«الرحمة العاملية» تعرض فيلمًا وثائقيًا اليوم

األربعاء  11رجب 1439هـ
 28مارس 2018م  -العدد 3338

تعرض الرحمة العاملية بجمعية االص��اح االجتماعية ،اليوم األرب�ع��اء ،فيلم «رح�م��ة» ،وذل��ك تحت
رعاية وزي��رة ال�ش��ؤون االجتماعية والعمل وزي��رة ال��دول��ة للتنمية االقتصادية هند الصبيح براك
الصبيح ،وذلك بقاعة « »I maxباملركز العلمي.
وفي هذا الصدد ،قال األمني العام للرحمة العاملية يحيى سليمان العقيلي :فيلم «رحمة» هو األول من
نوعه في املجال الخيري واالنساني ،ويحتوي على العديد من املشاهد التي حدثت على أرض الواقع
في بعض مناطق عمل الرحمة العاملية.
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شارك في أعمال «التنفيذي» لحماية املدنيني

فيصل الحمود :التواصل االجتماعي
سالح ذو حدين

املكراد :انضمام الكويت للمنظمات
العاملية لإلطفاء ضرورة
الدوحة « -كونا» :أكد املدير العام لادارة
ال �ع��ام��ة ل��اط �ف��اء ال �ف��ري��ق خ��ال��د امل �ك��راد
أم��س ال �ث��اث��اء اه�م�ي��ة ان�ض�م��ام ال�ك��وي��ت
الى املنظمات االقليمية والعاملية املعنية
باالطفاء الكتساب الخبرات والتجارب
امل�ت�م�ي��زة واالط � ��اع ع�ل��ى ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا
ال�ح��دي�ث��ة ف��ي عمليات االط �ف��اء واالن �ق��اذ
وادارة الكوارث.
ج��اء ذل��ك ف��ي تصريح للمكراد ل � (كونا)
ع� �ل ��ى ه ��ام ��ش م� �ش ��ارك� �ت ��ه ف� ��ي اج �ت �م��اع
اع � �م� ��ال امل �ج �ل ��س ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل�ل�م�ن�ظ�م��ة
الدولية للحماية املدنية والدفاع املدني
ف ��ي دورت � ��ه ال� � �� 51واع� �م ��ال ال� � ��دورة ال � ��23
للجمعية العامة للمنظمة في الدوحة.
وق� � ��ال ان ان� �ض� �م ��ام دول� � ��ة ال� �ك ��وي ��ت ال��ى
املنظمة الدولية للحماية املدنية والدفاع
امل��دن��ي ج��اء م��ن خ��ال امل��رس��وم االم�ي��ري
( )129لسنة  2015وت��أك�ي��دا على اهمية
دع � ��م ال � �ق � �ي ��ادة ال �س �ي��اس �ي��ة ل��ان �ض �م��ام
ال ��ى ج�م�ي��ع امل �ن �ظ �م��ات ال��دول �ي��ة امل�ع�ن�ي��ة
ب��ال �ح �م��اي��ة امل��دن �ي��ة واالط � �ف� ��اء وح �م��اي��ة
االرواح واملمتلكات.
واض ��اف ان امل�ش��ارك��ة ف��ي ه��ذا املنظمات
تهدف الى اكتساب الخبرات والتجارب
امل�ت�م�ي��زة واالط � ��اع ع�ل��ى ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا

