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مبناسبة مرور 50 عاماً على إقامة العالقات الديبلوماسية السويسرية ـ الكويتية رسمياً

سويسرا منحت ناصر احملمد ميدالية »سكوال جنفانسيس« جلهوده في دعم العالقات
من بيئة ماليــة آمنة وقضاء 
نزيــه وعادل وفــوق كل هذا 
فإن سويسرا يفضلها السواح 
الكويتيون الذين وصل عددهم 
الى ما يقارب 4٠ ألف زائر في 

السنوات األخيرة.
واشــار إلى أن عددا كبيرا 
مــن الســياح املســلمني لــم 
يعد يقطــع إجازته الصيفية 
ليعــود إلــى بلده في شــهر 
رمضان املبارك وذلك بفضل 
سياســة احترام األديان التي 
متيز سويســرا، الســيما أن 
معظم الفنادق السويســرية 
قامت في الســنوات األخيرة 
بتخصيــص غرفــة للصالة 
لضيوفهــا املســلمني وبدأت 
الرمضاني  بتقــدمي اإلفطــار 
الذي يبدأ بعد غروب الشمس 
ووجبات السحور التي تقدم 

قبل طلوع الشمس.
وألقى وزير الدولة للشؤون 
اخلارجية ايف روسييه كلمة 
رحب فيها بسمو الشيخ ناصر 
وأشاد بالعالقات السويسرية 
ـ الكويتيــة املمتدة على مدى 
5٠ عامــا والتــي افتتحها في 
الستينيات ممثل الكويت آنذاك 

سمو الشيخ ناصر احملمد.
كما ألقــى الرئيس األعلى 
جلامعة جنيڤ العريقة والتي 
تأسست في العام ١559 كلمة 
قال فيهــا »إن جامعة جنيڤ 
تفتخــر بالطلبة الذين نهلوا 
من علمها وعلى رأسهم سمو 
الشيخ ناصر الذي كان طالبا 
مثاليــا وخيــر ســفير لبلده 
قبــل أن ينخرط في الســلك 
الديبلوماســي ويؤسس أول 
بعثة ديبلوماسية كويتية في 

سويسرا«.
وألقــى عمدة جنيڤ كلمة 
أشاد فيها بالعالقات الكويتية 
ـ السويســرية، كما أشــاد بـ 
»املواطن الفخري السويسري« 
سمو الشيخ ناصر الذي كان 
راعيا للعالقات السويسريةـ  

الكويتية طوال 5٠ عاما.
بعد حفل التكرمي أقام وزير 
الدولــة للشــؤون اخلارجية 
السويســرية مــع منــدوب 
الدائم لــدى األمم  سويســرا 
املتحدة مأدبة عشاء على شرف 

سمو الشيخ ناصر.

أثناء التكرمي الرسمي لصاحب 
الســمو االمير في مبنى األمم 
املتحــدة في نيويــورك بأنها 
مركــز للعمل اإلنســاني، كما 
وصف صاحب السمو االمير 
بأنه قائــد للعمل اإلنســاني 
تأكيدا على الدور اإلنســاني 

االيجابي والرائد للكويت«.
فــي الوقت ذاتــه، اوضح 
سموه ان الكويتيني ال ينسون 
أبدا موقف االحتاد السويسري 
إزاء االحتالل  املؤيد للكويت 
العراقــي »وال ننســى كيــف 
تفاعلــت مدينــة جنيــڤ مع 
معاناة شــعبنا عندما فتحت 
سويســرا مدارســها ألبنائنا 
وقدمت خدماتها لكل الكويتيني 
املقيمني على أراضيها باملجان«.

واضاف »كما أننا ال ننسى 
موقف احلكومة السويسرية 
من قضية األسرى واملفقودين 
مــن خالل جهودهــا املبذولة 
داخل اللجنة الدولية للصليب 
األحمــر التي يقــع مقرها في 
جنيــڤ والتي ال يســعنا إال 
نشيد بجهودها من أجل دعم 
الشــعوب املنكوبــة وتأمــني 

املساعدات اإلنسانية لهم«.
واختتم سموه كلمته مشيرا 
ـ  على العالقات السويسرية 
الكويتية املتينة التي ترسخت 
طــوال تلــك الســنوات حتى 
صــارت سويســرا مــن أهم 
البلدان التــي يفضلها رجال 
األعمــال الكويتيني ملا توفره 

اجلديــة ومــن علــو مراتــب 
أساتذتها اجلودة ومن فصولها 
ومكتبتها وأبحاثها ودراساتها 
ثــراء املعرفــة ومــن هيئتها 

