــهــال 
الدكتور مساعد  الكويتي  األحمر 
الكويت صادقت على  ان  العنزي، 
مثل  الدولية  االتفاقيات  مــن  عــدد 
 ،1980 عــام  الطفل  حقوق  اتفاقية 
وإعـــــــان جــنــيــف لـــحـــقـــوق الــطــفــل 
ــيــــات الــتــي  ــاقــ ــفــ وغــــيــــرهــــا مــــن االتــ
نصت على ضرورة ضمان حقوق 

األطفال في التعليم.
ــاف الـــعـــنـــزي خــــال نـــدوة  ــ وأضــ
ــــق الـــتـــعـــلـــيـــم لـــاجـــئـــن« الــتــي  »حــ
امس  الخريجن  جمعية  نظمتها 
تـــوصـــيـــات  بـــحـــســـب  انـــــــه  األول، 

الجمعية  الدولية كانت  املنظمات 
تــقــوم فــي بــدايــة أي ازمـــة بتوزيع 
املـــــســـــاعـــــدات الـــعـــيـــنـــيـــة كــــالــــغــــذاء 
ــــى املـــتـــضـــرريـــن، ومـــن  مـــبـــاشـــرة الـ
توزيع  تشمل  الثانية  املرحلة  ثــم 
الــــدواء، ثــم مــحــاولــة إيــجــاد فرص 

للتعليم السيما لأطفال.
ــنــــاك دائـــمـــا  ــــى ان هــ وأشــــــــار إلــ
النازحن  احتياجات  في  أولــيــات 
أولــهــا إيــجــاد مــكــان امـــن ومـــن ثم 
ــاء والـــغـــذاء، ثــم الــــدواء،  تــوفــيــر املــ
هذه  تتبع  والجمعية  فالتعليم، 
الــــتــــدرج فــــي تـــوفـــيـــر احــتــيــاجــات 
ــة،  ــ ــازحــــن مــــع بــــدايــــة أي ازمــ ــنــ الــ
ــاول املـــــوازنـــــة بــــن هـــذه  ــحــ كـــمـــا تــ

االحتياج.

الجمعية ساهمت في  أن  وبن 
مــســاعــدة الــعــديــد مــن األطــفــال في 
الدول املتضررة ملتابعة تعليمهم 
عــلــى 1000 طالب  يــزيــد  مــا  منهم 
وطــالــبــة مــن الــنــازحــن الــســوريــن 
في لبنان، بالتنسيق مع الجهات 
ــراق تـــم بــنــاء 3  ــعـ املــعــنــيــة، وفــــي الـ
مداس استفاد منها 2125 طالب، 
وكذلك تم سداد الرسوم الدراسية 
ملـــا يــزيــد عـــن 5500 طــفــل ســـوري، 
إضافة إلى مساعدة النازحن في 
اململكة األردنية الهاشمية، وحفر 
بــئــر فـــي 13 مـــدرســـة فـــي تــنــزانــيــا 
ــك تــقــديــم  ــذلــ لـــخـــدمـــة الـــطـــلـــبـــة، وكــ
املــســاعــدات لــلــنــازحــن فــي بــورمــا 
ــذاء  ــغـ بــالــتــنــســيــق مــــع بـــرنـــامـــج الـ

الـــعـــلـــمـــي، الفــــتــــا الـــــى ان جــمــعــيــة 
ــلـــت بـــدفـــع  ــفـ ــكـ ــر تـ ــ ــمــ ــ ــــال األحــ ــهــ ــ ــ ال
الــدراســيــة لحوالي 2500  الــرســوم 
املقيمن  السورين  اســر  طالب من 

في الباد.
ومــــن جــانــبــهــا، اكـــــدت الــكــاتــبــة 
اروى  ــة  ــيــ ــقــــوقــ الــــحــ ــة  ــ ــطـ ــ ــاشـ ــ ــنـ ــ والـ
ــئــــن  الــــاجــ ازمــــــــــة  ان  الــــــوقــــــيــــــان، 
ــــي الــــعــــالــــم فـــاقـــت  ــــن فــ ــازحــ ــ ــنــ ــ والــ
ــة  ــ ــتـــوقـــعـــات، ال ســيــمــا االزمـ كــــل الـ
الــســوريــة، مــشــيــرا الـــى انـــه حسب 
احـــصـــائـــيـــات األمـــــم املـــتـــحـــدة عــام 
2015 بلغ عدد الاجئن 65 مليون 
الجئ، 51 في املئة منهم أطفال، ما 
يجعل توفير الغذاء او املساعدات 
لهذا العدد مهمة شبه مستحيلة.