الحديثة املستخدمة في دول العالم في
جميع عمليات االطفاء واالنقاذ.
واوض ��ح ان م�ش��ارك��ة ام��ني ع��ام املنظمة
الدولية للحماية املدنية والدفاع املدني
في مؤتمر االطفاء الدولي الخامس الذي
عقد في دول��ة الكويت في ال�� 7من الشهر
الحالي تحت رعاية سمو الشيخ جابر
امل� �ب ��ارك رئ �ي��س م �ج �ل��س ال � � ��وزراء «اك �ب��ر
دل �ي��ل ع�ل��ى ال ��دور ال�ك�ب�ي��ر ال �ت��ي ت �ق��وم به
ال �ك��وي��ت ف ��ي ت��وط �ي��د اواص � ��ر ع��اق��ات�ه��ا
مع املنظمات الدولية ذات االختصاص
بحماية االرواح واملمتلكات».
وعن استفادة الكويت من تنمية املوارد
البشرية للمنظمات الدولية ق��ال املكراد
ان ذل� ��ك ي ��أت ��ي م ��ن خ� ��ال امل� �ش ��ارك ��ة ف��ي
جميع ال�ت�م��اري��ن ال�ت��ي تنظمها املنظمة
ال��دول�ي��ة املعنية حيث يمكن االس�ت�ف��ادة
م � ��ن ال � �خ � �ب � ��رات وال� � �ت� � �ج � ��ارب امل �خ �ت �ل �ف��ة
واالط � � � � � ��اع ع � �ل ��ى امل � � �ع� � ��دات واالج� � �ه � ��زة
الحديثة في مجال االطفاء.
وع � ��ن ت �ن �س �ي��ق دول امل �ن �ظ �م��ة مل��واج �ه��ة
الكوارث واالزمات على املستوى الدولي
اوض��ح امل�ك��راد ان ثمة ت��واص��ا مستمرا
وت �ب��ادال ل�ل�م�ع�ل��وم��ات ب��ني دول املنظمة
مبينا ان الكويت ممثلة ب��االدارة العامة

خالد املكراد
لاطفاء ممثل رسمي للباد في منظمة
ال �ح ��د م ��ن ال � �ك� ��وارث ال �ت ��ي ت �ت �ب��ع م�ك�ت��ب
منظمة االمم املتحدة.
وك � ��ان � ��ت اع� � �م � ��ال امل � �ج � �ل ��س ال �ت �ن �ف �ي ��ذي
ل �ل �م �ن �ظ �م��ة ال ��دول� �ي ��ة ل �ل �ح �م��اي��ة امل��دن �ي��ة
وال ��دف ��اع امل��دن��ي ان�ط�ل�ق��ت أول م��ن ام��س
االثنني بحضور وزراء وكبار املسؤولني
املعنيني بالطوارئ والدفاع املدني من 48
دولة وتستمر ثاثة ايام.

وت��أس �س��ت امل �ن �ظ �م��ة ال ��دول �ي ��ة ل�ل�ح�م��اي��ة
املدنية والدفاع املدني منذ ما يقرب من
 87عاما وتضم في عضويتها  57دولة
ه��م اع �ض��اء الجمعية ال�ع��ام��ة و 17دول��ة
بصفة عضو مراقب الى جانب  23عضوا
يمثلون الهيئات وامل��ؤس�س��ات وامل��راك��ز
والجامعات.
وتقوم املنظمة بالعديد من املهام منها
ت �ب��ادل ال �خ �ب��رات وت�ن�س�ي��ق ال �ج �ه��ود في
م �ج��ال ال��وق��اي��ة م��ن ال� �ك ��وارث وم�س��اع��دة
الدول على تطوير انظمة حماية االماك
وال�ب�ي�ئ��ة ازاء ال �ك��وارث الطبيعية وغير
الطبيعية وتقديم دع��م فني للمنظمات
ال ��وط� �ن� �ي ��ة ل �ل �ح �م��اي��ة امل ��دن � �ي ��ة واج � � ��راء
دراس � � � � ��ات وب� � �ح � ��وث ت� �ه� �ت ��م ب ��االخ� �ط ��ار
ال �ن��وع �ي��ة م �ث��ل ال �ف �ي �ض��ان��ات وال � � ��زالزل
واالعاصير والتلوث والحرائق وغيرها.
وتشارك دولة الكويت في هذا االجتماع
بوفد من االدارة العامة لاطفاء برئاسة
امل � � �ك � ��راد وي � �ض� ��م ك � ��ا م � ��ن م� ��دي� ��ر ادارة
العاقات العامة واالع��ام العقيد خليل
االمير ومدير ادارة االنشاءات والصيانة
ال �ع �ق �ي��د م �ه �ن��دس ع �ب��دامل �ح �س��ن ال�ع�ن��زي
وض��اب��ط ال �ع��اق��ات ال��دول �ي��ة ف��ي االدارة
الرائد عبدالله السليم.