اإلدارية النظام والدقة«.
وعرج ســموه فــي كلمته 
علــى السياســة اخلارجيــة 
الكويتية، موضحا انها »تقوم 
على احترام املبادئ واألهداف 
التي تتضمنها مواثيق األمم 
املتحدة وجامعة الدول العربية 
ومجلس التعاون لدول اخلليج 
العربي وعلى االســتفادة من 
التوازنــات الدولية وتوثيق 
الصلــة بالقوى السياســية 
الدولية الصاعدة واستثمارها 

للمصالح الوطنية«.
السياســة  ان  وأضــاف 
اخلارجية السويسرية تسعى 
الى جتنب النزاعات والصراعات 
االقليمية قدر املستطاع والتحرك 
املستمر من أجل السالم واألمن 
الدوليني ورفض املمارسات التي 

أحتفظ بصداقاتي وعالقاتي 
داخل املجتمع السويسري«.

واوضــح أن »جنيــڤ لم 
تكن بعيدة عن مشاعره قبل 
تعيينــه قنصــال عاما، حيث 
وطئت قدماه سويســرا ألول 
مرة في أبريــل ١959 وقضى 
سنوات تعليمه اجلامعي فيها، 
وتبلورت ثقافته السويسرية 
فيهــا وتخرجت فــي جامعة 
جنيڤ العريقة التي تأسست 
في العام ١559 واقتبس كثيرا 
من علومها وثقافتها وجمالها 
الرفيــع ومفاهيــم  وذوقهــا 

احلرية والدميوقراطية«.
واضــاف ســموه »لعــل 
ســنواتي التــي قضيتها في 
جامعة جنيڤ العريقة كانت 
األكثــر تأسيســا لتفكيــري 
ومنطــي فــي احليــاة، فقــد 
اكتسبت من عراقتها األصالة 
ومن تنوعها الفكري والثقافي 
احلداثة ومن صرامة مناهجها 

عاما على العالقات الكويتية 
ـ السويســرية، وهو احتفال 
يأخذني في أعماق ذاكرتي إلى 
نصف قرن من الزمان استعيد 
فيها الســنوات التي قضيتها 
كأول ديبلوماسي كويتي مت 
تعيينه قنصال عاما لالحتاد 
السويسري ومقره جنيڤ في 

العام ١9٦٦«.
كمــا اشــار الــى انــه كان 
ايضا في الوقت ذاته مندوبا 
دائما للمكتب األوروبي لألمم 
املتحــدة، مســتذكرا أيضــا 
»األيام املفعمة باحليوية في 
أروقة ومكاتب وقاعات االمم 

املتحدة«.
واستذكر ســموه »اليوم 
الذي قدمت فيه أوراق اعتمادي 
في املدينة القدمية بجنيڤ، وما 
زالت ذاكرتي حتتفظ بطابعها 
القــدمي بشــوارعها وأزقتهــا 
وحدائقها وأسواقها وبحيرتها 
الشــهيرة، كما أننــي ما زلت 

جنيڤـ  كونا: كرمت سويسرا 
سمو الشيخ ناصر احملمد خالل 
احتفال أقامتــه جامعة جنيڤ 
ووزارة اخلارجية السويسرية 
مبناســبة مرور 5٠ عاما على 
إقامة العالقات الديبلوماســية 
السويسريةـ  الكويتية رسميا 
تقديرا جلهود ســموه البارزة 
واملتميزة في دعم وتعزيز هذه 

العالقات.
الرئيــس األعلــى  وقــام 
البرفيســور  جلامعة جنيڤ 
إيف فلوكيغر بتســليم سمو 
الشيخ ناصر ميدالية »سكوال 
جنفانســيس« خالل احتفال 
جــرى بهــذه املناســبة يوم 
اجلمعة املاضي بحضور وزير 
الدولــة للشــؤون اخلارجية 
السويســرية ايف روســييه 
ومندوب سويسرا الدائم لدى 
األمم املتحدة السفير تسيلفغر 
وعمدة جنيڤ غيوم بارازون 
ومدير شؤون العالقات الدولية 
في جامعة جنيڤ بيار ويال.

واعرب سمو الشيخ ناصر 
فــي كلمة بهذه املناســبة عن 
جزيــل شــكره إلــى كل مــن 
تعلم منهم اثناء دراسته في 
جامعة جنيڤ »أو اكتســبت 
عــن طريقهــم فائــدة تثري 

بصيرتي«.
ووجــه فــي هذا الســياق 
الشكر »على وجه اخلصوص 
والهيئــة  أســاتذتي  إلــى 
التدريسية باجلامعة على وجه 
العموم وإلى الهيئة اإلدارية من 
أكادمييني وموظفني وعاملني«.
كما تقدم ســموه بخالص 
الشــكر الى مجلــس جامعة 
جنيــڤ وعلى رأســه رئيس 
اجلامعة ايف فلوكيجير على 
هذا التكرمي مبيدالية »سكوال 
الذي »أعتبره  جنفانسيس« 
فخرا أعتز به طوال حياتي«.