وبــيــنــت ان هــنــاك عـــدة حــواجــز 
تعليم  عملية  إتــمــام  دون  تــحــول 
ــي بــعــض  ــ ــئـــــن فــ ــ ــال الـــــاجـ ــ ــ ــفـ ــ ــ األطـ
ــدارس،  ــ ــدول حــتــى مـــع تـــوافـــر املـ ــ الـ
مــثــل عــائــق اخــتــاف الــلــغــة، وعــدم 
القدرة على دفع مصاريف انتقال 
الطالب الى املدرسة في الكثير من 

األحيان.
وحــــذرت مــن نــشــوء جــيــل قــادم 
غــيــر مــتــعــلــم مـــع غــيــاب أي بـــوادر 
طيبة او تفاؤول ظاهر في األفق، 
مــشــيــرة الـــى الــــدول املــضــيــفــة بعد 
ــا بــالــاجــئــن،  ــ ــتـــرة تــضــيــق ذرعــ فـ
على  التركيز  املتبرعن  مــنــاشــدة 
الاجئن  األطــفــال  بتعليم  التكفل 

بشكل جاد.
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ّمّي
ُ
رت من جيل أ

ّ
ندوة »حق التعليم« حذ

في دول تضيق بالالجئني

قــدمــت شــركــة نــور لاستثمار 
ــا لــجــمــعــيــة طــلــبــة  ــهـ ــمـ املــــالــــي دعـ
كلية الهندسة والبترول بجامعة 
ــريــــق املـــســـاهـــمـــة  ــــن طــ الــــكــــويــــت عـ
اآلالت  مـــــــن  عــــــــــدد  تـــــوفـــــيـــــر  فـــــــي 
املتخصصة  الــعــلــمــيــة  الــحــاســبــة 
والـــتـــي تــعــتــبــر مـــن االحــتــيــاجــات 
الــهــنــدســة في  لطلبة  الــضــروريــة 

جميع مراحل الدراسة.
وتــــــــــأتــــــــــي هـــــــــــــذه املـــــســـــاهـــــمـــــة 
والرعاية في إطار برنامج »نور« 
لـــلـــمـــســـؤولـــيـــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة فــي 
مــجــال دعــم ورعــايــة طلبة العلم، 
ــهــــم لـــضـــمـــان  وتــــقــــديــــم الـــــعـــــون لــ
اســتــمــراريــتــهــم وتــفــوقــهــم لخدمة 

بلدهم.
إدارة  مـــجـــلـــس  ــيــــس  رئــ وقـــــــال 
شركة نور الدكتور فهد سليمان 
الخالد إن »الشركة تحرص دائما 
على القيام باملبادرات املجتمعية 
ــادفــــة، خـــصـــوصـــًا فــــي مــجــال  ــهــ الــ
ــن مــنــطــلــق  ــ دعــــــم طـــلـــبـــة الـــعـــلـــم مـ
إيـــــمـــــان الــــشــــركــــة بـــأهـــمـــيـــة دعــــم 
هــــذه الــشــريــحــة فـــي الـــكـــويـــت، ما 
التنمية  على  باإليجاب  ينعكس 
ستدامة 

ُ
امل والتنمية  االجتماعية 

تلعب  والتي  الشامل،  بمفهومها 
االزدهـــــــــــار  فــــــي  ــًا  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ أسـ دورًا 
والــتــطــور االقــتــصــادي فــي جميع 

املجتمعات«.
وأضــاف أن شركة نور تحاول 
أن تـــقـــوم بـــــدور اجــتــمــاعــي بـــارز 

