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وزير الدولة الهنغاري أكد في لقاء مع ممثلي الصحف المحلية دعم بالده لجهود الوساطة الكويتية

إيارتو: األزمة اخلليجية يجب أن حتل دون تدخالت خارجية
أسامة دياب

أكد وزيــر الدولة في وزارة 
اخلارجية والتجارة واملسؤول 
عن التعــاون الثقافي والعلمي 
والســياحةالهنغاري إشتيفان 
إيارتو على قوة ومتانة العالقات 
الهنغاريــة - الكويتيــة والتي 
وصفها بالتاريخية واملتطورة، 
كاشفا عن دعم بالده ومساندتها 
جلهــود الوســاطة الكويتيــة، 
وتقديرهــا عاليــا للمســاعي 
الســمو  احملمــودة لصاحــب 
األمير حللهــا منذ بداية األزمة، 
مشددا على ضرورة أن يتم حل 
األزمة من داخل مجلس التعاون 
اخلليجي دون تدخالت خارجية 
للحفاظ على وحدة وكيان مجلس 
التعاون. وأوضح إيارتو - خالل 
مؤمتــر صحافي جمعه مع عدد 
من ممثلي الصحف احمللية - أن 
الكويت شريك تاريخي لهنغاريا، 
حيــث كانت في طليعــة الدول 
اخلليجية التــي اقامت عالقات 
ديبلوماســية مــع هنغاريا في 
ستينيات القرن املاضي ومنذ ذلك 
الوقت استمرت العالقات الثنائية 
الودية بــني البلدين الصديقني، 
مشــيرا إلى أن هنغاريا ساندت 
احلق الكويتي ابان فترة الغزو 
الغاشم على أراضيها من خالل 
مشــاركتها في قــوات التحالف 
الدولية لتحرير الكويت. وأشار 
إيارتو إلى أن العالقات السياسية 
بــني البلديــن ممتــازة، واصفا 
العالقات االقتصادية والتجارية 
بينهما باجليدة ولكنها مازالت ال 
ترقى ملستوى الطموح باملقارنة 
باإلمكانات الهائلة املتوافرة فيهما، 
الفتا إلى أهمية التبادل الثقافي 
والذي ويوفر أرضية مشــتركة 
ومساحة كبيرة من التفاهم بني 

الشعبني الصديقني.
وأوضح إيارتــو أن زيارته 
للكويت جاءت في إطار تعزيز 
العالقــات بني البلديــن وللقاء 
عدد من القيادات السياسية في 
الكويتي لتبادل الرأي واملشورة، 
فضــال عن استكشــاف مجاالت 
جديــدة للتعاون بــني البلدين، 
باإلضافــة إلــى املشــاركة فــي 
مناسبتني مهمتني األولى افتتاح 
معــرض الكتــاب الهنغاري في 
مكتب الكويت الوطنية والثانية 

احلفلة املوســيقى الكالسيكية 
الهنغاريــة والذي يعتبر الرابع 
علــى التوالــي والــذي يقام في 
الكويــت، الفتــا إلــى أن وزيــر 
اخلارجية الهنغاري قد قام بزيارة 
رســمية مهمة إلــى الكويت في 
إبريل مــن هذا العام رســم من 
خاللها أجندة تطوير العالقات 

بني البلدين.
ولفــت إلى لقــاء جمعه مع 
نائب وزير اخلارجية الســفير 
خالد اجلــار اهلل في مقر وزارة 
اخلارجية ملناقشة سبل تعزيز 
العالقات الثنائية، فضال عن لقاء 
آخر مثمر مع وكيل وزارة اإلعالم 
طــارق املــزرم مت خالله حتديد 
عدد من مجاالت التعاون الثقافي 
واإلعالمي، مشــيرا إلى التاريخ 
العريض لبالده والروابط العريقة 
مع العالم االسالمي وتعتبر من 
الوجهات السياحية احملببة في 
قلب أوروبا نظرا لتنوعها الثقافي 
واحلضاري والطبيعي وتشتهر 
مبنتجعاتها الصحيــة ومراكز 
االستشــفاء، موضحا أن بالده 
لديها رغبة في جتديد االتفاقية 
احلكومية املشتركة مع الكويت 
وقــد عرضوا بالفعــل ذلك على 

