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الكويت: موقفنا ثابت وراسخ إزاء قضايا نزع السالح النووي وعدم انتشاره
نيويورك - «كونا»: أكد 
منــدوب الكويت الدائم لدى 
األمم املتحدة السفير طارق 
البناي موقف الكويت الثابت 
والراســخ إزاء مــا يتعلــق 
باحلفاظ على األمن والسلم 
الدولي وقضايا نزع السالح 

النووي وعدم انتشاره.
البناي في  وقال السفير 
كلمــة الكويت التــي ألقاها 
أمــام  األول  امــس  مســاء 
املؤمتر العاشر الستعراض 
معاهدة عدم انتشار األسلحة 
النووية إن ذلك يأتي انطالقا 
مــن التزام الكويــت املطلق 
باحترام االتفاقيات واملواثيق 
الدولية وإميانها الدائم بأهمية 

تدعيمها واحلفاظ عليها.
العالم  وأضاف: «يتفــق 
على أن معاهدة عدم انتشار 
األسلحة النووية هي حجر 
عــدم  ملنظومــة  األســاس 
الســالح  االنتشــار ونــزع 
النووي، ونحن بأمس احلاجة 
اليوم لتأكيد مصداقية هذه 
املعاهــدة واحلفــاظ علــى 
أمــام  فاعليتهــا والســيما 

على الســالح النــووي عن 
االستمرار بتطوير وحتديث 
ترساناتها النووية ومتسكها 
النــووي  الــردع  بسياســة 
وجعلهــا جزءا مــن العقائد 
العسكرية وتزايد التوترات 
على الساحة الدولية بجانب 
اســتمرار التحديــات التــي 
تواجه املنظومة الدولية ملنع 

االنتشار النووي.
وبني أن «تلك التطورات 
ال تدع مجاال للشك بضرورة 
وأهمية العمل على البدء في 
استقراء كافة هذه التطورات 
بآليــات واضحة  واخلروج 
للتعامــل معهــا فــي إطــار 
معاهدة عدم االنتشــار وهو 
ما سيعزز بال شك من أهمية 

هذه املعاهدة وجدواها».
النووي  االتفــاق  وحــول 
اإليراني اعرب السفير البناي 
عــن أملــه بــأن تتــم مراعاة 
الهواجس الكويتية واخلليجية 
حــول هــذا االتفــاق، مؤكــدا 
ضرورة متابعــة تنفيذ قرار 
مجلس األمن رقم ٢٢٣١ اخلاص 

بالتحقق والرصد في إيران.

ودان بشــدة القيــام بأي 
جتــارب نووية تســاهم في 
تقويض الســالمة البشرية 
واي استفزاز او تصرف من 
شأنه أن يضر باألمن والسلم 
الدولي، مؤكدا أهمية حتقيق 
عاملية معاهدة احلظر الشامل 
النووية وتسهيل  للتجارب 
دخولها حيز النفاذ بأســرع 

وتأجيله الى اجل غير مسمى.
وفي هذا الصدد، أوضح 
الســفير البناي أن الكويت 
تؤكــد أن قــرار ١٩٩٥ حــول 
الشــرق األوســط الــذي مت 
على أساسه التمديد الالنهائي 
للمعاهدة يبقى ساري املفعول 
حتى تتحقق غاياته وأغراضه 
وان مسؤولية تنفيذ القرار 

تقع على عاتق اجلميع.
واكد البنــاي أن الكويت 
الرئاســة  بصفتهــا دولــة 
احلالية للمؤمتر ســتتبنى 
وستستمر بتبني مع الدول 
املعنية املشاركة نهجا مفتوحا 

وشفافا وشامال.
أكــد حــق جميــع  كمــا 
الدول األطــراف في تطوير 
األبحاث والدراسات وامتالك 
النووية  التقنية  واستخدام 
وان  الســلمية  لألغــراض 
إعادة تفســير هذا احلق أمر 
محظور إال ان ممارسته يجب 
ان تتفق متاما مع االلتزامات 
القانونية للدول واالتفاقات 
املبرمة مــع الوكالة الدولية 

للطاقة الذرية.

البنــاي األطراف  ودعــا 
املعنيــة في االتفاق النووي 
اإليراني إلى العودة لطاولة 
املفاوضــات بهدف الوصول 
التفاق التحقق من ســلمية 
البرنامج النــووي اإليراني 
فــي طريــق حتقيــق األمن 
واالســتقرار فــي املنطقــة 

والعالم.

