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ملك مملكة بوتان خالل زيارته متحف قصر السالم
امللك جيغمي كيســار نامجيل واجنشــوك ملك مملكة بوتان خالل اســتقباله رئيس مجلس الوزراء ســمو الشــيخ أحمد نواف األحمد الصباح والشــيخ ســالم العبداهللا

واملستشار محمد أبواحلسن والشيخ خالد طالل اخلالد ومساعد وزير اخلارجية لشؤون آسيا سميح حيات

ملك بوتان استقبل رئيس الوزراء ووزير اخلارجية.. وزار متحف قصر السالم
استقبل امللك جيغمي كيسار 
نامجيل واجنشــوك ملك مملكة 
بوتان الصديقة صباح أمس رئيس 
مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد 
نواف األحمد الصباح، وذلك في 
مقــر إقامتــه بقصــر بيــان. كما 
استقبل ملك بوتان وزير اخلارجية 
الشيخ سالم العبداهللا، وذلك في 

مقر إقامته بقصر بيان.
مــن جانب آخــر، قــام امللك 
جيغمي كيسار نامجيل واجنشوك 
ملك مملكة بوتان الصديقة مساء 
أمــس األول بزيــارة إلى متحف 
قصر السالم حيث اطلع على ما 
يحتويه من مقتنيــات ووثائق 

تاريخية.

وزير اخلارجية: الكويت تضع جميع إمكاناتها حلماية مواطنيها في اخلارج

مجلس الوزراء للمشمولني بالعفو: قابلوا اإلحسان باإلحسان وكونوا قدوة حسنة
من خالل احلفاظ على هذا البلد املعطاء وااللتزام واالحتكام إلى قوانينه

مرمي بندق

أصدر مجلس الوزراء بيانا بشأن 
مرســوم العفو عن العقوبــة املقيدة 
للحريــة احملكــوم بهــا علــى بعض 

األشخاص.
ونــص البيــان على التالــي: «لقد 
حملت الكويت خالل تاريخها الطويل 
املمتد بل وفي أيامها احلوالك راية احلق 
والنور والعفو والتسامح واخلير، وان 
الشواهد على ذلك متواترة ومتكاثرة 

وحية ونضرة حتى ان عطرها يتفوح 
جمــاال وطيبها يتعبــق جريانا عبر 
القرون بأيدي حكامهــا البررة الذين 

صدقوا ما عاهدوا اهللا عليه.
وإميانا من القيادة السياسية بأن 
عهود االزدهار واالســتقرار والنتاج 
املليء بالبناء والعطاء واالعالء ال تتم 
وتكتمل وتزهو وتسمو إال مبصاحلة 
وطنية تعود باخليــر على أبناء هذا 
الوطن وفتح صفحة جديدة مضيئة 
مشــرقة يكــون عنوانهــا تصحيــح 

املسار من أجل االســتقرار، والتأكيد 
علــى أن الكويت أولــى بأبنائها وأن 
مكانة الشــعب لدى قيادته محفوظة 

ومذكورة ومذخورة.
من أجل ذلك، كشفت اإلرادة االميرية 
السامية عن رغبتها في استعمال حقها 
األصيل اجلليل دســتورا وقانونا في 
العفو عن شــريحة واسعة من أبناء 
الوطــن ممن هــم على أرضــه داخل 
املؤسسات اإلصالحية بعد ان قضوا مدة 
في تنفيذ العقوبات احملكوم بها عليهم. 

كما شــملت الرغبة االميرية السامية 
شريحة من أبناء الوطن ممن طال عليهم 
العمر وهم يلتحفون ثياب الغربة ال 
يشعرون بصدق املالذ وحقيقة املأوى، 
حتى ضاقت عليهم األرض مبا رحبت، 
وظنوا ان أيام العودة الى الديار واحالم 
االجتماع واللقاء قد أفلت دون رجعة.
ويؤكــد مجلس الــوزراء أنه على 
ثقة بأن هذه اخلطوة من شأنها تهيئة 
األجواء نحو تعاون مثمر بني السلطتني 
التنفيذية والتشريعية وفق األسس 

الدستورية وتزيل كل العوائق التي من 
شأنها تعطيل التنمية واالجناز وتهيئ 
أجــواء العمل كفريــق واحد لالرتقاء 
بكل ما فيه مصلحة الوطن واملواطن.
وبهذه املناسبة واملبادرة االميرية 
الســامية مــن والد اجلميــع صاحب 
الســمو األمير الشــيخ نواف األحمد، 
يأمل مجلس الوزراء من أبناء الوطن 
املشمولني بهذا العفو الكرمي ان يقابلوا 
االحسان باالحسان وان يكونوا قدوة 
حســنة إلخوانهم املواطنني من خالل 

احلفاظ على هذا البلد املعطاء وااللتزام 
واالحتكام الى قوانينه.

إن هذا العفو االميري الكرمي قد صدر 
عن إرادة خالصــة وعزم اكيد ورغبة 
صادقة من صاحب السمو األمير اميانا 
بقــول احلق تبارك وتعالى في محكم 
التنزيل (وأن تعفــوا أقرب للتقوى) 
وحتقيقا ملصلحة البــالد العليا حاال 
ومآال حتت ظل القيادة احلكيمة لصاحب 
السمو وسمو ولي عهده األمنيـ  حفظهما 

اهللا ورعاهما. واهللا ولي التوفيق».