اجلانب الكويتي.
وأوضــح أن بــالده توفــر 
العديد من الفرص االستثمارية 
للمستثمرين االجانب، باإلضافة 
إلى فرص كبيرة لتعزيز التبادل 
حركــة  وإنعــاش  التجــاري 
الصادرات في ظل جودة املشهود 
بها للمنتجات الهنغارية، مبينا 

أن حجم التبــادل التجاري بني 
البلديــن يقدر مبــا بني ٣5 و5٠ 
مليون يــورو ســنويا ويرجع 
عدم ثباته إلى تغيرات السوق 
فضــال عن عدم وجــود رحالت 
مباشــرة بني البلدين، مبينا أن 
فتح خط طيران مباشــر شغل 
حيزا من مناقشاته مع اجلانب 
الكويتي وذلك لتســهيل حركة 
السياحة وزيادة حجم التبادل 
التجاري بني البلدين، كاشفا عن 
زيارة وفد مــن غرفة الصناعة 
والتجارة الكويتية إلى هنغاريا 
في نوفمبر القادم، مشيرا إلى أن 
السفارة تبذل قصارى جهدها في 
تسهيل إجراءات منح التأشيرة 
إلى املواطنني الكويتيني بأسرع 

وقت وأطول مدة.
وأضاف إيارتو أن بالده تقدم 
عدد من التســهيالت احلكومية 
لتشــجيع االســتثمار وجــذب 
رؤوس األموال األجنبية حيث 
تعتبــر الضرائب فيها األقل في 
أوروبا وتبلغ 9%، باإلضافة إلى 
وجود هيئة اســتثمار حكومية 
والتــي تقدم حزما اســتثمارية 
واستشــارات، وتوفــر إعفــاء 
ضريبيا للمستثمرين خصوصا 
إذا كانــت لهــذه االســتثمارات 
أولويــة على أجنــدة احلكومة 
الهنغارية، مشددا على أن بالده 
من أكثر البالد األوروبية مالءمة 
لالســتثمارات وخصوصــا من 

حيث األمن واألمان.
وردا علــى ســؤال حــول 
اخلطــوات اجلادة التي قطعتها 

هنغاريا وخصوصا على صعيد 
التحول من االقتصاد الشيوعي 
إلى الرأســمالي وإلــى أي مدى 
يســهم ذلك في تعزيز التعاون 
االقتصــادي بني البلديــن، قال 
إيارتــو ان بــالده طوت صفحة 
الشيوعية في التسعينيات من 
القرن املاضي، وهذا التحول كان 
مبنزلة مخاض عسير ولكنه فتح 
املجال لعودة الشركات العاملية 
للتواجد في السوق الهنغاري، 
موضحا أن االجراءات احلكومية 
وخطتها االستراتيجية للتركيز 
على قطاع الصناعة والطاقة كانت 

لها آثار إيجابية.
وتابع: هنــاك فرص مميزة 
للتعاون بــني البلدين في إطار 
خطة الكويت التنموية ورؤيتها 
الطموحة ٢٠٣5 في ظل االمكانات 

الهائلة التي ميتلكها البلدين.
الشــركات  فــرص  وعــن 
الهنغاريــة فــي املســاهمة في 
اخلطط التنموية الطموحة التي 
تتبناهــا عدد مــن دول اخلليج 
ومنها اململكة العربية السعودية 
والكويــت، أوضــح إيارتو أننا 
نعيش فــي عالم متغير ويجب 
أن تكون قراراتنا مواكبة للسرعة 
والتطــور الهائــل والتحــوالت 
االقتصادية الكبيرة من حولنا، 
موضحا أن الكويت على سبيل 
املثال تعاني من عدم ثبات أسعار 
النفط والتي تؤثر على اخلطط 
التنمويــة، موضحا أن بالده ال 
متتلك املوارد الطبيعية إال أنها 
متتلك العقول املدربة وخصوصا 
في مجــاالت مثــل تكنولوجيا 
املعلومــات وقطاع الطاقة الذي 
يحظــى بأهمية كبيــرة في ظل 
الطلــب املتنامــي علــى الطاقة 