وقت، وذلك من خالل تصديق 
الدول الالزمة والتي لم تقم 
بذلــك وبصفة خاصة الدول 
األســلحة  علــى  احلائــزة 

النووية.
وتابع السفير البناي: «لقد 
ساهمت الكويت في اجلهود 
التي دفعت بها الدول العربية 
لتنفيذ قرار عام ١٩٩٥ وإنشاء 
منطقة خالية من األســلحة 
النووية وغيرها من أسلحة 
الدمار الشــامل في الشــرق 
األوســط فقــد اقــر مؤمتــر 
املراجعة لعام ٢٠١٠ وبالتوافق 
خطة عمل لتنفيذ قرار الشرق 

األوسط».
وأضاف أن املؤمتر كلف 
األمــني العام لــألمم املتحدة 
آنــذاك والدول الثــالث التي 
تبنــت القرار بعقــد مؤمتر 
إلنشاء املنطقة ليكون بداية 
مســار تفاوضي إلنشــائها، 
موضحــا أن غيــاب اإلرادة 
السياسية واجلدية من قبل 
كل من األطراف املكلفة بعقد 
املؤمتر ومن إســرائيل أدى 
إلى إفشــال عقده في موعدة 

وأثنى السفير البناي في 
هــذا الصدد على الدور التي 
تقــوم بــه الوكالــة الدولية 
للطاقة الذرية من خالل برامج 
التعاون التقني التي تساهم 
فــي بناء القــدرات الوطنية 
للدول النامية وتضمن نقل 
التكنولوجيــا النووية ذات 
السلمية في  االســتخدامات 
ســبيل حتقيق أهــداف تلك 

الدول التنموية.
وقال ان «من هذا املنطلق 
فقد أولت الكويت منذ فترة 
بعيدة اهتماما خاصا ألنشطة 
التعاون التقني وقد ساهمت 
أيضا بدعم أنشــطة الوكالة 
االســتخدامات  ومبــادرة 
السلمية التابعة لها وجتديد 

مختبراتها».
وأعرب السفير البناي عن 
أمله بأن يتحمل اجلميع دون 
تخصيص طرف مسؤولياته 
بالطرق املثلى مبا يسهم في 
تدعيم منظومة نزع السالح 
النــووي وصــوال للغايــة 
األســمى وهي صــون األمن 

والسلم الدوليني.

في كلمة مندوبنا الدائم لدى األمم املتحدة أمام املؤمتر العاشر الستعراض معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية

مندوب الكويت الدائم لدى األمم املتحدة السفير طارق البناي

التطــورات التــي نشــهدها 
ونحن نعاصر ذكراها الـ ٥٠».
وأشــار إلــى أن أمام هذا 
املؤمتر فرصة سانحة إلحراز 
تقدم حقيقي من خالل تنفيذ 
االلتزامــات التــي قطعتهــا 
الدول على نفســها وخاصة 
الدول احلائزة على األسلحة 
النووية في تبني خطة عمل 
طموحة تعوض الفرص التي 

مضت وضاعت.
وذكر في هــذا الصدد أن 
اخلطة يجب أن تطرح أهدافا 
محددة وملموسة في مجال 
نزع الســالح النووي الذي 
يعــد األولوية التــي حددها 
املجتمع الدولي منذ الدورة 
األولى املكرسة لنزع السالح 
للجمعية العامــة عام ١٩٧٨ 
فــي هدف تعزيز تنفيذ هذه 
املعاهدة احملورية مبا يحافظ 
على مصداقيتها واستدامتها.
وأشــار الســفير البناي 
إلــى التطورات املتســارعة 
واخلطيرة التي شهدها العالم 
في الفترة املاضية واملتضمنة 
إعالن بعض الدول احلائزة 

ندعو األطراف املعنية باالتفاق النووي اإليراني إلى العودة لطاولة املفاوضات والتوصل إلى اتفاقالبناي: نحن بأمّس احلاجة لتأكيد مصداقية معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية واحلفاظ على فاعليتها

احلمود: محاربة املخدرات مسؤولية مجتمعية
أشــاد املستشــار فــي 
الديــوان األميري الشــيخ 
فيصل احلمود بدور وجهود 
وزارة األوقاف والشــؤون 
اإلســالمية التوعويــة في 
املجتمع، مثمنا استجابتها 
توحيــد خطبــة  لطلــب 
اجلمـعـــــة وتخصيصهــا 
لتوعية الشــباب مبخاطر 
وآثار آفة املخدرات، حيث 
عممت اخلطبة على جميع 
الكويــت حتــت  مســاجد 
عنوان «خطورة املسكرات 

