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السفير األوزبكي: حريصون 
على تنمية وتطوير آفاق 

التعاون مع الكويت

أسامة دياب

أكد سفير جمهورية أوزبكستان لدى البالد د.بهرامجان 
أعاليــوف حرص بالده على تنميــة وتطوير آفاق التعاون 
املشترك مع الكويت في مختلف املجاالت االقتصادية والثقافية 
والتعليمية والتجارية، الفتــا إلى تطابق الرؤى ووجهات 
النظر بني البلدين حيال القضايا اإلقليمية والدولية وتعزيز 

السالم واحترام القانون الدولي.
وأشــار أعاليوف في احلفل الذي أقامه لتسليط الضوء 
علــى املهرجان الدولي لتطريــز الذهب وجتارة املجوهرات 
الــذي عقد في مدينة بخــارى األوزبكية، إلى عمق التعاون 
في املجاالت الثقافية والتراثية واإلنســانية والتي وصفها 

بأنها مثال يحتذى.
وقال نعمل بشكل وثيق مع الكويت في اجلانب الدستوري 
ونقــدر عاليا قــرار احلكومة الكويتية الســتقبال ضيوف 
مبســتوى عال من اوزبكســتان، مضيفا «ونعمل اآلن على 
تعزيز التعاون منها توقيع مذكرة تفاهم بني البلدين إضافة 
إلى التعاون مع املؤسسات األكادميية مثل جامعة الكويت».

وبالعودة للمناســبة، قال د.بهرامجان إن هذا املهرجان 
يهدف إلى عرض احلرف اليدوية األوزبكية الوطنية متعددة 
األوجه على نطاق أوسع، والترويج لعيناتها الفريدة، وإقامة 
تبادل للخبرات بني الشعوب في هذا االجتاه، وزيادة تطوير 
روابط الصداقة والتعاون، الفتا إلى مشاركة أكثر من ٣٠٠ 
حرفي من جميع مناطق أوزبكستان، إلى جانب مشاركة ٢٢١ 
مشاركا أجنبيا من ٥٨ دولة من مختلف دول العالم وكذلك 

عدد من الكويتيني.
وهنــأ اعاليوف احلرفيني الكويتيني الذين حصلوا على 
جوائز املهرجان، مشــددا على أهمية دعم وتشجيع العمل 
احلرفي واحتضان احلرفيني من خالل توفير البيئة املناسبة 

لعملهم والتي تساعدهم على اإلنتاج.
بــدوره، قال رئيس مجلس احلرف العاملي ســعد هاني 
القدومــي أن مجلــس احلرف العاملي (وهــو منظمة عاملية 
غير ربحية)، مقره احلالي الكويت لفترة الرئاسة (٢٠٢٢-

٢٠٢٤) تأسس في عام ١٩٦٤ في الواليات املتحدة األميركية، 
بهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من احلرفيني في العالم 
واحلد من جميع التحديات التي تواجههم فضال عن دعمهم 
ملمارسة حرفهم التقليدية وتشجيعهم على االبتكار للحفاظ 
علــى التراث الثقافي احلرفي العاملــي، مضيفا «إضافة إلى 
تبادل ودمج اخلبرات والتقنيات احلرفية وتعليم املهارات 
احلرفية اليدوية عن طريق تنظيم ورش العمل والدورات».

وحتدث القدومي عن مشاركة مجلس احلرف العاملي في 
املهرجان العاملي األول للتطريز بالذهب واملجوهرات الذي 
أقيم في مدينة بخارى، أوزبكستان خالل مايو ٢٠٢٢ حيث 
مت املوافقــة علــى منح مدينة بخارى لقــب مجلس احلرف 

العاملي «مدينة حرف عاملية».
ولفت الى مشاركة الكويت في املعرض احلرفي للمنتجات 
احلرفية اليدوية التقليدية الذي أقيم ضمن فعاليات املهرجان 
حيث تضمن الوفد الكويتي حرفيني اثنني هما: صالح عباس 
علي العباس، والدكتور حامد حسني حاجي قاسم في عرض 
منتجاتهــم احلرفيــة اليدوية من املجوهــرات واملعادن في 

املعرض الذي أقيم خالل املهرجان.

(ريليش كومار) السفير د.بهرامجان أعاليوف متحدثا خالل احلفل 

سفير أستراليا: ٥٨٠ مليون دوالر أسترالي 
إجمالي صادراتنا إلى الكويت خالل ٢٠٢١

احلوار مرتني في السنة بشكل 
دوري حيث ســيوفر فرصة 
ملراجعــة العالقــة الثنائيــة 
التعاون والترابط.  وتعميق 
ومتــت مناقشــة العديد من 
االتفاقيــات وااللتزامــات في 
اجللســة االفتتاحية مبا في 
ذلك ما يتعلــق بإيجاد طرق 
لتنظيم الصــادرات الغذائية 

األسترالية إلى الكويت.