النظيفة.
وردا على سؤال بخصوص 
رفض هنغاريا الستقبال الالجئني 
الســوريني، قــال ان بالده تعي 
جيدا الفرق بني الالجئ واملهاجر، 
حيث تقدم التسهيالت املالئمة 
لالجئني وتقدر الظرف االنساني 
الذين ميرون به، اما فيما يتعلق 
الشــرعيني  باملهاجريــن غيــر 
والذين يحاولون دخول البالد 
من غير املنافذ الشرعية فمن حق 
الدولة أن حتمي حدودها وأمنها 
االستراتيجي، مشيرا إلى أنه ال 
يوجد قانون في العالم يقر ذلك.

وزير الدولة في وزارة اخلارجية والتجارة واملسؤول عن التعاون الثقافي والعلمي والسياحة إشتيفان إيارتو خالل 
املؤمتر الصحافي            )محمد هاشم(

العالقات االقتصادية 
والتجارية ال ترقى 
ملستوى الطموح 
مقارنة باإلمكانات 

الهائلة املتوافرة
في البلدين

 
نسعى لدعم التبادل 
الثقافي والذي يوفر 

أرضية مشتركة 
ومساحة كبيرة

من التفاهم بني 
الشعبني الصديقني

 
لدينا رغبة في جتديد 

االتفاقية احلكومية 
املشتركة مع الكويت 

وعرضنا املوضوع
على اجلانب الكويتي

صفقة طائرات 
اليوروفايتر مع إيطاليا 
على الطريق الصحيح 

واملسألة ال تتعدى 
كونها إجراءات 

روتينية ليس أكثر

نتابع بقلق األوضاع 
في إسبانيا ونتمنى أن 

تتم الترتيبات بشأن 
إقليم كاتالونيا في 

إطار الدستور ووحدة 
وسالمة األراضي 

اإلسبانية

اللجان التحضيرية 
مبجلس التعاون 

مازالت متوقفة باستثناء 
عدد قليل جداً منها 
يعمل بشكل محدود

سفارة روسيا نظمت
»معرض الفن الواقعي الروسي«

مهرجان األفالم اليابانية 18 أكتوبر
أسامة دياب

تقيم سفارة اليابان لدى البالد مهرجان 
االفالم اليابانية بالتعاون مع شركة السينما 
الكويتية الوطنية وذلك في ســينما ليلى 

جاليري يوم االربعاء ١8 أكتوبر القادم.
وُيعرض خالل املهرجان فيلمان مميزان 
»ال ال ال فــي القاع« و»الشــاب ذو القصة 
الغريبة يعود الى املنزل«، علما ان الدخول 

مجاني.

محمد هالل الخالدي

برعايــة وحضور محافــظ العاصمة 
الفريــق متقاعــد ثابــت املهنــا وعدد من 
الشيوخ والديبلوماسيني واجلمهور، أقامت 
ســفارة روسيا في الكويت معرضا للفن 
الروسي الواقعي مبشاركة ستة من أهم 
فناني روســيا املتميزين الذين حضروا 
للكويت خصيصا لهذه املناســبة، حيث 
قدموا ١٠٠ لوحة من أفضل لوحاتهم والتي 
حظيت باهتمــام بالغ من قبل احلضور، 

خاصة أن روسيا تشــتهر بكونها رائدة 
في مدرسة الرسم الواقعي. 

وبهذه املناســبة أثنى الفريق متقاعد 
ثابت املهنــا على عمق العالقات املتميزة 
التي تربط الكويت مع روسيا، مثمنا دور 
الســفير الروسي النشــط وحرصه على 
التواصل مع أهل الكويت وحضور جميع 
املناسبات الوطنية والشعبية مبا يوثق 
العالقات بني البلدين رسميا وشعبيا، كما 
أشاد مبهارة الفنانني الروس املشاركني في 

املعرض وبأعمالهم.