واملخدرات». وشدد احلمود على الدور الكبير 
للمساجد وأهميته باعتبارها اللبنة األولى 
التي تعكس الهوية اإلســالمية للمجتمع، 
مبينا أن رســالة املسجد خالدة لقربه من 
املجتمع وتأثيره في نشر الثقافة اإلسالمية 
والتوعوية بني الشباب، محذرا من ان خطر 
املخدرات يتجلى بوضوح بتأثيرها اخلطير 
على املجتمع إذا لم نحد من انتشارها، مشيرا 
إلى أنه في ظل تفشــي املخدرات بأنواعها 
بني الشباب، نشهد الكثير من السلوكيات 

املنحرفة والتي وصل بعضها إلى القتل.

وقال: من واجبنا انطالقا 
من اهتمامنا بفئة الشــباب 
وإدراكا منــا لقيمــة الدعاة 
في املساجد، كثفنا جهودنا 
بالتنسيق مع وزارة األوقاف 
التوعية بني املصلني  لنشر 
بجميع أعمارهم عن أخطار 
هذه اآلفــة اللعينة لتحقيق 
الهدف املنشود للحفاظ على 
أبنائنا من الضياع واالنحراف 

عن الطريق املستقيم.
ونبه إلى أن استهداف 
الشباب عن طريق اإلدمان 
واملخدرات  اســتهداف للبــالد، وإضعاف 
لعناصــر قوتهــا، وهــدم للقيــم النبيلة 
واألخــالق احلســنة، فضال عما تســببه 
هــذه اآلفة مــن انحدار تربــوي وتعليمي 
وأخالقي واجتماعــي واقتصادي، إضافة 
إلى األمراض الصحية والنفسية والتفكك 
األســري والظواهر السلبية في املجتمع، 
داعيا املجتمع الكويتي إلى التكاتف للقضاء 
على الظاهرة ومكافحتها والعالج ملن ابتلي 
بها، من أجل حماية أبنائنا وبناتنا واحلفاظ 

على مستقبل الوطن.

أشاد بتجاوب «األوقاف» وتخصيصها خطبة اجلمعة اليوم عن «املخدرات»

الشيخ فيصل احلمود

وكيل احلرس: رفع قدرات الفنيني العسكريني 
في ممارسة احلرف بكفاءة واقتدار

عبدالهادي العجمي

برعايــة وحضور وكيل احلرس الوطني 
الفريــق الركن م.هاشــم عبدالرزاق الرفاعي 
احتفلــت مديرية اخلدمــات الفنية بتخريج 
٣ دورات لتأهيــل الفنيني العســكريني وهي 
«ميكانيــكا آليات عســكرية، وإنتــاج مواد 
عســكرية، وميكانيكا حلام مواد عسكرية» 
في مركز التدريب الفني، حيث نقل للخريجني 
حتيات قيادة احلرس الوطني ممثلة بســمو 
رئيس احلرس الوطني الشيخ سالم العلي. 
وكــرم الرفاعي اخلريجني، داعيــا إياهم إلى 
تطبيق ما اكتســبوه من خبرات فنية خالل 

الدورات في تطوير العمل بوحداتهم. وأعرب 
عن ســعادته بعقد هذه الــدورات األولى من 
نوعها في احلرس الوطني بالتعاون مع الكلية 
األسترالية في الكويت والتي تؤهل املنتسبني 
من خالل الدراسة النظرية والتدريبات العملية 
إلتقــان اســتخدام األجهزة واملعــدات ورفع 
قدراتهم في ممارسة احلرف الفنية بكل كفاءة 
واقتدار.وأضاف أن القيادة في احلرس الوطني 
تسخر كل اإلمكانات لتطوير الوحدات الفنية 
وصقل مهــارات العنصر البشــري لالرتقاء 
بالعمل داخل احلــرس الوطني ودفع جهود 
إسناد أجهزة الدولة، تطبيقا ألهداف الوثيقة 

التوجيهية ٢٠٢٥ «حماية وسند».