يجمع بن كونها مؤسسة مالية 
ــــدف إلـــــــى الــــــربــــــح، وتـــتـــحـــمـــل  ــهـ ــ تـ
مجتمعها  تـــجـــاه  مــســؤولــيــاتــهــا 
ــــدار، كـــمـــا تــســعــى لــدعــم  ــتـ ــ بـــكـــل اقـ
كــل مــا مــن شــأنــه خــدمــة املجتمع 
مــن خـــال الــتــواصــل املستمر مع 
ــة واملـــجـــتـــمـــع  ــدولــــ ــات الــــ ــســ ــؤســ مــ
املـــدنـــي وجــمــعــيــات الــنــفــع الــعــام 
القطاع  مؤسسات  بعض  وكذلك 
الـــخـــاص بــهــدف تــحــقــيــق أهــــداف 

املجتمع نفسه.
من جهته أعرب رئيس جمعية 
طــلــبــة كــلــيــة الــهــنــدســة والــبــتــرول 
ســــعــــد راشــــــــد الــــــبــــــّدي عـــــن شــكــر 
الــجــمــعــيــة لـــشـــركـــة »نــــــــور« عــلــى 
الكلية،  الــذي قدمته لطلبة  الدعم 
مضيفًا أن الشركة تفاعلت بشكل 
كــبــيــر مــــع طـــلـــب الــجــمــعــيــة، وقـــد 
ملسنا اهتمامًا واسعًا ودعمًا من 

مجلس إدارة الشركة.
بــــــــدوره أوضـــــــح مــــديــــر وحــــدة 
املـــطـــابـــقـــة وااللــــــتــــــزام فــــي شــركــة 
نــــور عـــمـــاد الــحــســن أن الــشــركــة 
وضـــعـــت مــــحــــاور أســـاســـيـــة عـــدة 
في سبيل أداء دورها االجتماعي 
منها التعليم والصحة والشباب 
إضافة إلى دعم ومساندة األعمال 
ــتـــي  ــات الـ ــ ــدمــ ــ ــخــ ــ واألنـــــشـــــطـــــة والــ
تــقــدمــهــا الــهــيــئــات واملـــؤســـســـات 
الــرســمــيــة ضــمــن جــهــود الــشــركــة 
ملساندة توجهات الدولة لتحقيق 

التنمية الشاملة.

ضمن برنامجها في مجال املسؤولية االجتماعية

»نور« دعمت »طلبة الهندسة« بآالت حاسبة متخصصة

البّدي والحسني 

لقطة جامعة ملمثلي »نور« وجمعية طلبة كلية الهندسة 

الحساوي ووهبة خالل املؤتمر                                                                                 )تصوير كرم ذياب(

جانب من الحضور

محمد الجالهمة
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 أنور الحساوي: 
تأمني املمرات اإلنسانية 

اآلمنة من املواضيع 
الشائكة

 رالف وهبة: 
أكثر من 100 عامل 

 إنساني قضوا 
 خالل النصف األول 

من عام 2017 

محافظ حولي استقبل السفير الُعماني
الـــــتـــــقـــــى مـــــحـــــافـــــظ حــــولــــي 
الفريق أول الشيخ أحمد نواف 
األحــــمــــد الـــصـــبـــاح فــــي مــكــتــبــه 
بـــديـــوان عـــام املــحــافــظــة سفير 
ســـلـــطـــنـــة عــــمــــان لـــــــدى الــــبــــاد 
ــــور عـــــدنـــــان بـــــن أحـــمـــد  ــتـ ــ ــــدكـ الـ

األنصاري.
وجرى خال اللقاء التعارف 
وتبادل األحاديث الودية التي 
ــعــــاقــــات الــوثــيــقــة  تـــنـــاولـــت الــ
التي تربط الكويت وشقيقتها 
سلطنة عمان وُسبل تعزيزها 

في شتى املجاالت.
وأكـــــــد الـــشـــيـــخ أحــــمــــد عــمــق 
ــات الــــبــــلــــديــــن، مــتــمــنــيــًا  ــ ــاقــ ــ عــ
في  والنجاح  التوفيق  للسفير 
جهوده من أجل الدفع بعاقات 

األخوة إلى آفاق أرحب.