الشيخة سارة  السالم وأبناءها  الشيخة حصة احلمود  أليكسي سولوماتني وحرمه يتوسطان  الروسي  السفير 
والشيخ ناصر والشيخة راحيل صباح الناصر الصباح        )محمد هنداوي(

محافظ العاصمة الفريق متقاعد ثابت املهنا خالل جولته في معرض الفن الروسي برفقة حرم السفير الروسي

السفير الروسي أليكسي سولوماتني يقدم إحدى اللوحات الفنية هدية لسفير كوبا اندرس جاريدو

خالل حفل أقامته السفارة اإلسبانية بمناسبة العيد الوطني

اجلاراهلل: الصفقات العسكرية مع الواليات املتحدة مستمرة ولن تتوقف
أسامة دياب

أكد نائب وزير اخلارجية 
الســفير خالــد اجلــاراهلل أن 
صفقة طائــرات اليوروفايتر 
مــع إيطاليــا علــى الطريــق 
الصحيح واملســألة ال تتعدى 
كونها إجراءات روتينية ليس 
أكثر، مشــيرا إلــى لقاء جمع 
نائب رئيــس مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع باللجنة املعنية 
فــي مجلــس األمة منــذ فترة 
وكانت هناك تأكيدات على أن 
هذه الصفقة ســليمة وتسير 

في اجتاهها الصحيح.
وردا على سؤال حول نتائج 
لقاء مســاعد وزير اخلارجية 
للشؤون القنصلية امس االول 
مع القائم باألعمال في السفارة 
اإليرانية بشأن املواطن الكويتي 
املعتقل في إيران، أكد اجلاراهلل 
- في تصريحات للصحافيني 
على هامش مشاركته في احلفل 
الذي أقامته السفارة االسبانية 
مبناسبة العيد الوطني - أن 
اللقاء بالفعل مت وسيتم رفع 
تقرير عن هذا االجتماع، معربا 
عــن أمله فــي أن يكون هناك 
جتاوب من اجلانب اإليراني.

وعمــا اذا كان قرار وزارة 
بوقــف  األميركيــة  الدفــاع 
التدريبات العسكرية مع دول 
اخلليج يشمل وقفا للصفقات 
العســكرية أيضــا خاصة مع 
الكويت، شدد اجلاراهلل على ان 
الصفقات العسكرية والتعاون 
العسكري مع الواليات املتحدة 

مستمر ولن يتوقف.
وعن نتائج لقائه مع وزير 
الدولة الهنغاري مؤخرا، قال ان 
زيارته الى الكويت تأتي ضمن 

مهمة تتعلق بوزارة التجارة 
وهي مهمة جتارية واقتصادية 
بالدرجــة االولــى، لكنه ابدى 
رغبته في لقاء املسؤولني في 
وزارة اخلارجية ورحبنا بدلك 
واستعرضنا العالقات اجليدة 
مع هنغاريا ومجاالت التعاون 
املختلفة، مضيفا ان هنغاريا 
بلــد مهــم بالنســبة للكويت 
وعالقاتها معها قدمية ومتميزة، 
وبالتالــي اســتعرضنا آفــاق 
تطوير هذه العالقة وحتدثنا 
عن برنامج الزيارات املستقبلية 

للمسؤولني في البلدين.
وعن انفصال إقليم كتالونيا 
عن اســبانيا، قــال اجلاراهلل: 
نتابــع األوضاع في اســبانيا 
ونشــعر بالقلق ملــا يحصل، 
متمنيــا أن تتــم الترتيبــات 
بشأن االقليم في إطار الدستور 
االســباني ووحــدة اســبانيا 