خالل احتفالية بمرور قرن على استقالل بالده

قهرمان :الكويت تدعم حق أذربيجان
في استرجاع أراضيها
عالقاتنا مع الكويت جيدة جدًا
في جميع املجاالت

كتبت سميرة فريمش

أش � ��اد س �ف �ي��ر اذرب� �ي� �ج ��ان ل� ��دى ال� �ب ��اد اي �ل �خ��ان ق �ه��رم��ان
بالعاقات الكويتية االذري��ة واصفا اياها بالجيدة جدا
في جميع املجاالت ،مشيرا الى ان الجانبني يعمان على
تطوير تعاونهما االق�ت�ص��ادي وذل��ك ب��ادخ��ل املنتوجات
ال��زراع �ي��ة واالغ ��ذي ��ة االذري � ��ة ال ��ى ال �س��وق ال �ك��وي �ت��ي عبر
ش ��رك ��ات اذري� � ��ة ،م �ن��وه��ا ال ��ى ان ه ��ذا االم� ��ر ال ي� ��زال قيد
املباحثات مع الجانب الكويتي
وق � � ��ال ق � �ه ��رم ��ان ف � ��ي ت� �ص ��ري ��ح ص� �ح ��اف ��ي ع� �ل ��ى ه��ام��ش
االح�ت�ف��ال�ي��ة ال�ت��ي اق��ام�ه��ا بمناسبة م ��رور  100ع��ام على
استقال اذريجان ان الكويت تدعم اذربيجان في حقها
ب��اس�ت��رج��اع اراض �ي �ه��ا ،م�ن��وه��ا ب�ت��زاي��د اع ��داد الكويتيني
السياح ال��ى اذرب�ي�ج��ان وال��ذي وص��ل ال��ى  17ال��ف سائح
ب�ع��د ف�ت��ح ال �خ��ط امل �ب��اش��ر ال �ع��ام امل��اض��ي ح�ي��ث اصبحت
اذربيجان مكانًا محبوبًا لدى الكويتيني.
وأض� ��اف :ان ح �ص��ول ال�ك��وي�ت�ي��ني ع�ل��ى ت��أش�ي��رة ال��دخ��ول
ال��ى اذرب �ي �ج��ان س�ه�ل��ة ج��دا وذل ��ك ع��ن ط��ري��ق االون الي��ن
وهناك نوعان منها نوع عادي يتطلب  3ايام عمل واخر
مستعجل يتطلب زي ��ادة ف��ي ال��رس��وم بقيمة  20دوالرًا
حيث يتم الحصول عليها خال  3ساعات فقط ناهيك عن
امكانية حصولها بمطار باكو امل ان يتوصل الطرفان
الى الغاء تأشيرات الدخول بني البلدين.
ً
وأوض ��ح ق��ائ��ا :ن�ح��ن ب�ص��دد ال�ت�ف��اوض م��ع االش �ق��اء في
ال �ك��وي��ت ح ��ول ام�ك��ان�ي��ة ح �ص��ول االذري � ��ني ع�ل��ى ت��أش�ي��رة
ال��دخ��ول ال��ى الكويت عبر مطار الكويت ام��ا ان يتم هذا

جانب من احل�سور

احلمود مت�سلما ً الكتاب من العنزي
دون أدل � � � � � � � ��ة ،وت� � � �ج � � ��اوز
م� �ص� �ل� �ح ��ة ال � � ��وط � � ��ن ع �ل��ى
ال � �ص � �ع � �ي� ��دي� ��ن ال� ��داخ � �ل� ��ي
والخارجي.
ووج � � � � ��ه ال� � �ح� � �م � ��ود ع � � ��ددًا
م � ��ن ال � �ن � �ص ��ائ ��ح ل � �ك ��ل م��ن
يتعامل بوسائل التواصل
االج �ت �م ��اع ��ي ب � ��أن ي��راع��ي