املتجددة والعقارات التجارية. 
وفيما يتعلــق بالتعاون 
قــال  واألمنــي،  الدفاعــي 
غيلبــرت: تفخــر أســتراليا 
بدورها كجزء مــن التحالف 
الذي حرر الكويت عام ١٩٩١. 
والتزال عالقة تعاوننا الدفاعي 
قوية إلى اليوم كما شــهدت 
علــى ذلك زيــارة الســفينة 
احلربية األســترالية امللكية 
HMAS Ballarat إلــى الكويت 
فــي ديســمبر ٢٠١٨. والتزال 
أستراليا والكويت تساهمان 
بجديــة في األمــن اإلقليمي، 
مبا في ذلك دورهما املهم في 
محاربة داعش ودعم العراق 
وســورية. وعلــى الصعيــد 
السياسي، قال: تعمل أستراليا 
لتحقيــق  معــا  والكويــت 
أهدافهمــا املشــتركة. حيــث 
عقدنــا اجللســة االفتتاحية 
للمحادثــات األســترالية - 
الكويتية لكبار املسؤولني في 
نوفمبر ٢٠٢١، وســيعقد هذا 

بجائحــة كوفيــد-١٩، الفتــا 
إلى ان «اســتفادة الكويتيني 
من نهجنا املبتكــر والعملي 
فــي التعليــم ال تنحصر في 
أستراليا»، فهي موجودة هنا 
في الكويــت أيضا من خالل 
وجــود مؤسســتني للتعليم 
العالــي باعتمــاد أســترالي، 
وهمــا اجلامعة األســترالية 
وكلية بوكسهيل في الكويت. 
وقــال ان قصــة االســتثمار 
الكويتــي في أســتراليا هي 
أيضــا قصــة جنــاح، حيث 
تستمر الشركات الكويتية في 
االستفادة من جناح االقتصاد 
األســترالي املتقــدم، وموقع 
أســتراليا االســتراتيجي في 
منطقة آسيا واحمليط الهادئ 
والقوانني التنظيمية الفعالة 
في أستراليا. وقد استثمرت 
الكويت ما بني ١٥ و٢٠ مليار 
دوالر أسترالي حتى اآلن في 
األسهم األســترالية والبنية 
التحتيــة واملــوارد والطاقة 

املخزون. وكشف غيلبرت عن 
أن سفيرة أســترالية جديدة 
ســتخلفه وتصــل للكويــت 
أغسطس املقبل ولديها خبرة 
كبيــرة في منطقــة اخلليج، 
مضيفا أن الســفارة أصدرت 
نحو ٤٥٠ تأشــيرة سياحية 
مت إصدارها خالل الشــهرين 
املاضيــني وان مــدة إصــدار 
التأشيرة تستغرق عدة أيام 
فقط، وان بالده قد ألغت جميع 
القيود املتعلقة بكوفيد، ولكن 

إثبات التطعيم مطلوب.
ولفت الى أن التعليم مجال 
آخــر مــن مجــاالت التعاون 
الوثيق بني أستراليا والكويت 
حيــث أمت اآلالف من الطالب 
الكويتيــني دراســتهم فــي 
أستراليا خالل العقد املاضي، 
ويدرس حاليا في أســتراليا 
نحو ٤٠٠ طالب كويتي، وآمل 
أن تنمــو هــذه األرقــام مرة 
أخرى بعــد أن مت رفع قيود 
الســفر والدخــول اخلاصــة 
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أشاد سفير استراليا لدى 
البــالد جوناثــان غيلبــرت 
بعالقات الصداقة والشــراكة 
التي جتمع بالده مع الكويت، 
الفتا إلــى ان البلدين تعاونا 

في السراء والضراء.
وأشار خالل مؤمتر صحافي 
عقده مبناســبة انتهاء مهام 
عمله في البالد إلى أن جتارة 
املواد الغذائية بني أســتراليا 
والكويــت هي أكثــر مجاالت 
التعاون بني البلدين ويعود 
تاريخها إلى الستينيات، وهي 
ركيزة أساســية في العالقة 
الثنائية بني البلدين، مضيفا 
أن أســتراليا قامت بتصدير 
منتجــات تربــو قيمتها على 
٥٨٠ مليون دوالر أسترالي إلى 
الكويت خالل عام ٢٠٢١، مؤكدا 
ان أســتراليا ما تزال اختيار 
الكويــت األول في الشــراكة 
الغذائية مبنتجاتها الزراعية 
عالية اجلودة والتي متثل ما 
يقرب من ٨٠٪ من تعامالتنا 
التجاريــة. وذكر انه في ظل 
مخاوف األمن الغذائي العاملي 
احلالية واضطرابات خطوط 
التوريــد، جــددت أســتراليا 
التزامهــا بتلبيــة متطلبــات 
الكويت الغذائية املتنامية على 
املدى الطويل، سواء كان القمح 
أو الشــعير أو اللحم الضأن 
أو اللحــم البقري أو الفواكه 
واخلضراوات، فإن أستراليا 
هي االختيار الغذائي األفضل 
للكويت، مؤكدا وجود مخزون 
كاف من اخلراف األسترالية 
لعيــد األضحــى وان فتــرة 
اإليقاف الصيفي لن تؤثر على 

ذكر خالل مؤمتر صحافي مبناسبة انتهاء مهام عمله أن السفيرة اجلديدة لبالده تصل الكويت في أغسطس
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ألول مرة في الكويت