وسالمة أراضيها.
وعــن عودة عمــل اللجان 
التحضيريــة اخلاصــة بدول 

جدا على مستوى القيادة بني 
صاحب الســمو األمير وامللك 
االسباني السابق ترجمت من 
خالل زيــارات ودية وخاصة 
انعكست على مجمل العالقات 

الثنائية.
وفيمــا يتعلــق باســتياء 
عدد مــن املواطنني الكويتيني 
بسبب تأخر إصدار التأشيرات 
اخلاصــة باخلــدم مــن قبــل 
قــال  االســبانية،  الســفارة 
اجلاراهلل: بحثنا هذا املوضوع 
مع السفير االســباني وأكدنا 
على عــدم ارتيــاح املواطنني 
الكويتيني بشأن تأخر إصدار 
تعطــى  التــي  التأشــيرات 
لألشخاص املرافقني للكويتيني 
عنــد ذهابهــم الــى اســبانيا 
للســياحة والذيــن يقضــون 
هناك مدة تزيد على شهر، وقد 
أبدى السفير االسباني تفهمه 
ووعد بان السفارة ستركز على 
هذا املوضوع العام املقبل من 
خالل زيــادة أعــداد العاملني 

مجلس التعاون بعد توقفها، 
قال اجلاراهلل ان اللجان مازالت 
غيــر فاعلة وغيــر عاملة في 
مجلس التعاون باستثناء عدد 
قليــل جدا منها يعمل بشــكل 

محدود. 
 وبخصوص الڤيديو الذي 
انتشــر عبر مواقع التواصل 
االجتماعي عن تعرض مواطن 
كويتي للضرب في مصر من 
قبل قــوات الشــرطة، قال لم 

اسمع بهذا الشيء.
وبالعودة للمناســبة شدد 
اجلــاراهلل على قــوة ومتانة 
العالقات الكويتية - االسبانية 
والتــي وصفهــا بالتاريخيــة 
واملتميزة والتي تشمل مصالح 
ورؤى مشتركة وتفاهما حول 
العديد من القضايا، الفتا الى 
الكويتيــة  ان االســتثمارات 
في اســبانيا قدميــة، وهناك 
زيارات متبادلة على مستوى 
املسؤولني في البلدين، إضافة 
الــى عالقات متميزة وحميمة 

الذين يتولــون عملية إصدار 
هذه التأشــيرات وأيضا عدم 
التشــدد في القيود املفروضة 

على تأشيرات املرافقني.
مــن جهتــه، أكد الســفير 
اإلسباني لدى البالد كارلوس 
سائنث دي تيخادا على عمق 
العالقات اإلسبانية - الكويتية 
باملمتــازة  وصفهــا  والتــي 
واملتطورة في جميع املجاالت 
وعلى مختلف األصعدة سواء 
السياســية أو االقتصادية أو 
الثقافيــة، الفتــا إلــى وجود 
استثمارات كويتية في اسبانيا 
باإلضافــة إلى امتالك عدد من 
الكويتيني لعقارات  املواطنني 
هنــاك، معربــا عن ســعادته 
الســائحني  أعــداد  لتنامــي 
الكويتيني الذين يزورون بالده 

سنويا.
فــي   - تيخــادا  وأشــار 
تصريحات للصحافيني - إلى 
أن العالقات املتميزة التي جتمع 
صاحب السمو األمير الشيخ 

صباح األحمد والعائلة احلاكمة 
في اســبانيا أعطت للعالقات 
الثنائية بني البلدين دفعة هامة 
لتعزيزها وتطويرها، مشيدا 
مبســتوى التمثيــل الكويتي 
في حفل االســتقبال ووجود 
عدد كبير من املواطنني الذين 

وصفهم باألصدقاء.
وعن أبرز العناوين حول 
لقائه نائب وزيــر اخلارجية 
السفير خالد اجلاراهلل، أوضح 
تيخادا أنه ناقش مع اجلاراهلل 
العديد مــن القضايا املتعلقة 