ال � �ل� ��ه وض � �م � �ي� ��ره ق� �ب ��ل أن
ي� �ق ��دم ع �ل��ى اس �ت �خ��دام �ه��ا
ف� � ��ي ال� �ت� �ش� �ه� �ي ��ر ب ��ال �غ �ي ��ر
والنيل منهم ومن الوحدة
الوطنية ،ونشر الكراهية،
م� � �ش� � �ي � ��دا ب� � �م � ��ا ت �ض �م �ن ��ه
ال � �ك � �ت� ��اب م � ��ن أه� �م� �ي ��ة ف��ي
الجوهر واملضمون.

الرجيب استقبل سفير التشيك
اس� � � � �ت� � � � �ق� � � � �ب � � � ��ل م � � �ح � � ��اف � � ��ظ
م� � �ب � ��ارك ال� �ك� �ب� �ي ��ر ال� �ف ��ري ��ق
اول م.أح � � � �م � � ��د ال� ��رج � �ي� ��ب
بمكتبه باملحافظة سفير
ج �م �ه��وري��ة ال �ت �ش �ي��ك ل��دى
ال�ك��وي��ت م��ارت��ني دوف ��وراك
وع � � � � � � ��ددا م � � ��ن م � �س� ��ؤول� ��ي
ال � �س � �ف ��ارة ال �ت �ش �ي �ك �ي��ة ف��ي
الباد.
ورح ��ب ال��رج�ي��ب بالسفير
وم��راف �ق �ي��ه ،وج� ��رى ت�ب��ادل
األح ��ادي ��ث ال ��ودي ��ة وس�ب��ل
ت� � �ع � ��زي � ��ز ال� � � �ت� � � �ع � � ��اون ب ��ني
املحافظات ف��ي جمهورية
التشيك ومحافظة مبارك
الكبير.
م��ن ج�ه�ت��ه ،أع ��رب السفير
دوف� � � � � � � � ��وراك ع � � ��ن خ ��ال ��ص
ش �ك ��ره وت� �ق ��دي ��ره ل�ل�ف��ري��ق

الرجيب م�ستقبالً �سفري الت�سيك
اول اح� �م ��د ع �ب��د ال�ل�ط�ي��ف
ك � �م ��ا ع � �ب ��ر ع � ��ن س� �ع ��ادت ��ه
ب � ��زي � ��ارة م� �ح ��اف ��ظ م� �ب ��ارك
ال� �ك� �ب� �ي ��ر م� �ب ��دي ��ا اع �ج ��اب ��ه

ب�م�ح��اف�ظ��ة م �ب��ارك الكبير
وطرقها وحسن تنظيمها،
م�ت�م�ن�ي��ا ل�ل�ك��وي��ت ح�ك��وم��ة
وشعبا النجاح واالزدهار.

التنيب :زيارة الجاراهلل إلى برن
تعزز آليات الحوار

 17ألف كويتي زاروا أذربيجان العام
املاضي
السوق في أذربيجان مفتوح ونأمل
دخول الشركات الكويتية
لالستثمار هناك

استقبل محافظ الفروانية
ال �ش �ي ��خ ف �ي �ص��ل ال �ح �م��ود
بمكتبه ،الدكتور اللواء م .
عبد الرحمن العنزي ،أحد
أب� �ن ��اء امل �ح ��اف �ظ ��ة ،وال � ��ذي
أه � � � ��دى امل � �ح� ��اف� ��ظ ك �ت��اب��ه
ال �ج��دي��د ب �ع �ن��وان «م��واق��ع
ال� � �ت � ��واص � ��ل االج� �ت� �م ��اع ��ي
واالن� � �ح � ��راف ال� �ف� �ك ��ري ف��ي
املجتمع الخليجي».
وأكد الحمود خال اللقاء
أن ش � �ب � �ك� ��ات ال � �ت� ��واص� ��ل
االجتماعي تعتبر من أبرز
وأهم ما توصل اليه البشر
في العصر الحديث بحيث
أصبحت جزءا من الحياة
اليومية للمواطنني.
وب� � � � � نَّ�ني أن� � � ��ه وال � � ��رغ � � ��م م��ن
أه�م�ي��ة ه��ذه ال�ش�ب�ك��ات ،اال
أن ه � ��ذه ال �س �م ��ة ت �ح��ول��ت
ل ��دى ال �ب �ع��ض ب�ش�ك��ل غير
م �س ��ؤول ل�ن�ش��ر األك ��اذي ��ب
واالش� � � � � � ��اع� � � � � � ��ات وال � � �ف� � ��ن
واالن �ت �ق ��ادات ل��أش�خ��اص

