
أخبار محلية
الثالثاء ٢٩ نوفمبر 2016

 23

مشاركات يتفقدن املعروضات في البازار

بالتعاون مع جمعية السيدات الناطقة باللغة األملانية

السفارة األملانية نظمت بازار عيد امليالد السنوي
أسامة دياب

 نظم السفير األملاني في 
الكويت، كارل فريد بيرغنر 
وقرينته بالتعاون مع جمعية 
باللغة  الناطقــة  الســيدات 
 )GLOK( األملانية في الكويت
بازار عيد امليالد السنوي في 
اقامة السفير بحضور  مقر 
عدد كبير من رؤساء البعثات 
الديبلوماسية وأبناء اجلالية 

األملانية لدى الكويت. 
الــى  بيرغنــر  ولفــت 
خصوصيــة هذه املناســبة 
بالنســبة للعائــالت كونها 
املتعــة والتســلية  حتمــل 
فضال عــن ان ريعها يذهب 
للجمعيات اخليرية، موضحا 
ان الكريسماس له أهمية لدى 
الشعب األملاني ليس فقط من 
طريقة دينية ولكنه بسبب 
جتميعه ألفراد العائلة حول 
شــجرة الكريسماس والتي 
يشعرون انها أصبحت ثقافة 
خاصة وعادة جميلة لديهم 
حيث يشعل اجلميع الشموع 
النارة الظــالم وانهم أحبوا 
ان يشــاركوا أبناء الشــعب 
الكويتــي فرحتهــم بهــذه 

املناسبة.
بدورهــا قالــت رئيســة 
جمعيــة الســيدات الناطقة 
باللغة األملانية في الكويت 
ســمية العظم انهن ينظمن 
عــام  كل  الفعاليــة  هــذه 
حيث تشــارك النســاء مبا 
ميكنهن صنعه من مأكوالت 
ومشغوالت ليباع هنا في هذا 
البازار اخليري، موضحة ان 
ريع هذا البازار يقسم لثالثة 
أقســام جــزء يتبرعون به 
للجمعيات اخليرية الكويتية 
ومنها بيــت عبداهلل وجزء 
للجمعيات األملانية واجلزء 
األخير لالجئني الســوريني 
عــن طريق جمعيــة أملانية 
متخصصة في هذا الشــأن، 

انهم محظوظون  معتبرين 
وان السفير األملاني يسمح 
لهــم كل عــام بإقامــة هــذا 
البازار في منزله، الفتة الى 
ان معظم املشاركات هم من 
أبنــاء اجلاليــة األملانية في 
الكويــت باالضافــة لبعض 

املواطنات الكويتيات.

عدد من املشاركات في االحتفال

بابا نويل يقدم الهدايا لألطفال

كارل بيرغنر

سفارة الهند احتفلت بيوم الدستور وذكرى ميالد »بابا صاحب«

سونيل جني: احلكومة الهندية
ما زالت تدرس عودة العمالة إلى الكويت

)محمد هاشم( سونيل جني في مقدمة احلضور 

أسامة دياب

احتفلت الســفارة الهندية 
لــدى البــالد بيوم الدســتور 
والذكرى الـــ 1٢6 مليالد د. ب 
ار أمبيدكر مهندس الدســتور 
الهنــدي والذي تــرأس جلنة 
صياغته ولعب دورا محوريا 
اللجنة  فيهــا، حيــث تبنــت 
التأسيسية دستور الهند في 
٢6 نوفمبر 1٩4٩ ودخل حيز 

التنفيذ ٢6 يناير 1٩50.
الهندي  الســفير  وأوضــح 
لدى البالد ســونيل جني خالل 
االحتفال أول من أمس، أهمية 
يوم الدستور بالنسبة للشعب 
الهندي، مثنيا على مجهودات 
د.أمبيدكــر ودوره البــارز في 
الهنــدي  الدســتور  صناعــة 
وصياغته، مشددا على أن هذه 
املناســبة نوع من رد اجلميل 
لرجال مؤثريــن تركوا بصمة 

في التاريخ الهندي.
وذكر جني ان مساعد وزير 
اخلارجية لشــؤون آسيا علي 
السعيد زار نيودلهي األسبوع 
املاضي ملناقشــة قضية عودة 