بالعالقات الثنائية.
وعن عــدم منح الســفارة 
تأشــيرات للخــدم املرافقــني 
للمواطنني الكويتيني الصيف 
املاضي شــدد على أن القســم 
القنصلي بالسفارة مينح اآلالف 
من التأشيرات للكويتيني دون 
أدنى مشكلة تذكر، والتأخير 
فقط بسبب تزايد الطلب على 
التأشيرات، وهي اإلشكالية التي 
تواجههم فــي فصل الصيف، 
موضحا أن القســم القنصلي 
مينح املتقدمني التأشيرة وفق 
تاريخ التقدمي ويقدم تسهيالت 
كبيرة للكويتيني الذين هم محل 

ترحيب.
وعن نية إقليم كاتالونيا 
االنفصال عن اسبانيا، أكد ان 
موقف احلكومة من االنفصال 
واضــح، حيث شــددت على 
وحــدة األراضي اإلســبانية 
ووحدة الشــعب اإلســباني، 
الفتا إلى أن احلكومة تراقب 
الوضع وتســعى ملعاجلته، 
معربــا عن تفاؤلــه باحلوار 
والوصول إلى حل خصوصا 
مــع تعليــق اإلعــالن عــن 

االستقالل مؤقتا.

)شانافاس قاسم( خالد اجلاراهلل مع السفير اإلسباني وحرمه خالل االحتفال  )شانافاس قاسم( حضور ديبلوماسي 

الكويت تؤكد حرصها على تعزيز حقوق الطفل وحمايته
نيويــورك ـ كونــا: أكــدت 
الكويت حرصهــا على تعزيز 
حقوق الطفل والعمل من أجل 
حمايته وجتــدد الدعم جلميع 
اجلهود واملساعي التي تبذلها 
الــدول واملنظمــات احلكومية 
وغير احلكومية من أجل إيجاد 

عالم أفضل لألطفال.
جــاء ذلــك فــي كلمــة وفد 
الكويت الدائم لدى األمم املتحدة 
والتي ألقاها السكرتير الثاني 

فهــد حجي امام اللجنة الثالثة 
واإلنســانية  »االجتماعيــة 
والثقافية« حول تعزيز حقوق 
األطفال وحمايتهم وذلك ضمن 
اعمال الدورة الـــ٧٢ للجمعية 
العامة لألمم املتحدة مساء اول 

من امس.
وأشــار الــى ان هــذا العام 
يصــادف مــرور ١5 عاما على 
اعتماد الوثيقة املعنونة »عالم 
صالــح لألطفال« خالل الدورة 

االســتثنائية للجمعية العامة 
املعنيــة بالطفــل التــي عقدت 
في عــام ٢٠٠٢ حيــث التزمت 
احلكومات من خالل تلك الوثيقة 
مبجموعة من األهداف احملددة 
زمنيا لصالح األطفال والشباب.
وأشاد حجي باجلهود التي 
تبذلهــا األمم املتحدة واملعنية 
باألطفــال والنــزاع املســلح 
واملطالبــة بحمايــة حقوقهــم 
وكرامتهــم معربــا عــن القلق 

الشديد إزاء املعاناة اإلنسانية 
التي تواجه نصف مليار طفل 
حــول العالــم يعيشــون فــي 
البلدان املتضررة من النزاعات 
والكوارث الطبيعية واألوبئة.

كما اعــرب عن القلــق إزاء 
األطفال الذين يواجهون اآلثار 
السلبية التي تخلفها النزاعات 
املســلحة كالتجنيد والتطرف 
العنيف واستخدام واستغالل 
األطفــال مــن قبــل اجلماعات 

املسلحة من غير الدول.
الكويــت  الــى ان  وأشــار 
ستســتضيف قريبا مؤمترين 
محوريــني ألطفــال املنطقــة 
أولهمــا حــول معانــاة الطفل 
الفلسطيني في ظل االنتهاكات 
يــد قــوات  املتواصلــة علــى 
االحتالل اإلســرائيلية واآلخر 
لدعم التعليم بالصومال وذلك 
مواصلة للنهج والدور اإليجابي 

الرائد للكويت اإلنساني.