�سفري اأذربيجان واأركان ال�سفارة يف ا�ستقبال املهنئني

االم ��ر ف��ي ال��وق��ت ال�ق��ري��ب ،م�ش�ي��را ف��ي ذات ال��وق��ت ال��ى ان
جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ال يحتاجون الى
تأشيرات وان املفاوضات الحالية تقتصر على ج��وازات
السفر العادية فقط.
وأكد قهرمان ان اذربيجان تهتم بدخول شركات كويتية
لاستثمار ه�ن��اك ،معتبرا ان س��وق ب��اده س��وق مفتوح
خصوصا بعدما اصبحت وجهة سياحية مهمة للعديد
من الكويتيني
وأضاف منذ فتح الخط املباشر بني بلدينا العام املاضي
وع��دد ال�س�ي��اح ف��ي ارت �ف��اع ملحوظ م��ع وج��ود  5رح��ات
اسبوعية مباشرة م��ن الكويت ال��ى اذرب�ي�ج��ان م��ا يسهل
زي � ��ارة ال �ك��وت �ي��ني ال ��ى اذرب �ي �ج��ان واالس �ت �م �ت��اع بمناظر
جميلة هناك وقضاء اجازة سعيدة.
وذكر ان هناك عددًا من املقيمني في الكويت الذين لديهم
اهتمام ب��زي��ارة اذرب�ي�ج��ان ون�ح��ن نسعى ال��ى زي��ادة هذا
العدد ،الفتا الى ان عدد الجالية االذري��ة هنا بالكويت ال
يتعدى  100شخص يعملون في عدد من الشركات النفط
والفنادق ناهيك عن وجود زوجات لكويتيني.

إبادة جماعية
وع ��ن امل�ن��اس�ب��ة ق ��ال ق �ه��رم��ان :ن�ح��ن ن�ح�ت�ف��ل ب �م��رور 100
ع ��ام ع �ل��ى اس �ت �ق��ال اذرب �ي �ج��ان ف��ي ع ��ام  1918ب �ع��د ع��ام
م��ن ق �ي��ام االت �ح��اد ال�س��وف�ي�ي�ت��ي ع��ام  ،1917الف�ت��ا ال��ى ما
اس �م��اه ب ��االب ��ادة ال�ج�م��اع�ي��ة ال �ت��ي ارت�ك�ب�ه��ا األرم� ��ن ضد
األذربيجانيني في م��ارس وأبريل  .1918والتي اعتبرها
واحدة من املآسي الفظيعة واملروعة في تاريخ أذربيجان.

(ت�سوير علي املو�سى)

