
 افتتاحية كلمة 

 األعزاء ،  مواطنيي

 أصدقائي األعزاء، 

 ئي زوار موقع سفارة الجزائر ببروكسل ، اأعز

، لقد   الكبرى  لوكسمبورغ  ودوقية  بلجيكا  مملكة  لدى  للجزائر  كسفير  مهامي  األسبوع  هذا                            تسلمت 

 .لجماركالعالمية لمنظمة الشمال األطلسي  ووممثل دائم للجزائر لدى االتحاد األوروبي ، منظمة حلف  

إلحاطتكم  نافذة على جزائر اليوم ،    هأرحب بكم في هذا الموقع الذي نريديطيب لي أن  ،  هذا الصدد  وب

 .بروكسلب مقرها جداو تالمهيئات مع الوتطور العالقات مع بلجيكا ولوكسمبورغ ، ب علما 

عن   المنصبشرف  فضال  أ   هذا  ب،  واعي  القدر  نا  الصفة ملقاة  المسؤولية  بهذه  عاتقي                                    على 

 .تعزيز عالقات الصداقة والتعاون الثنائيو خدمة أساسا لخصص ، والتي ست مسندة ليالمهمة البحكم و

أنه   جليا  تشكل ضممن  يتضح  التي  الثقافية  أو  التجارية  أو  االقتصادية  أو  السياسية  األبعاد  جميع                          ن 

  ، البلدان  بين  اإلنساني  فإن  العالقات  ،  بسيحظى  البعد  خاص  ألهمية  اهتمام  الجزائرية نظرا                               لجالية 

بلجيكا ولوكسمبورغ ،    متواجدة  ال العامة في بروكسل ،  وهذا  في  تحسين  من أجل  جنبًا إلى جنب مع قنصليتنا 

 .في هذه البلدان الت جاليتنا التكفل بانشغا وتطوير

األعزاءأبنا وطني  ع ،  ء  يخفى  أن  ليال  ، كم  تبون  المجيد  عبد  السيد   ، الجمهورية                                           رئيس 

ال الجالية  أن   ، مناسبة  كل  في  بإصرار  الجزائريةالمقيمة    وطنيةيذكر  األمة  من  يتجزأ  ال  جزء  الخارج    ،                       في 

أنؤكد  يو األساسي    على  بانشغاالتهم واجبنا  والتكفل  أوضاعهم  على  باالضطالع                                       .  يرتبط 

خدم هو  جاليتنا  واجبنا  وة  حقوقها  عنوحماية  ظلكرامتها    الدفاع  المضيف.   في  البلد                                              احترام 

هو   الوطيدة  واجبنا  عالقتها  على  المشاركةمواعيد  بالاالبقاء  على  تشجيعها  هو  واجبنا  لألمة.                                الكبرى 

 .و بناء الجزائر الجديدة  نافي التنمية االجتماعية واالقتصادية لبالد همة ب

 األعزاء ،   يأبناء وطن 

الطموحات   تحقيق  في  للمشاركة  ت أدعوكم  التي  إليهاالعظيمة  يجمعالوحيد  بلدكم  ،  الجزائر   صبو                         الذي 

 .مقر تواجدهم  أينما كان  ،أبنائه دون تمييز كل

إلى   سبق باإلضافة  بروكسل  ما  في  الجزائرية  السفارة  مهمة  فإن  على في    تتمثل،                                     العمل 

لتعاون  افرص  كم الهائل من  التشجيع على استغالل الضطلع على مهمة  ، كما تاننا بلد الصداقة بين    توطيد جسور

 .التضامنقيم المشتركة وللمصالح  ، خدمة والتكامل ةوالشراك

 األعزاء ،  يينلوكسمبورالأصدقائي البلجيكيين و

  عن االمتنان الذين يعيشون بينكم في بلدانكم الصديقة ،  مواطنيي  لكم ، نيابة عن جميع    ن أعبرأوددت  

                               شكل ، دون أدنى شك ، قيًما مشتركة ي  تيحترام المتبادل ال، في ظل اال على حسن ضيافتكم وصداقتكم  الصادق

  .للتعايش بين شعوبنا

لكم  أ على  جدد  وعزمي  المجهودات  إرادتي  لصبذل  عالقاتنا  ، لتعزيز  وبلداننا  شعوبنا                                         الح 

 .ناان بلد  بينتعميق الروابط اإلنسانية دافع حقوق مواطنينا في بلجيكا ولوكسمبورغ ، ب  نعدفاع لل

 .موقعنا على اإلنترنتلأتمنى لكم زيارة ممتعة 

 علي مقراني السفير   
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