دعا خريجي ٣ دورات حديثة إلى تطبيق ما اكتسبوه في تطوير العمل بوحداتهم

الفريق الركن م.هاشم عبدالرزاق الرفاعي في صورة تذكارية مع اخلريجني

مساعد وزير اخلارجية األميركي السابق ديڤيد شينكر: 
فرصة للتنمية في الكويت مع تعيني النواف رئيسًا للوزراء

أكد مساعد وزير اخلارجية 
األميركي الســابق لشــؤون 
الشرق األدنى، ديڤيد شينكر، 
أنــه يــرى وجــود فرصــة 
لإلصالح والتنمية في الكويت 
خالل الوقت احلالي في ظل 

تعيني رئيس وزراء جديد.
جــاء تصريــح شــينكر 
خالل لقاء عقده مع مؤسس 
ورئيس مركز ريكونسنس 
للبـحـــــوث والدراســــــات 
عبدالعزيــز العنجري، الذي 
يقوم حاليا بزيارة للعاصمة 
األميركية واشــنطن يلتقي 
خاللها بعدد من املســؤولني 
والديبلوماسيني األميركيني، 
باإلضافة إلــى جولة مكثفة 
مع مراكز الدراسات ومعاهد 
املرموقة  البحوث األميركية 

هناك.
وقال شــينكر إن الكويت 
دخلت مرحلة جديدة تتمثل 
بتعيني ســمو الشــيخ أحمد 
النواف رئيسا جديدا للوزراء، 
مــع قــرب إجــراء انتخابات 
برملانية جديدة، كما أعرب عن 
أمله بأن تقوم إدارة الرئيس 
جو بايدن باإلعالن عن تسمية 
سفيرها اجلديد لدى الكويت 
خلفا للسفيرة السابقة إلينا 
رومانوســكي بالتزامــن مع 
تعيني جاسم البديوي سفيرا 
كويتيا جديدا في واشنطن.

الشعب يريد إصالحًا

قــال  الكويــت  وحــول 
الكويتي  شينكر: «الشــعب 
يريد إصالحا حقيقيا وتنفيذا 
واضحــا لتدابيــر مكافحــة 

الباب  التغييــرات ســتفتح 
ملزيد من التقدم في العالقات 
الثنائية بني الواليات املتحدة 

والكويت.
وأعرب شــينكر عن أمله 
بــأن تشــهد العالقــات بــني 
البلديــن مزيــدا مــن القوة 
والعمق، منوها إلى أنه خالل 
توليه منصب مساعد وزير 
اخلارجية وعلــى الرغم من 
متانة العالقات التاريخية بني 
البلدين كان هو من املسؤولني 
ـ القالئلـ  الذين قاموا بزيارة 

األميركية، وهو بحكم خبرته 
ومعرفته باملنطقة لديه رؤى 
عميقة علــى صعيد حتليل 
األوضاع اإلقليمية أو الدولية.

وقال العنجري: «اللقاء مع 
شينكر استمر ساعتني، وهو 
امتداد للقاءات سابقة بيننا، 
حتدث فيها املسؤول األميركي 
السابق بشفافية ووضوح عما 
يراه من تطورات حتدث في 
املنطقة سواء على املستويات 
السياسيـــــة والتنمويـــــة 

واالقتصادية».
العنجــري: «إن  وأضاف 
ديڤيد شــينكر مــن أصدقاء 
مركز ريكونسنس الدائمني، 
وأتطلع خــالل وجودي في 
واشــنطن العاصمــة لبنــاء 
مزيد مــن العالقات اجلديدة 
مع احلفاظ على متانة ما مت 
تأسيسه من عالقات سابقة 
لتعزيــز التعــاون وتبــادل 
الشــخصيات  واألفــكار مع 
األميركية الوازنة واملؤثرة في 
عملية صنع القرار األميركي 

جتاه املنطقة».
يتولى ديڤيد شينكر حاليا 
منصب زميل أول في برنامج 
Taube فــي معهد واشــنطن 
ومديــر برنامــج السياســة 
العربية. وقد شــغل منصب 
مســاعد وزيــر اخلارجيــة 
لشؤون الشرق األدنى حتى 
ينايــر ٢٠٢١. وبهذه الصفة، 
كان املستشار الرئيسي لوزير 
اخلارجية في الشرق األوسط 
واملسؤول الكبير املشرف على 
أداء الواليات املتحدة سياسيا 

وديبلوماسيا في املنطقة.