العمالــة الهندية إلــى الكويت 
مع املسؤولني هناك، لكن حتى 
اآلن ال يوجد شــيء جديد بهذا 
املوضــوع وال تــزال دراســته 
مســتمرة، مؤكدا أن الدستور 
الهندي يعتبر من اكبر الدساتير 
املعمول بها فــي العالم، حيث 
يحتوي علــى تفاصيل دقيقة 
بسبب تنوع الشــعب الهندي 
الذي يبلغ تعداده مليار وربع 

املليار شخص.
اجلدير بالذكــر أن د. ب ار 
أمبيدكر ولد في 14 ابريل 18٩1 

وتوفي في 6 ديسمبر عام 1٩56، 
واشتهر باسم »بابا صاحب«، 
وكان خبيرا قانونيا واقتصاديا 
وسياسيا ومصلحا اجتماعيا، 
وترأس جلنة صياغة الدستور 
في اجلمعية التأسيسية وكان 
أول وزيــر هنــدي للقانــون 

والعدل.

السفير الهندي لدى البالد سونيل جني يضع الورود أمام صورة »باب صاحب« 

)زين عالم( أحد عروض فرقة العوايد احلربية 
 السفير اإلماراتي رحمة الزعابي والرئيس التنفيذي ملجموعة مباني وليد الشريعان

خالل متابعتهما فقرات االحتفال

تضمن فقرات منوعة وجوائز قيّمة قدمتها »فالي دبي« وطيران العربية

السفارة اإلماراتية احتفلت بالعيد الوطني الـ 45 في »األڤنيوز«

وأشــار الــى ان الــدور 
الذي تلعبه الكويت اقليميا 
ودوليا من اجل احالل السالم 
هــو محــل تقدير وإشــادة 
العالم واملنظمات الدولية، 
فضال عن دورها في تخفيف 
املعاناة االنسانية للعالقني 
في مناطق الصراع والالجئني 
والدول املستضيفة لهم من 
خالل مساهمات سخية كانت 
محل اشــادة العالم، حيث 
تعتبر الكويت هي ثالث اكبر 
مانح للشعب السوري بعد 
الواليات املتحدة واالحتاد 
األوروبي وليس هناك دليل 
ابلغ من تسمية االمم املتحدة 
لصاحب السمو االمير بلقب 
»قائد االنسانية« والكويت 
كمركــز انســاني عاملــي، 
موضحا ان الكويت تلعب 
دورا محوريا ووســاطتها 
الفاعلة في حل الصراعات 
االقليمية بسياسة واضحة 
تدعم احلوار الهادف كأساس 

ال بديل عنه.
االتفــاق  ان  وأوضــح 
النووي الــذي ابرم مؤخرا 
مــع ايران ســيكون ناجعا 
في حــال االلتزام بتطبيقه 
مع عــدم التدخل ايران في 

شؤون دول اجلوار.
وعن مستقبل العالقات 
االميركــة   - االيطاليــة 
دونالــد  انتخــاب  بعــد 
ترامــب رئيســا، اوضــح 
ان الدميوقراطيــة ليســت 
عرض الرجل الواحد وهناك 
فرق جوهــري بني ما يقال 
فــي احلمــالت االنتخابية 
وبــني خطــاب الرئيس في 
موقــع املســؤولية، الفتــا 
الــى ان العالقات االيطالية 
استراتيجية ولن تطرأ عليها 
تغيــرات محوريــة، وعــن 
تصريحات ترامب الصادمة 
بخصوص االنســحاب من 
حلف الناتو قال »ما علينا 
إال االنتظار وعدم استباق 

االحداث«.

وفيما يتعلق بالتعاون 
العسكري بني البلدين أشار 
إلى أن بالده يجمعها تعاون 
أمني وعســكري مميز مع 
الكويــت ولديهــا حوالــي 
300 جندي من سالح اجلو 
اإليطالي في الكويت وذلك في 
إطار مشاركتها في التحالف 
الدولي ضد داعش، باإلضافة 
الى التعاون االستخباراتي 
وتبادل املعلومات وتدريب 
الطياريــن الكويتيني على 
اليوروفايتــر  طائــرات 
تايفون، موضحا أن شراء 
هذه الطائرات ليس كشراء 
سيارة ولكنه يعني عالقة 
متميــزة  اســتراتيجية 