ــاري  وشـــكـــر الــســفــيــر األنـــصـ
الشيخ أحمد النواف على حسن 
بالعاقات  مشيدًا  االستقبال، 
ــيــــة واملــــتــــمــــيــــزة بــن  ــتــــاريــــخــ الــ

ــان،  ــ ــمـ ــ الـــــكـــــويـــــت وســــلــــطــــنــــة عـ
في  بينهما  الكبير  والــتــعــاون 
كل املجاالت بما يخدم مصالح 

الشعبن الشقيقن.

 السفير العماني
ً
النواف مستقبال

املهنا بحث وسفيرة كندا التطورات 
العاصمة  مــحــافــظ  استقبل 
ثــابــت املــهــنــا فــي مكتبه أمــس، 
سفيرة كندا لدى دولة الكويت 

مارتن مورو. 
ورحــــــــب املـــهـــنـــا بــالــســفــيــرة 
مورو وتناول معها األحاديث 
وسبل  املشترك،  االهتمام  ذات 
تعزيزها في مختلف املجاالت.

ومــــــــــــن جـــــهـــــتـــــهـــــا، أعــــــربــــــت 
ــيـــرة مــــارتــــن مـــــــورو عــن  ــفـ الـــسـ
ــة  ــدولــ ــا وتــــقــــديــــرهــــا لــ ــرهــ ــكــ شــ
الكويت أميرا وحكومة وشعبا، 
على الحفاوة التي تحظى بها 
البعثة الديبلوماسية، متمنية 
دوام  الــكــويــت وشعبها  لــدولــة 

االمن واالستقرار.

 السفيرة الكندية
ً
املهنا مستقبال

محافظ األحمدي بحث 
آفاق التعاون مع سفير فيتنام 

ــدي  ــمــ اســـتـــقـــبـــل مـــحـــافـــظ األحــ
ــــواز الــخــالــد فـــي مكتبه  الــشــيــخ فـ
بديوان عام املحافظة أمس، سفير 
جـــمـــهـــوريـــة فــيــتــنــام االشـــتـــراكـــيـــة 
لـــدى الــكــويــت تــريــنــه مــيــنــه مــانــه، 
ــث  ــ ــاديـ ــ ــادل األحـ ــ ــبـ ــ حـــيـــث جــــــرى تـ
الـــوديـــة الـــتـــي تــنــاولــت الــعــاقــات 
الـــثـــنـــائـــيـــة الـــتـــي تـــربـــط الــبــلــديــن 
الــصــديــقــن وُســـبـــل تــعــزيــزهــا في 

جميع املجاالت. 
الــى بحث آفــاق  وتــطــرق اللقاء 
وتبادل  املشترك  التعاون  تطوير 
الـــــخـــــبـــــرات بــــــن الــــبــــلــــديــــن عــلــى 
مستوى األنظمة اإلدارية املحلية 
املحافظات  صعيد  وعلى  عمومًا 
الخصوص،  وجــه  على  واملناطق 
ــــرب الــخــالــد خـــال الــلــقــاء عن  وأعـ
تــــقــــديــــره لـــســـفـــيـــر فـــيـــتـــنـــام عــلــى 
زيارته، متمنيًا التوفيق والنجاح 

له خال مسيرة عمله في الباد، 
الصداقة  الدفع بعاقات  من أجل 
ــع  ــديـــن، إلـــــى آفــــــاق أوســ ــلـ ــبـ بــــن الـ

وأرحب.
أعــرب السفير مانه  من جهته، 
عـــن ســعــادتــه وامــتــنــانــه لــحــفــاوة 

التقدير  مثمنًا  الخالد،  استقبال 
بها  تحظى  التي  للرعاية  البالغ 
الــبــعــثــة الــديــبــلــومــاســيــة وجــالــيــة 
الرسمي  الصعيدين  عــلــى  بـــاده 
مهامه  مباشرته  منذ  والشعبي، 

في دولة الكويت.

 سفير فيتنام 
ً
املحافظ الخالد مستقبال
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