إلى الكويت، داعيا إلى ضرورة 
القيــام مبزيد مــن الزيارات 
املتبادلــة رفيعة املســتوى 

رسميا وشعبيا.
تبادل األفكار

من جانبه اعتبر العنجري 
أن شــينكر من الشخصيات 
التي لعبــت دورا حيويا في 
املنطقة، مشيرا إلى أنه يشغل 
في الوقت احلالي منصب مدير 
برنامج السياسة العربية في 
(معهد واشنطن) بالعاصمة 

شدد خالل لقائه مع رئيس مركز ريكونسنس على أهمية اإلصالح ومكافحة الفساد

شعار معهد واشنطن لسياسات الشرق األدنى

الفساد، التي من شأنها حتسني 
أطر احلوكمة واالقتصاد الذي 
يواجه حتديات في الكويت».
وأضــاف: «متلك الكويت 
رأس مال بشري هائل وعدد 
سكان صغيرا وموارد مهمة 
وكبيــرة، إذا مت تســخيرها 
بشكل فعال ميكنها أن متكن 
الدولة مــن إحداث تغييرات 

هائلة ملموسة ومؤثرة».
تغييرات جذرية

وأشــار إلــى أن مثل هذه 

الكويت متلك رأس مال بشريًا هائًال وعدد سكان صغيرًا وموارد كبيرة إذا مت تسخيرها بشكل فعال ستحدث تغييرات مؤثرة
العنجري: نسـعى لبناء مزيد من جسـور التواصل مع الشـخصيات املؤثرة في صنع السياسـة األميركية جتاه املنطقة

شعار مركز ريكونسنس

مســاعد وزير اخلارجية األميركي السابق لشؤون الشرق األدنى ديڤيد شينكر ومؤسس ورئيس مركز ريكونسنس 
للبحوث والدراسات عبدالعزيز العنجري

فتح التقدمي في شواغر البعثات اخلارجية من ٧ - ١٠ اجلاري
ثامر السليم

اعتمد وزير التربية ووزير التعليم 
العالي والبحث العلمي د.علي املضف 
خطة الشــواغر للبعثــات اخلارجية 
للطلبة الكويتيني من خريجي الثانوية 
العامــة (النظام املوحد) أو ما يعادله 
بقســميه العلمــي واألدبي احلاصلني 
على الثانوية في عامي ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ 

و٢٠٢١ ـ ٢٠٢٢.
جاء ذلك في بيان رســمي لوزارة 
التعليم العالي، حيث أعلنت الوكيلة 
املساعدة لشؤون البعثات واملعادالت 
والعالقات الثقافية الناطق الرســمي 
باسم الوزارة فاطمة السنان أنه بناء 
علــى توجيهات وزير التربية ووزير 
التعليم العالي والبحث العلمي د.علي 
املضف سيتم فتح باب التسجيل في 
خطة الشواغر للبعثات اخلارجية لهذا 
العــام اعتبارا من يــوم األحد املوافق 
٢٠٢٢/٠٨/٠٧ ويســتمر حتــى متــام 
الســاعة ١٢:٠٠ ظهرا من يوم األربعاء 
املوافق ٢٠٢٢/٠٨/١٠، عبر موقع الوزارة 
اإللكتروني، وذلك إلعطاء أكبر فرصة 

ممكنة لكافة أبنائنا الطلبة والطالبات 
ممن لم يتسن لهم القبول مسبقا في 
جامعة الكويت وخطة البعثات الداخلية 
واخلارجية للوزارة للتقدمي في خطة 

الشواغر.
وأوضحت انه يشترط للتسجيل 
بخطة بعثات الشواغر في التخصصات 
الطبية (طب بشري وطب األسنان) في 
الدول األجنبية تقدمي شهادة اختبار 
األيلتــز (األكادميــي/ UKVI) بدرجة 
(٦٫٥) كحــد أدنى، وأال تقل عن درجة 
(٦) في أي بند من بنود االختبار، أو 
ما يعادل ذلك للدرجة الكلية والبنود 
في اختبار التوفل ماعدا في جمهورية 
ايرلندا وكندا فيشترط ارفاق اختبار 
االيلتــز األكادميي بدرجة (٦٫٥) على 
أال تقــل الدرجة عن (٦٫٥) في أي بند 