وممتدة.
وفيمــا يتعلــق بأزمــة 
الالجئــني الســوريني فــي 
بالده وعددهم ومدى تأثر 
االقتصــاد اإليطالي ســلبا 
أوضــح أنــه مــن الصعب 
حصر إعداد الالجئني وتكفي 
اإلشارة إلى أن قوات حرس 
احلدود البحرية اإليطالية 
قد أنقذت أكثر من 100 الف 
مهاجر غير شرعي من البحر 
فــي عــام واحد وهــذا رقم 
مذهل موضحا أن املشــكلة 
التــي تواجــه  الرئيســية 
إيطاليا هي قربها من القارة 
األفريقية فضال عن كونها 
جزءا من احلدود األوروبية 
ولذلك تبذل جهودا كبيرة 
للحفاظ على أمن وســالمة 
حدودهــا، فاإلشــكالية ال 
تكمن في إنقــاذ املهاجرين 
او استضافة الالجئني ولكن 
في القدرة على دمجهم في 
املجتمع وتوفير احتياجاتهم 
التي تكفل لهم حياة كرمية 
وليس لدي عدد دقيق إلعداد 
الالجئــني الســوريني فــي 
إيطاليا ولكن الشيء املؤكد 
هو أن حدودنا تواجه طوفانا 
من املهاجرين غير الشرعيني 
الراغبــني فــي التوجه الى 

أوروبا.

ايطالية فــي الكويت يجب 
أن يســبقه خطوات عديدة 
أهمهــا العمــل علــى زيادة 
عدد الطالب الدارســني في 
إيطاليا، الفتا إلى أن بالده 
قدمت منحا دراســية لعدد 
من الطالب الكويتيني لكن 
لألسف لم يتقدم أحد منهم، 
كاشفا عن زيارة نائب رئيس 
احتاد اجلامعات اإليطالية 
إلى الكويت ملناقشة مجاالت 
التعاون املقترحة مع مدير 
جامعة الكويت، مشيرا إلى 
اإلمكانات الهائلة لبالده في 
مجاالت أخرى منها الطاقة 
النظيفــة وإدارة النفايــات 
موضحــا أن بالده تعرض 
التعاون علــى الكويت في 
شتى املجاالت على أرضية 

متكافئة.
وكشــف عن ان ايطاليا 
تعتبــر ضمــن الوجهــات 
السياحية املميزة بالنسبة 
للكويتيــني، موضحــا أن 
أكثــر مــن 10 آالف ســائح 
كويتــي يــزورون إيطاليا 
القنصلي  سنويا، والقسم 
في السفارة يصدر بحدود 
7 أالف تأشــيرة كل عــام، 
احلقيقــي  العــدد  أن  إال 
للسائحني الكويتيني الذين 
يزورون إيطاليا يفوق هذا 
العــدد بكثير نظرا لدخول 
الكويتيني بتأشيرات  آالف 
شــنغن صــادرة مــن دول 
أوروبيــة أخــرى، مؤكــدا 
أن بــالده كانت في طليعة 
الدول الداعمة مللف الكويت 
اخلاص باإلعفاء من تأشيرة 
الشنغن، فضال عن دورها 
في اقنــاع العديد من دول 
االحتــاد األوروبــي بدعمه 
أيضــا إال أن األمور تعقدت 
بعد هجمات باريس موضحا 
أن حظــوظ الكويت كبيرة 
فــي احلصول علــى إعفاء 
من شنغن وخصوصا بعد 
إصدار الكويــت للجوازات 

البايومترية. 

أسامة دياب

الســفير اإليطالي  أكــد 
لــدى الكويــت جوســيبي 
ســكونياميليو علــى عمق 
 - اإليطاليــة  العالقــات 
الكويتيــة والتــي وصفها 
باملتطــورة، نظرا حلرص 
القيــادة السياســية فــي 
البلدين علــى املضي قدما 
بهــا نحو آفــاق جديدة من 
التعاون تعود بالنفع على 
الشعبني الصديقني، مشيرا 
الى أن زيارة ســمو رئيس 
مجلــس الــوزراء الشــيخ 
جابــر املبارك إلــى إيطاليا 
في سبتمبر املاضي أعطت 
الثنائيــة زخما  العالقــات 
كبيرا ودفعة قوية وحولتها 
مــن عالقــات ممتــازة إلى 