وت� �ج ��در االش � � ��ارة ال� ��ى أن ،وق � ��ال ف ��ي ك �ل �م��ة ال �ق��اه��ا ام ��ام
الحضور :أن التاريخ األذربيجاني مراحل أليمة موجعة
مفعمة باملآسي واالح��داث الدموية الناتجة عن سياسة
ال�ت�ط�ه�ي��ر ال �ع��رق��ي واالب� � ��ادة ال�ج�م��اع�ي��ة وال� �ع ��دوان ال�ت��ي
ن �ف��ذه��ا ال �ق��وم �ي��ون امل �ت �ش��ددون م��ن االرم � ��ن ض��د شعبنا
خال القرنني األخيرين ،والهدف الرئيس لهذه السياسة
القومية املتشددة كان تشريد األذربيجانيني من ديارهم
التاريخية.
وأض � ��اف :أن األدل � ��ة ال �ت��اري �خ �ي��ة ت�ث�ب��ت ان ع�م�ل�ي��ة ن��زوح
ع��دد كثير م��ن األرم ��ن م��ن اي ��ران وت��رك�ي��ا وتوطينهم في
الجزء ملنطقة قراباغ الجبلية األذربيجانية ذات االهمية
االستراتيجية الكبيرة بدأت في اوائل القرن التاسع عشر.
وذك��ر ق�ه��رم��ان :ان األرم ��ن القاطنني ف��ي غانجا واي ��روان
ألذرب �ي �ج��ان ك ��ان ع��دده��م ق�ل�ي��ا بكثير ق�ب��ل أوائ� ��ل ال�ق��رن
ال � �ت ��اس ��ع ع � �ش� ��ر ،الس� �ي� �م ��ا ح� �ت ��ى ح � ��ني اب � � � ��رام م �ع ��اه ��دة
ت��رك �م��ان �ت �ش��اي .وخ � ��ال ال �ع��ام��ني امل �ن �ص��رم��ني م ��ن اب� ��رام
م �ع��اه��دة ت��رك�م��ان�ت�ش��اي ت�م�ك��ن األرم� ��ن وب��رع��اي��ة روس�ي��ا
ال� �ق� �ي� �ص ��ري ��ة م � ��ن االس� �ت� �ي� �ط ��ان ف � ��ي االن� � �ح � ��اء امل �خ �ت �ل �ف��ة
ألذربيجان ،بما فيها املنطقة قراباغ الجبلية ،مضيفا ان
سياسة االستيطان والتهجير التي كانت جزءا ال يتجزأ
من السياسة االستعمارية لروسيا القيصرية استمرت
على م��دى ال�ق��رن التاسع عشر ،بالتالي أدت ال��ى تغيير
التركيبة الديموغرافية في املنطقة .وزيادة أعداد األرمن
بتوطينهم ف��ي ه��ذه املنطقة أس�ف��رت ع��ن ب��روز مزاعمهم
االقليمية على أراض��ي أذربيجان وسياستهم العدوانية
ضدها ابتداء من أوائل القرن العشرين.
واضاف قهرمان أن عمليات التوطني التي قام بها األرمن
ف��ي ذل��ك ال�ح��ني شكلت ب��داي��ة ح�م��ات االب ��ادة الجماعية
ض ��د ال �ش �ع��ب األذرب �ي �ج��ان��ي ح �ي��ث ع�م�ل��ت ب �ع��ض ال ��دول
الكبرى على مساعدة األرم��ن وتقديم جميع ان��واع الدعم
وامل �س��ان��دة ل�ه��م  .ون�ت�ي�ج��ة ل �ه��ذا ال��دع��م ع�م��د األرم� ��ن ال��ى
تهجير األذربيجانيني واجبارهم على ت��رك دي��اره��م من
خال عمليات القتل والنهب والتدمير والترهيب.
وق� ��ال :ان ح ��زب «ط��اش�ن��اق�س��وت�ي��ون» وامل��ؤت �م��ر ال��وط�ن��ي
األرم �ي �ن��ي ق ��ام ب�ت��وس�ي��ع ن�ش��اط�ه�م��ا ب�ع��د اح� ��داث ف�ب��راي��ر
وأك �ت��وب��ر ع ��ام  1917ف��ي روس� �ي ��ا .ف��ي ال��وق��ت ذات � ��ه ،ف��ان
س �ت �ي �ب��ان ش ��اوم� �ي ��ان م �ف��وض��ا م��ؤق �ت��ا ف� ��وق ال � �ع� ��ادة ف��ي
ش��ؤون القوقاز ب��دأ ينظم وي�ش��رف على القتل الجماعي
لأذربيجانيني في ديسمبر عام  .1917وقامت الوحدات
املسلحة االرم�ي�ن�ي��ة بتدمير وح��رق وه��دم  197ق��ري��ة في
مقاطعة ايروان و 109قرية في قضاء زنكزور و 157قرية
في قراباغ الجبلية ،الى جانب تخريب  60منطقة سكنية
في األقاليم األخ��رى خ��ال فترة من أوائ��ل ع��ام  1917الى
شهر مارس عام .1918