من بنود االختبار.
وذكرت السنان أنه في حال رغبة 
املقبولني في خطة بعثات الوزارة للعام 
اجلامعي ٢٠٢٢ـ  ٢٠٢٣ أو بخطة اإليفاد 
املباشر للتخصصات الطبية أو بعثات 
التميز بالتقدمي خلطة بعثات الشواغر، 
فإنه يجب عليهم االنســحاب من تلك 

البعثة حتى يتســنى لهم التســجيل 
في خطة الشــواغر، علما أنه في حال 
عدم قبولهم في خطة الشــواغر فلن 
تتم إعادة املقعد الذي مت االنســحاب 
منه، كما يسمح للحاصلني على بعثة 
داخلية وانسحبوا منها قبل التحاقهم 
بها التسجيل بخطة بعثات الشواغر، 
مع تقدمي ما يثبت ذلك، مشددة بالوقت 
ذاته على انه ال يحق للطالب التسجيل 
بخطة الشواغر في حال تسجيله في 
جامعة الكويت واجلامعات اخلاصة أو 
خطة املنح الدراسية خلارج الكويت، 
ويحــق للوزارة إلغاء التســجيل في 

حال اإلخالل بهذا الشرط.
وأضافــت انه يجــب االطالع على 
التخصصــات املدرجــة فــي اخلطــة 
وتوصيفها العلمي وشــروط القبول 
باجلامعات لكل تخصص، حيث سيتم 
إدراج التخصصات في خطة الشواغر 
بالنسب املئوية املعتمدة بخطة البعثات 
(األصلية)، وســيتم الفرز وفق أدنى 
نســبة مت قبولها بــكل تخصص في 
اخلطة األصلية باستثناء تخصصي 
الطب البشري وطب األسنان، مؤكدة 

على جميع الطلبة والطالبات املتقدمني 
خلطة الشواغر ضرورة االطالع على 
شروط التسجيل، حيث يعتبر تسجيل 
الطالــب ملغى في حال عدم إدخال أو 
استكمال املستندات املطلوبة احملددة 
فــي املوقع اإللكتروني للــوزارة قبل 
انتهــاء املوعد احملدد للتســجيل. مع 
أهمية تسجيل الطالب في أكثر من رغبة 
بحيــث ال تقل عن ٨ رغبات، حيث إن 
آلية القبول مبقاعد البعثات اخلارجية 
تتم بناء على النسب املئوية للطلبة 
والطالبــات املتقدمني وفــق الرغبات 

املختارة.
ختامــا وجهــت الســنان الطلبــة 
والطالبــات وأوليــاء أمورهم ملتابعة 
حملة «وجهني» لوزارة التعليم العالي 
فــي مرحلتها الثالثــة واألخيرة عبر 
وسائل التواصل االجتماعي للوزارة، 
مؤكدة استعداد الوزارة الستقبال أي 
استفســارات خاصة بخطة الشواغر 
للبعثات اخلارجيــة من خالل خدمة 
التواصل عن بعد skiplino، داعية اهللا 
ـ عز وجل ـ التوفيق والسداد جلميع 
املتقدمني من أبنائنا الطلبة والطالبات.

من خريجي الثانوية «النظام املوحد» أو ما يعادله بقسميه العلمي واألدبي في عامي ٢٠٢٠ ـ ٢٠٢١ و٢٠٢١ ـ ٢٠٢٢

سفير الكويت في موسكو يسلم أوراق 
اعتماده إلى وزارة اخلارجية الروسية

موسكو - (كونا): سلم سفير الكويت 
لدى روســيا االحتادية منصــور العتيبي 
نســخة مــن أوراق اعتماده إلــى املبعوث 
اخلاص للرئيس الروسي للشرق األوسط 
وشــمال أفريقيــا نائب وزيــر اخلارجية 

الروسي ميخائيل بوغدانوف.
وقالت وزارة اخلارجية الروسية في بيان 
بث على موقعها اإللكتروني إن بوغدانوف 
استقبل السفير العتيبي وتسلم منه نسخة 

من أوراق اعتماده أمس اخلميس.
وأضــاف البيــان أن اجلانبــني ناقشــا 
املسائل املتعلقة مبواصلة تطوير عالقات 
الكويتية  التقليدية الروســية-  الصداقة 
مع التركيز على مهام زيادة حجم التعاون 
الثنائي متعدد اجلوانب ذي املنفعة املتبادلة 
وتدعيم احلوار السياســي النشيط حول 
القضايا الدولية وقضايا الشرق األوسط 

ذات االهتمام املشترك.

ملشاهدة الڤيديو


