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توقيع مذكرة تفاهم بني البلدين حول إقامة املشاورات السياسية والسياسة األمنية

صاحب السمو بحث مع الرئيس السويسري العالقات الثنائية والقضايا املشتركة
الرئيس السويسري: األعوام القادمة ستوفر فرصاً جديدة لتطوير العالقات الكويتية - السويسرية بشكل أكبر

ومت خالل اللقاء استعراض 
التاريخية  عالقــات الصداقــة 
الوطيدة التي جتمع الكويت مع 
االحتاد السويسري في املجاالت 
كافة والتي يصادف هذا العام 
مــرور الذكرى اخلمســن على 
انطالقها رسميا وسبل تنميتها 
وتطويرها مبــا يخدم مصالح 
البلدين الصديقن وشعبيهما 
باإلضافة إلى مجمل املستجدات 
اإلقليميــة  الســاحتن  علــى 

والدولية.
مــن  اللقــاء كل  وحضــر 
املستشار في الديوان األميري 
محمــد عبــداهلل أبو احلســن 
ومساعد وزير اخلارجية لشؤون 
أوروبا السفير وليد اخلبيزي 
وســفير الكويت لــدى االحتاد 
السويسري بدر التنيب إضافة 
إلى عدد من كبار املسؤولن في 

وزارة اخلارجية.
كما استقبل الرئيس يوهان 
شنايدير وزيرة الشؤون ووزيرة 
التخطيــط  الدولــة لشــؤون 

والتنمية هند الصبيح.
يوهــان  الرئيــس  وكان 
شنايدير أمان قد استقبل مبقر 
إقامته في قصر بيان صباح أمس 
العضو املنتدب للهيئة العامة 

لالستثمار بدر محمد السعد.
كما استقبل الرئيس يوهان 
شــنايدير أمــان صبــاح أمس 
رئيس غرفة التجارة والصناعة 
علي الغامن، مبقر إقامته في قصر 

بيان.
املقابــالت رئيــس  حضــر 
بعثة الشرف املرافقة املستشار 
بالديوان األميري محمد عبداهلل 

أبواحلسن.

لديهم ارتباط عميق مع سويسرا 
وفقا ملا متكنت من رؤيته بنفسي 
خالل املباحثات، كما أن العديد 
اختار سويسرا بصفتها بلدهم 

الثاني«.
وقــال شــنايدير أمــان: إن 
»شــعوري عقــب مباحثــات 
صداقتنــا  أن  هــو  اليــوم 
وتفاهمنا املشترك ينبعان من 
قيــم ومعتقدات مشــتركة بن 
شعبينا«، موضحا ان »كال من 
دولتينا ملتزمة باحلفاظ على 
التعايش املتناغم بن مختلف 
مكونات املجتمعات الوطنية لكل 
منهمــا، وان كلتيهما تعتزاتن 
بحريتهمــا ومنفتحتــان على 
العالم وتساهمان بفاعلية في 

تعزيز السلم الدولي«.
وأضاف انــه »بناء على ما 
بنيناه معا فإننــي مقتنع بأن 
األعوام القادمة ستوفر لنا فرصا 
جديدة لتطوير عالقاتنا بشكل 
أكبر في مجاالت جديدة، خاصة 
ان الكويت حاليا بصدد الشروع 
فــي جهود لتنويــع اقتصادها 

وتعميق قاعدة معارفها«.
وأكــد ان »محادثاتي اليوم 
)أمس( أظهرت لي أن اإلمكانيات 
هائلة، حيث ستواجه دولتانا 
عددا من التحديات خالل األعوام 
املقبلة وستحتاجان الى الشراكة 
والصداقة بن بعضنا وبعض 

لكي يحالفنا النجاح«.
إلى ذلك اســتقبل الرئيس 
يوهــان شــنايدير أمــان مبقر 
إقامته في قصر بيان ظهر أمس 
النائــب األول لرئيس مجلس 
الوزراء وزير اخلارجية الشيخ 

صباح اخلالد.

