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في الذكرى الـ 19 لمجزرة »كوجالي« اآلذرية

رخاييف: نقدر عاليًا مواقف الكويت الداعمة
ألذربيجان في المحافل الدولية

حيات: زيارة وزيرة خارجية المكسيك
تدفع العالقات الثنائية بين البلدين إلى األمام

قال س���فيرنا لدى الوالي���ات املتحدة 
املكس���يكية س���ميح حيات ان وزي����رة 
املتح���دة  الوالي�������ات  خ��ارج����ي���ة 
املك���سي���كية السفيرة باتريشيا اسبنوزا 
ستبدأ اليوم زيارة رسمية للكويت على 
رأس وفد رفيع املستوى على مدى 4 أيام 
تلتقي خاللها عددا من كبار املس���ؤولني 

في البالد.
واعتبر حيات ان الزيارة فرصة طيبة 
لتوطيد العالق���ات الثنائية بني البلدين 
الصديقني في كل املجاالت وبحث املستجدات 
في الساحة الدولية باالضافة الى القضايا 

محل االهتمام املشترك.

وأك���د تقدير الكويت بش���ك����ل كبير 
مش���اركة املكس���يك في احتفاالت البالد 
الوطنية مبناسبة الذكرى ال� 50 لالستقالل 
وال� 20 للتحرير وال���� 5 لتولي صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد مقاليد 

احلكم.
وأوضح الس���فير الكويتي ان الزيارة 
تصب في اطار اجلهود الناجحة التي بذلتها 
قيادتا البلدين في سبيل االنتقال بالعالقات 
املتميزة الى مس���تويات اعلى من خالل 
تشجيع التعاون السياسي واالقتصادي 
والثقافي والتعليمي وغيره بني البلدين 
وتذليل كافة الصعوبات واملعوقات التي 

حتول دون ترسيخ تلك العالقات.
وأع���رب ع���ن قناعته بدف���ع الزيارة 
بالعالقات الثنائية الى االمام وجذب اهتمام 
املستثمرين والتجار في البلدين للبحث 
عن فرص جتارية واس���تثمارية متبادلة 
وخاصة ان الظروف والبيئة في البلدين 
تعتبران جاذبتني لكافة انواع االستثمار 

والتجارة.
وأكد السفير حيات استمرار التنسيق 
بني اجلانبني على اعلى مس���توى مضيفا 
ان املس���تقبل القريب سيشهد مزيدا من 
الزيارات املتبادلة بني كبار املسؤولني في 

البلدين.

الواقع����ة في اقلي����م ناغورني 
كاراباخ مستخدما في ذلك أحدث 
أنواع األسلحة واصفا اياها بأنها 
أفظع اجلرائم التي سجلت في 
القرن ال� 20 وشبيهة باملذابح 
التي ارتكبها النظام النازي أثناء 

احلرب العاملية الثانية.
واشار الى ان املجزرة خلفت 
613 قتيال منهم 63 طفال و106 
من النساء اضافة الى املصابني 
واملفقودي����ن والدمار مبينا ان 
ذلك كان تطهيرا عرقيا منظما 
مارس����ته الق����وات املس����لحة 
األرمينية، مضيفا ان أرمينيا 
تتبع سياسة إعالمية مضللة 
لل����رأي الع����ام والضغط على 
البرملانات الغربية وتظهر مبظهر 
املغلوبة على أمرها أمام املجتمع 
الدولي، موضحا ان بالده حتيي 
سنويا ذكرى مذبحة كوجالي 
إدانة  الدولي  وتناشد املجتمع 
ما قامت به القوات العسكرية 
األرمينية وتطالب باملساعدة 

لتحرير أراضيها.

الواليات  التي تضم  »مينسك« 
املتحدة وفرنسا وروسيا.

وذكر ان ميزانية وزارة الدفاع 
اآلذرية تساوي ميزانية الدولة 
االرمينية بكاملها ولديها القدرة 
العس����كرية الكافي����ة حلل هذه 
القضية اال انها تعتمد األسلوب 
السلمي السترجاع أراضيها رغم 
رفض أرمينيا تطبيق القرارات 
الدولية األربعة التي مت اصدارها 

في هذا االطار.
الى  كما تط����رق رخايي����ف 
موقف الكويت الذي أدان العدوان 
واالحت����الل االرمن����ي ألراضي 
بالده وذلك من خ����الل منظمة 
األمم املتح����دة ومنظمة املؤمتر 
اإلس����المي، مضيفا ان الكويت 
الصديقة تؤكد على وحدة أراضي 
اذربيجان وسيادتها، مشيرا الى 
ان بالده تق����در عاليا هذا الدعم 

والتأييد.
وذكر ان مجزرة كوجالي كانت 
نتيجة الرتكاب اجليش االرمني 
مذبحة ضد س����كان هذه املدينة 

بالده وأرمينيا قال رخاييف »نحن 
نرحب بأي وساطة دولية حلل 
القضايا العالقة بيننا وبني أرمينيا 
مشيرا الى انه ومنذ احتالل هذه 
األخيرة 20% من األراضي اآلذرية 
ف����ي العام 1992 حتاول عدد من 
الدول الصديقة القيام بوساطة 
بني اجلانبني مبا في ذلك روسيا 
وكازاخستان وايران، الفتا الى 
املهمة تولتها مجموعة  ان هذه 

بشرى الزين
أكد الس����فير اآلذري تورال 
رخايي����ف ان الكويت من أكثر 
الدول العربية استقرارا وأمنا 
وتختل����ف ع����ن باق����ي الدول 
بتطورها املستمر الذي جتسد 

في تنفيذ خطتها التنموية.
وأضاف رخاييف في مؤمتر 
صحاف����ي عق����د أم����س األول 
مبناسبة الذكرى ال� 19 ملذبحة 
كوجال����ي ان ما حدث ويحدث 
في بعض ال����دول العربية من 
ثورات واحتجاجات ناجت عن 
تردي األوض����اع االقتصادية 

واالجتماعية.
وقال السفير اآلذري شعرت 
بألم كبير ملا حدث في تونس 
ومصر وما يج����ري في اليمن 
وليبيا، مشيرا الى ان الكويت 
أكثر الدول اس����تقرارا وتطورا 
متمنيا له����ا النجاح في كل ما 

تصبو اليه.
وفي رده عما اذا كانت هناك 
وساطة كويتية حلل النزاع بني 

السفير اآلذري تورال رخاييف