استراتيجية.
ولفــت ســكونياميليو 
خالل لقــاء مع الصحافيني 
البلديــن  أن  إلــى  أمــس 
الصديقني يجمعهما تعاون 
مميــز على كافــة األصعدة 
التعاون  مبختلف مجاالت 
التعــاون  وعلــى رأســها 
العسكري املميز، فضال عن 
مشاركة العديد من الشركات 
الشــهيرة فــي  اإليطاليــة 
تنفيذ عدد من املشروعات 
التنمويــة فــي الكويت، إال 
أنــه اليــزال لــدى إيطاليا 
الكثيــر الذي من املمكن أن 
تقدمه للكويت وخصوصا 
في القطاع الصحي والذي 
إيطاليــا عامليــا  تشــتهر 
بجــودة خدماتــه، مشــيرا 
إلى وجود إمكانيات كبيرة 
ايطالية  لفتح مستشفيات 

متخصصة في الكويت.
وأوضح أن قطاع التعليم 
العالي في ايطاليا له شهرة 
عاملية في ظل وجود العديد 
مــن اجلامعــات اإليطالية 
الشهيرة ضمن أفضل 500 
جامعــة في العالــم، إال أن 
االقدام على افتتاح جامعة 

بيان عاكوم

الســفير اإلماراتي  أكد 
لدى البالد رحمة الزعابي 
على أهمية العالقات التي 
تربــط اإلمــارات العربية 
املتحدة بالكويت، مشــيرا 
إلى أنها عميقة وقدمية وفي 

تطور وتقدم مســتمر في 
ظل حكمة قيادتي البلدين.
كالم الزعابي جاء خالل 
احتفــال نظمته الســفارة 
اإلماراتية في مجمع األڤنيوز 
مبناسبة العيد الوطني الـ 
45 والذي شهد تفاعال كبيرا 

من قبل احلضور.

وقــال الزعابــي »هــذه 
أحــد  هــــي  الفعالـــــية 
األنشــطة التــي تنظمهــا 
العيد  السفارة مبناســبة 
الوطنــي اإلماراتــي الـ 45 
وكمــا نعلــم أن الشــعب 
الكويتي عاشــق لإلمارات 
لذلك ارتأينا أن نســعدهم 

بهذه العروض املميزة في 
مجمع األڤنيوز«.

وأبــدى إعجابــه مبدى 
إقبــال اجلمهــور الكويتي 
ملشاركة اإلمارات أفراحها، 
متمنيــا التطــور والتقدم 
البلدين  لــكال  واالزدهــار 

الكويت واإلمارات.

االحتفاليــة  وتخلــل 
الفقــرات  مــن  العديــد 
والعــروض قدمتهــا فرقة 
»العوايــد احلربيــة«، إلى 
جانب العديد من املسابقات 
واجلوائز من تقدمه »فالي 
دبي«، طيران العربية وبنك 

أبوظبي الوطني.

مشاركة من الصغار والكبار جانب من احلضور

السفير اإليطالي جوسيبي سكونياميليو السفير االيطالي متوسطا عددا من الزمالء الصحافيني

أكد أن دور الكويت اإلقليمي والدولي في إحالل السالم محل تقدير وإشادة العالم

السفير اإليطالي: تعاون أمني وعسكري مميز 
بني البلدين ونصدر7 آالف تأشيرة للكويتيني سنوياً

300 جندي من سالح اجلو اإليطالي في الكويت يشاركون في التحالف ضد »داعش«

أكثر من 10 آالف 
سائح كويتي يزورون 

إيطاليا سنويًا

الكويت لديها 
حظوظ كبيرة 

في اإلعفاء من 
»الشنغن« بعد إصدار 
اجلوازات البايومترية 

لدينا إمكانات 
هائلة في مجاالت 

الصحة والتعليم 
العالي والطاقة 

ونعرض التعاون على 
الكويت في مختلف 

املجاالت

زيارة رئيس مجلس 
الوزراء إلى إيطاليا 
أعطت زخمًا كبيراً 
للعالقات الثنائية 

وحولتها إلى 
إستراتيجية