بعــض االختالفــات الواضحة 
التــي حتددهــا  والطبيعيــة 
املســافة واجلغرافيا والتاريخ 
باإلضافة الى اخللفيات الثقافية 
والتقاليد اال اننا نتفهم بعضنا 
بعضا بسهولة شديدة في ظل 
إحساس حقيقي باأللفة والرغبة 

املتبادلة في فعل اخلير«.
وأضاف انــه »بالتأكيد فإن 
تقاليــد الكويت حول الضيافة 
واالنفتاح على العالم اخلارجي 
تلعب دورا رئيسيا هنا فهي في 
النهاية أمة جتارية قدمية التقى 
فيها الناس من جميع األصول 
واخللفيات من مختلف مناحي 
احلياة ملدة قرون وأجروا أعماال 
جتارية معا وأقاموا شــراكات 

وصداقات فيها«.
وأكــد أن »الروابــط مــع 
سويسرا ليســت استثناء من 
ذلك«، مشيرا إلى أنه »رغم أن 
العالقات الثنائية أقيمت رسميا 
عام ١٩٦٦ إال أن عالقاتنا املتبادلة 
تعــود إلى تاريخ أبعد من ذلك 

بكثير«.
وأوضــح انــه على ســبيل 
املثال فإن املؤسسات التعليمية 
السويسرية ذات الدرجة العالية 
من اجلــودة جذبــت العائالت 
الكويتية ملدة قرون »وأنا فخور 
باإلشــارة إلــى أن العديــد من 
الكويتين من خريجي الكليات 
واجلامعات السويسرية لعبوا 
أدوارا حاسمة في إقامة كويت 

متقدمة ومزدهرة«.
وأضــاف رئيــس االحتــاد 
السويسري أن »الكويتين اآلن 
ومنهــم الكثير من قادة الدولة 
وسياســييها ورجــال أعمالها 

قــام بها إلى الكويت أمس »انه 
لشــرف عظيــم لــي أن أحظى 
بفرصة القيام بزيارة الكويت 
واالحتفال بخمســن عاما من 
العالقات الرسمية بن دولتينا«.
التي  املباحثــات  ووصــف 
أجراها مع صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد وعدد من 
أعضاء احلكومة الكويتية بأنها 
كانت على قدر كبير من األهمية.

وأضاف انه ما كان على ذات 
القــدر من األهميــة هو حقيقة 
أن هــذه املباحثــات جرت في 
صميم روح املــودة والصداقة 
اللتــن اتســمتا بهــا عالقاتنا 
الثنائية على الدوام سواء على 
املستوى الرسمي أو فيما يتعلق 
ببســاطة باالتصاالت اليومية 

بن اجلانبن.
وذكــر شــنايدير امــان ان 
»الزيارة أقنعتني بأن هناك شيئا 
خاصا حيال عالقاتنا«، موضحا 
انه »يبدو لــي انه رغم وجود 

أرض املطار نائب وزير شؤون 
الديوان األميري الشــيخ علي 
اجلراح ورئيس بعثة الشرف 
املرافقــة املستشــار بالديوان 

األميري محمد أبواحلسن.
مــن جهة أخرى، أقام ممثل 
صاحب الســمو األمير الشيخ 
صبــاح األحمد اجلابر، ســمو 
ولي العهد الشيخ نواف األحمد، 
بقصر بيان أمس مأدبة غداء على 
شرف الرئيس يوهان شنايدير 
أمان رئيس االحتاد السويسري 
الصديق والوفد الرسمي املرافق 
لفخامته وذلك مبناسبة زيارته 

الرسمية للبالد.
وفــي بيان له أعرب رئيس 
االحتــاد السويســري يوهان 
شــنايدير أمــان عن ســعادته 
بزيارة الكويت واالحتفال بذكرى 
مــرور 5٠ عامــا على تدشــن 

العالقات رسميا بن البلدين.
وقــال شــنايدير امــان في 
بيان على هامش الزيارة التي 

األحمد، سمو ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد، والرئيس يوهان 
شــنايدير أمان رئيس االحتاد 
السويسري الصديق مت بقصر 
بيان ظهر أمــس التوقيع على 
اتفاقية بــن الكويت واالحتاد 
السويسري الصديق كما يلي: 
مذكــرة تفاهــم بشــأن إقامــة 
املشاورات السياسية والسياسة 
األمنيــة بــن وزارة اخلارجية 
الفيدرالية للشــؤون  واإلدارة 
اخلارجية لالحتاد السويسري.
وقــد وقــع االتفاقيــة عــن 
جانــب حكومــة الكويت نائب 
وزير اخلارجية خالد اجلاراهلل، 
وعن حكومة االحتاد السويسري 
مساعد وزير اخلارجية ولفغانغ 

