
قدمت سفيرة الكويت لدى كندا رمي اخلالد أوراق اعتمادها 
للحاكم العام لكندا جولي باييت سفيرة مقيمة فوق العادة.

وقالت السفيرة اخلالد في تصريح خاص لـ )كونا( إن 
العالقة املتميزة واملتطورة التي تربط دولة الكويت بكندا 
متتد ألكثر من نصف قرن منذ تأسيس العالقات الدبلوماسية 

بني البلدين الصديقني.
ونقلت السفيرة اخلــالــد حتــيــات صــاحــب السمو أمير 
البالد الشيخ صباح األحمد حلاكم عــام كندا وأعربت عن 
»تطلعها الى رفع العالقات املتطورة بني البلدين الصديقني 
ال سيما في املجال التعليمي والثقافي والصحي والدفاعي 

واالستثماري«.
 وأعربت السفيرة اخلالد عن »اعتزازها وفخرها« بنيل 
ثقة سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد بتعيينها سفيرة 
لدولة الكويت لدى كندا »كأول سفيرة امرأة تترأس البعثة 
الدبلوماسية الكويتية فــي كندا بلد التعددية العرقية 

والفكرية والثقافية املتنوعة«.

alwasat.com.kw

الكويت تدعو رعاياها إلى االبتعاد عن مناطق االحتجاجات في هونغ كونغ
دعــا القنصل العام للكويت في هونغ كونغ ومكاو 
صالح السيف أول امس االحتجاجات التي تشهدها حاليا 

جزيرة هونغ كونغ وشبه جزيرة كاولون.
وقال السيف لـ )كونا( ان القنصلية الكويتية خصصت 
خطا ساخنا للرد على استفسارات املواطنني الكويتيني 

ــم الــطــوارئ  ــالل االتــصــال على رق ومساعدتهم مــن خ
.0085298211669

كما ناشد السيف املواطنني الكويتيني تأجيل سفرهم 
غير العاجل أو الضروري الى هونغ كونغ حلني استقرار 
األوضاع هناك متمنيا السالمة للجميع واألمن واالستقرار 

لهونغ كونغ.
وتشهد هونغ كونغ منذ يونيو املاضي مظاهرات 
عارمة احتجاجا على مشروع قانون تقدمت به حكومة 
كاري الم لتسليم املجرمني إلى اخلارج وخاصة الصني 

باعتباره تدخال في استقاللية النظام القانوني للجزيرة.
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سفيرة الكويت رمي اخلالد و حاكم عام كندا جولي باييت

والصراع  للعنف  بدياًل  احلوار  إرساء  أهمية  على  شدد 

املعتوق: مد اجلسور بني األديان وتعزيز سبل احلوار وتنمية الوعي لدى الشباب

أكــد املستشار بالديوان األمــيــري رئيس 
الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية الدكتور 
عــبــدالــلــه املــعــتــوق أول أمـــس ضــــرورة مد 
ــان وتعزيز سبل احلــوار  اجلسور بني األدي

وتنمية الوعي لدى الشباب.
جــاء ذلــك في كلمة املعتوق الــذي يشغل 
ــني الــعــام لألمم  كذلك منصب مستشار األم
املتحدة للشؤون اإلنسانية فــي جلسات 

القمة الثانية لزعماء األديان التي عقدت في 
العاصمة األذرية باكو.

وقالت سفارة دولة الكويت لدى أذربيجان 
في بيان تلقت )كونا( نسخة منه إن املعتوق 
ــد ضـــرورة إرســـاء دعــائــم قيم التعددية  أك
الثقافية والدينية ومكافحة جميع صور 

وأشكال الكراهية والعنف والتطرف.
ــدد على أهمية  وأضــافــت أن املعتوق ش

ــاء  ــل إرس مــواصــلــة العمل الــــدؤوب مــن أج
احلوار بديال للعنف والصراع أمام النزاعات 
واالضطربات التي تتفاقم في معظم أجزاء 

العالم.
وأشـــارت السفارة إلــى أن املعتوق أبرز 
دور املــركــز العاملي للوسطية فــي الكويت 
فــي ترسيخ مفاهيم الوسطية اإلسالمية 
ومعاجلة الغلو والتطرف واعتماد احلوار 

وسيلة للنقاش.
وأوضــحــت أن جلسات القمة التي بدأت 
ــوم اجلمعة  اخلميس املــاضــي واختتمت ي
بحثت سبل تعزيز التضامن واحلــوار بني 
األديان وتعميق القواسم اإلنسانية املشتركة 
وترسيخ فكر التسامح والتعايش السلمي 

والتفاهم بني احلضارات واألديان املختلفة.
وشارك في اعمال القمة رئيس اذربيجان 

الهام علييف ونائبته األولى مهريبان علييفا 
ورئيس إدارة مسلمي القوقاز املفتي العام في 
أذربيجان حجي الله شكر باشازادة وعدد من 

رجال الدين من مختلف أنحاء العالم.
وذكرت السفارة في بيانها أن رئيس معهد 
التاريخ التابع الأكادميية العلوم الوطنية 
في أذربيجان البروفيسور يعقوب محمدوف 
سلم الــدكــتــور املعتوق شــهــادة الــدكــتــوراه 

الفخرية في حفل أقيم على هامش أعمال القمة 
ليكون بذلك أول شخصية عربية تكرم بهذه 

الشهادة.
وحضر احلفل القائم بأعمال سفارة الكويت 
لــدى أذربــيــجــان املستشار فيصل املطيري 
وعدد من الباحثني واملؤرخني املختصني في 
علوم التاريخ العربي واإلسالمي ولفيف من 

طلبة اللغة العربية.