ب� ��رن « -ك� ��ون� ��ا» :اك� ��د سفير
ال � � �ك � ��وي � ��ت ل � � � ��دى االت � � �ح� � ��اد
ال� �س ��وي� �س ��ري ب � ��در ال �ت �ن �ي��ب
أم� � ��س ال � �ث� ��اث� ��اء ان زي� � ��ارة
نائب وزير الخارجية خالد
ال� �ج ��ارال� �ل ��ه ال � ��ى ال �ع��اص �م��ة
ال � �س ��وي � �س ��ري ��ة ب � � ��رن ت �ع ��زز
آليات الحوار االستراتيجي
بني البلدين.
واض � � ��اف ال �س �ف �ي��ر ال �ت �ن �ي��ب
ف ��ي ت �ص��ري��ح ل � � (ك� ��ون� ��ا) ان
حرص االتحاد السويسري
ع � �ل � ��ى م � ��واص� � �ل � ��ة ال � � �ح � ��وار
االستراتيجي للعام الرابع
على التوالي يعكس اهمية
ال � �ك� ��وي� ��ت االس� �ت ��رات� �ي� �ج� �ي ��ة
وسياسة سمو امير الباد
ال � �ش � �ي� ��خ ص� � �ب � ��اح االح � �م� ��د
ال �ج��اب��ر ال �ص �ب��اح الحكيمة
ف��ي ال�ت�ع��ام��ل م��ع امل�ت�غ�ي��رات
ال� � �ت � ��ي ت � �م� ��ر ب � �ه� ��ا امل �ن �ط �ق��ة
خ�ل�ي�ج�ي��ا وع ��رب �ي ��ا ،م�ش�ي��را

ال��ى وج��ود قواسم مشتركة
ت � � �ج � � �م� � ��ع ب � � � � ��ني ال � � �ك� � ��وي� � ��ت
وسويسرا فكاهما يحترم
دول��ة ال�ق��ان��ون ويحتكم الى
ال ��دس� �ت ��ور وي � �ح� ��رص ع�ل��ى
ال �ح �ي��اد االي� �ج ��اب ��ي وي �ق��وم
بدور الوساطة دفعا لجهود
السلم واالستقرار الدوليني
ف �ض ��ا ع� ��ن ال��دب �ل��وم��اس �ي��ة
االنسانية التي تميزت بها
الكويت.
واش� ��اد ال�ت�ن�ي��ب بالسياسة
ال�س��وي�س��ري��ة ت �ج��اه قضايا
ال � � �ش� � ��رق االوس � � � � � ��ط ب �ش �ك��ل
ع ��ام وف ��ي م�ج�ل��س ال�ت�ع��اون
ال �خ �ل �ي �ج��ي ب �ص �ف��ة خ��اص��ة
الف� �ت ��ا ال � ��ى وج� � ��ود اه �ت �م��ام
م�ش�ت��رك ك��وي�ت��ي س��وي�س��ري
على تعزيز عاقاتهما في
مختلف املجاالت السياسية
واالقتصادية والثقافية.
وك ��ان ال �ج��ار ال �ل��ه ق��د وص��ل

بدر التنيب
ب��رن االث �ن��ني امل��اض��ي ق��ادم��ا
م� ��ن ال �ع ��اص �م ��ة ال �ب �ل �غ��اري��ة
صوفيا على رأس وفد رفيع
املستوى يضم مساعد وزير
ال�خ��ارج�ي��ة ل �ش��ؤون أوروب ��ا
ال �س �ف �ي ��ر ول � �ي� ��د ال �خ �ب �ي��زي
وم �س��اع��د وزي� ��ر ال�خ��ارج�ي��ة
لشؤون مكتب نائب الوزير
السفير أيهم العمر.