اماديوس برولهارت.
يوهــان  الرئيــس  وكان 
شنايدير أمان وصل إلى البالد 
والوفد الرسمي املرافق له مساء 
اول من امس في زيارة رسمية 
للبالد، وتقدم مستقبليه على 

استقبل صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد بقصر بيان 
صبــاح أمس الرئيــس يوهان 
شــنايدير أمان رئيس االحتاد 
السويســري الصديق والوفد 
الرســمي املرافق له، بحضور 
سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد، وذلك مبناسبة زيارته 

الرسمية للبالد.
هــذا، وعقــدت املباحثــات 
الرسمية بن اجلانبن، وترأس 
اجلانب الكويتي صاحب السمو 
األمير الشــيخ صبــاح األحمد 
وسمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد وكبار املسؤولن بالدولة، 
وعن جانب االحتاد السويسري 
الرئيس يوهان شنايدير أمان 
وكبار املســؤولن في حكومة 

االحتاد السويسري.
وصرح نائب وزير شؤون 
الديوان األميري الشــيخ علي 
اجلراح بأن املباحثات تناولت 
العالقات الثنائية بن البلدين 
والشــعبن الصديقن وســبل 
تعزيزها وتنميتها في مختلف 
املجاالت وتوسيع أطر التعاون 
بن الكويت واالحتاد السويسري 
الصديق مبا يخدم مصاحلهما 
املشــتركة وأهــم القضايا ذات 

االهتمام املشترك.
وســاد املباحثات جو ودي 
عكس روح التفاهم والصداقة 
التي تتميز بها العالقات الطيبة 
بن البلدين في خطوة جتســد 
رغبــة اجلانبــن فــي تعزيــز 
التعــاون القائم بينهما في كل 

املجاالت.
هذا، وبحضور ممثل صاحب 
الســمو األمير الشــيخ صباح 

العهد ولي  سمو  بحضور  العبداهلل  جابر  الشيخ  مصافحا  شنايدير   الرئيس 
.. ومرحبا برئيس غرفة التجارة والصناعة علي الغامن الشيخ نواف األحمد على هامش مأدبة الغداء

ممثل صاحب السمو سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد والرئيس يوهان شنايدير يشهدان توقيع االتفاقية املشتركة صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد خالل مباحثاته مع الرئيس السويسري يوهان شنايدير بحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد والشيخ علي اجلراح ومحمد أبو احلسن والشيخ خالد العبداهلل

لي الشرف العظيم 
بزيارة الكويت 

واالحتفال مبرور
50 عامًا على 
العالقات بني 

دولتينا

الكويت أمة جتارية 
قدمية التقى فيها 
الناس من جميع 
األصول واخللفيات

الرئيس شنايدير زار
مركز جابر األحمد الثقافي

قــام الرئيس يوهــان شــنايدير أمان رئيــس االحتاد 
السويسري الصديق عصر أمس بزيارة الى مركز الشيخ 
جابر األحمد الثقافي، حيث اطلع على أرجاء املركز املختلفة 
وعلى هذا الصرح احلضاري وما احتواه من مسارح وقاعات 

وما تتميز به من جتهيزات عاملية.
وكان في استقبال فخامته رئيس الشؤون املالية واإلدارية 
بالديوان األميري ورئيس اللجنة التنفيذية إلنشاء وإدارة 
املراكز الثقافية التابعة للديوان األميري عبدالعزيز سعود 

اسحق، وقد أهدى فخامته هدية تذكارية بهذه املناسبة.
وقد رافق الرئيس خالل الزيارة، رئيس بعثة الشرف 
املرافقة املستشار بالديوان األميري محمد عبداهلل ابواحلسن.

عبدالعزيز إسحق يقدم هدية تذكارية إلى الرئيس يوهان شنايدير أمان 

الرئيس يوهان شنايدير أمان يستمع إلى شرح عن مركز جابر الثقافي 

الرئيس يوهان شنايدير أمان يسجل كلمة في سجل الشرف ملركز جابر الثقافي  عبدالعزيز إسحق مرحبا بالرئيس يوهان شنايدير أمان  الرئيس يوهان شنايدير أمان لدى جولته في مركز جابر الثقافي برفقة عبدالعزيز اسحق ومحمد أبو احلسن

الرئيس السويسري مصافحا مستقبليه الرئيس يوهان شنايدير أمان لدى وصوله إلى مركز جابر الثقافيالرئيس يوهان شنايدير أمان يتفقد مرافق مركز جابر الثقافي 

..وعقب اجلولة في املركز