املشاركون في القمة الثانية لزعماء األديان

سفيرة الكويت وحاكم عام كندا مع أعضاء السفارة

كندا  عام  حلاكم  اعتمادها  أوراق  تقدم  اخلالد  رمي 
العادة فوق  مقيمة  كسفيرة 

سفير الكويت في البوسنة والهرسك 
بحث مع رئيس وزراء فيدرالية 

البوسنة تعزيز العالقات الثنائية

التقى سفير دولــة الكويت لــدى البوسنة 
والهرسك د. عبد العزيز الشراح أول أمس مع 
رئيس وزراء فيدرالية البوسنة والهرسك 

فاضل نوفاليتش، حيث بحث الــشــراح مع 
نوفاليتش سبل تعزيز العالقات الثنائية بني 

البلدين.

الشراح يقدم درعاً لرئيس وزراء فيدرالية البوسنة

أكد قوة ومتانة عالقاتها مع االحتاد األوروبي 
األوسط الشرق  في  واألمن  السالم  لدعم  احلاسم  دورها  ستواصل  الكويت  البديوي: 

أشاد سفير الكويت لدى بلجيكا ورئيس 
ــاد األوروبـــي وحلف  بعثتيها لــدى االحت
شمال األطلسي )ناتو( جاسم البديوي 
مبستوى العالقات بني الكويت واالحتاد 
ــــــي، مــشــيــرا إلـــى أن اجلــانــبــني  األوروب
يتمتعان بعالقات قوية ومتينة في مختلف 

املستويات.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها البديوي 
خــالل اللقاء الــدوري الــذي جمع رئيسة 
وأعضاء وفد العالقات مع شبه اجلزيرة 
في البرملان األوروبــي مع رؤســاء بعثات 
دول مجلس التعاون اخلليجي واليمن 

مبقر البرملان مساء اخلميس املاضي.
وأشاد مبا ذكرته املمثلة العليا للشؤون 
اخلارجية والسياسة األمنية في االحتاد 
األوروبي فيدريكا موغيريني في مؤمترها 
الصحفي الذي عقدته يوم االثنني املاضي 
في أعقاب اجتماع وزراء خارجية دول 
االحتاد األوروبي بأن كافة الدول األعضاء 

ــاد األوروبـــي ترحب بأي  ال28 في االحت
مبادرة قد تتقدم بها الكويت للتهدئة ودعم 

السلم واألمن في منطقة اخلليج.
وأكـــد أن الــكــويــت ســتــواصــل دورهــا 
احلاسم في دعم السالم واألمن في الشرق 

األوسط.
وعلى صعيد آخر شدد السفير البديوي 
في نفس الكلمة على أهمية الدبلوماسية 
البرملانية في بناء اجلسور بني الشعوب 
وتــبــادل اخلــبــرات ووجــهــات النظر فيما 

بينها.
وأوضـــح أن الــعــالقــات بــني الكويت 
ــان األوروبـــــي ومـــن خـــالل وفــد  ــرمل ــب وال
العالقات مع شبه اجلزيرة تعتبر قصة 
جناح متميزة أتاحت الفرصة للجانبني 
لــتــبــادل وجــهــات النظر واخلــبــرات في 

مختلف املجاالت.
وبني أنه مع بداية البرملان اجلديد فإن 
الفرصة مواتية حلوار سياسي وتعاون 

أكثر فعالية حلل القضايا ذات االهتمام 
املشترك باإلضافة إلــى إمكانية تعزيز 
اقامة عالقات مباشرة أكثر حيوية بني 

الشعوب.
ـــن جــانــبــهــا أعــربــت رئــيــســة وفــد  وم
العالقات مع شبه اجلزيرة في البرملان 
األوروبي هنا نومان في كلمتها عن أملها أن 
يقوم وفد برملاني كويتي بزيارة للبرملان 
األوروبي في بروكسل مشددة على أن آخر 
زيارة قام بها وفد برملاني أوروبي للكويت 

في شهر ديسمبر 2018.
وقالت إن منطقة اخلليج تعد حتديا 
وفرصة لالحتاد األوروبــي وهذا البرملان 
لتبني موقف نشيط والتدخل حلل الصراع 

احلالي في املنطقة.
ومـــن جــانــبــه قـــال رئــيــس قــســم شبه 
اجلزيرة العربية والسياسات اإلقليمية 
ــي جــهــاز الــعــمــل اخلـــارجـــي بــاالحتــاد  ف
ــي غابرييل مونيرا وينالس إنه  األوروب

»االحتاد األوروبي وقف إلى جانب مبادرة 
الــوســاطــة وجــهــود سمو أمــيــر الكويت 

الشيخ صباح األحمد ».
ــه كدليل على تعميق  ــى أن ـــار إل وأش
العالقات مع الكويت افتتحت املمثلة العليا 
ــي فيديريكا موغيريني  لالحتاد األوروب
ــاد األوروبـــي في الكويت في  بعثة االحت
يوليو املاضي الفتا إلى أن الكويت وافقت 
ــدء حـــوار حقوق  مــن حيث املــبــدأ على ب

اإلنسان مع االحتاد األوروبي.
ـــال إن عــالقــة االحتــــاد األوروبــــي  وق
مبنطقة اخلليج العربي عميقة اجلــذور 

ومتعددة األوجه.
ــي في  ــاب ــج وحتــــدث عــن الــزخــم اإلي
ـــي ودول  العالقات بني االحتــاد األوروب
مجلس الــتــعــاون اخلليجي فــي األشهر 
األخيرة وأن االحتاد األوروبي يقدر دول 
مجلس التعاون اخلليجي كقوة استقرار 

السفير جاسم البديوي خالل اللقاء الدوريوشريك وثيق في املنطقة.