في الوقت ذاته، تقدم سموه 
بالشكر للقائمني على مؤسسة 
»هاردت« التي استقبلت هذا 
االحتفال فــي مبناها العريق 
وبني أرفف مكتبتها، ما اضفى 
على االحتفال طابعا أكادمييا 

وعلميا.
الشــيخ  وأوضــح ســمو 
ناصر احملمــد »ان هذا العام 
يواكــب االحتفــال مبرور 5٠ 

سمو الشيخ ناصر احملمد ووزير الدولة للشؤون اخلارجية السويسرية ايف روسييه واحلضور في التكرمي

احملمد: السياسة 
اخلارجية الكويتية تقوم 

على احترام املبادئ 
واألهداف التي تتضمنها 
مواثيق األمم املتحدة 
وجامعة الدول العربية 

ومجلس التعاون 
اخلليجي

نعمل على اتباع 
سياسة متوازنة في 

مجال النفط ونسعى 
إلى استقرار السوق من 

التقلبات واالضطرابات

الكويت تدين كل 
أشكال اإلرهاب 
العاملي وترفض 

محاوالت ربط اإلسالم 
بأعمال العنف

سويسرا من أهم 
الدول التي يفضلها 

رجال األعمال 
الكويتيون ملا توفره 
من بيئة مالية آمنة 
وقضاء نزيه وعادل

 

شكر وعرفان
من ال يشكر الناس ال يشكر اهلل

إخواني وأخواتي
أهالي الكويت عامة

وأهالي الدائرة االنتخابية الثالثة خاصة
أتقدم لكم بجزيل الشكر وعظيم االمتنان على

 دعمكم ومساندتكم لي وجهودكم
طوال فترة حملتي االنتخابية

وأعاهدكم بأني سأظل حافظًا للجميل وباقيًا
على العهد وستظل الكويت هدفنا واختيارنا

كما يسعدني ويشرفني دعوتكم إلى
 حفل العشاء )للرجال( المقام على شرفكم 

يوم األربعاء الموافق 2016/11/30
في ديواننا الكائن في  منطقة كيفان 
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قام عمدة لندن اللورد د. اندرو بارملي مساء 
أمس األول بزيارة إلى ســمو الشيخ ناصر 
احملمد وذلك بديوانه في قصر الشويخ. حضر 
اللقاء رئيس بعثة الشــرف املرافقة محافظ 
حولي الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف.

كما استقبل عمدة لندن اللورد د.اندرو بارملي 

مدير عام هيئة تشجيع االستثمار املباشر الشيخ 
د.مشعل اجلابر، كما استقبل رئيس مجلس 
مفوضي هيئة أسواق املال د.نايف احلجرف.
حضر املقابلتني رئيس بعثة الشرف املرافقة 
محافظ حولي الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد 

النواف.

عمدة لندن زار احملمد واستقبل مشعل اجلابر واحلجرف

سمو الشيخ ناصر احملمد متحدثا خالل احلفل

تهدد السالم العاملي أو تكرس 
الظلم والعدوان.

ان  وشــدد ســموه علــى 
الكويــت تديــن كل أشــكال 
اإلرهــاب العاملــي وترفــض 
محاوالت ربط اإلسالم بأعمال 
العنف التي يقوم بها قلة من 

املنتمني إليه.
واوضح ان الكويت تعمل 
علــى املســتوى االقتصادي 
على اتباع سياســة متوازنة 
فــي مجــال النفط وتســعى 
الستقرار السوق من التقلبات 

واالضطرابات.
وعلى املستوى االنساني، 
أوضح أن السياسة اخلارجية 
الكويتيــة اتســمت بصبغة 
انســانية مميــزة مــن خالل 
تبنيهــا ملبــدأ دعم مشــاريع 
التنميــة فــي الــدول النامية 
وتقدمي املساعدات اإلنسانية 
للمناطق املنكوبة ومســاندة 
ضحايــا الكــوارث الطبيعية 

واحلروب والنزاعات.
في السياق ذاته، اوضح »ان 
ثلة متميزة من الكويتيني داخل 
وزارة اخلارجية يقومون على 
تنفيذ سياستنا اخلارجية وهي 
السياسة التي أرسى دعائمها 
أســتاذي ومعلمــي صاحــب 
الســمو األميــر والتي تتميز 
باجلانب اإلنســاني واإلغاثي 
العالــم حتى  على مســتوى 
جاء وصف األمني العام لألمم 
املتحدة بان كي مون للكويت 