اســتقبل وزير اخلارجية 
الشيخ سالم العبداهللا بديوان 
عام الوزارة املقرئ الكويتي 
الشيخ محمود الرفاعي حيث 
أعــرب الرفاعي عــن امتنانه 
وعرفانه لالهتمام الكبير من 
القيادة السياسية واحلكومة 
في الكويت بالوقوف بجانبه، 
متوجهــا بالتقديــر العميــق 
للقيادة السياســية ولوزارة 
اخلارجية وسفارتنا في تونس 
والقائمني عليها لتسخير جميع 
اإلمكانات املتاحة لالفراج عنه 
ومساندته وتقدمي الدعم له.

بدوره، أكد الشــيخ سالم 
العبداهللا أثناء اللقاء أن قضية 
اإليقــاف حظيــت باالهتمــام 
املباشــر واملتابعة املســتمرة 
من قبــل القيادة السياســية 
منذ الساعة األولى، مستذكرا 
تواصلــه الدائــم مــع نظيره 

الشــخصية والقوية  العالقة 
بني ســمو ولي العهد الشيخ 
ورئيــس  األحمــد  مشــعل 

اجلمهورية التونســية قيس 
سعيد ساهمت بشكل أساسي 
فــي إنهاء اإلجــراءات إلطالق 

سراح املواطن الرفاعي واإلفراج 
عنــه علــى وجــه الســرعة، 
مجددا في هذا السياق جزيل 

اإليجابي والتجاوب الســريع 
إلطالق سراح املواطن محمود 

الرفاعي.
مــن جانــب آخــر، التقى 
وزير اخلارجية الشيخ سالم 
العبداهللا في ديوان عام وزارة 
اخلارجية مع سفير أوكرانيا 
الكويت د.أوليكســاندر  لدى 
لبحــث  وذلــك  باالنوتســا 
التطــورات األخيــرة لألزمــة 
األوكرانيــة، حيــث أكد وزير 
اخلارجية على موقف الكويت 
حيــال هــذه األزمــة والداعي 
إلى ضــرورة االلتزام مببادئ 
القانون الدولي وميثاق األمم 
املتحدة وتأكيد مبدأ ســيادة 
الــدول واســتقاللها ووحــدة 
وسالمة أراضيها وفق حدودها 
املعترف بها دوليا. وشدد على 
أهمية دعم املســاعي الدولية 
الرامية إلى وقف إطالق النار 

الشكر واالمتنان للجمهورية 
التونســية الشــقيقة قيــادة 
وحكومة وشعبا على التعاطي 

وخفض التصعيد إليجاد حل 
سلمي لألزمة التزاما مببدأ حل 
املنازعات واخلالفات بالطرق 
والوسائل السلمية عن طريق 
احلوار مبا يتوافق مع القانون 
الدولي وميثاق األمم املتحدة.

مــن جانبــه، نقل ســفير 
أوكرانيــا حتيــات الرئيــس 
والشعب األوكراني إلى الكويت 
قيادة وحكومة وشعبا، معربا 
عن تقدير وامتنان بالده ملوقف 
الكويــت حيــال األزمــة فــي 
أوكرانيا، مشيدا بدعم الكويت 
للشعب األوكراني خاصة على 
الصعيــد اإلنســاني ودعمها 
كذلك لــكل اجلهــود الدولية 
الرامية إلــى تخفيف املعاناة 
اإلنسانية التي يعيشها جراء 
األزمة وملساعيها احلميدة في 
ترســيخ دعائم حفظ السلم 

واألمن الدوليني.

استقبل املقرئ محمود الرفاعي وأكد متانة ومتيز العالقات بني الكويت وتونس على املستويات كافة

أصدر بياناً بشأن مرسوم العفو عن العقوبة املقيدة للحرية احملكوم بها على بعض األشخاص أكد فيه أن عهود االزدهار واالستقرار ال تتم وال تكتمل إال مبصاحلة وطنية

الشيخ سالم العبداهللا مستقبال سفير أوكرانيا لدى الكويت د.أوليكساندر باالنوتساوزير اخلارجية الشيخ سالم العبداهللا مستقبال املقرئ محمود الرفاعي

وزيــر اخلارجيــة التونســي 
كرســتها  التــي  واجلهــود 
وزارة اخلارجية وتنســيقها 
املستمر مع وزارة اخلارجية 
واجلهات املعنية باجلمهورية 
التونسية واللقاءات العديدة 
التــي عقدتهــا ســفارتنا في 
تونس واتصاالتها املباشــرة 
مع املســؤولني في السلطات 
التونسية املختصة على جميع 
املستويات احلكومية واألهلية 
للوقوف على تفاصيل مسألة 
اإليقــاف ولســرعة احتــواء 
القضية وحلها، مشددا على أن 
الكويت لم ولن تدخر جهدا في 
وضع جميع إمكاناتها حلماية 
وصون مواطنيها ورعاياها في 
اخلارج. كما أكد متانة ومتيز 
العالقات التي تربط بني الكويت 
واجلمهورية التونســية على 
جميع املستويات وخصوصا 

سالم العبداهللا: دعم املساعي الدولية إليجاد حل سلمي لألزمة األوكرانية

وزير التنمية اليوناني: العالقات مع الكويت انتقلت إلى مرحلة جديدة من التطور
أشاد باستضافة الكويت ملعرض اإلسكندر األكبر مؤكداً أنه أحد أهم الشخصيات عبر التاريخ

أسامة دياب

التنميــة  وزيــر  أشــاد 
اليونانــي  واالســتثمارات 
جورجياديــس  أدونيــس 
باســتضافة الكويت ملعرض 
االســكندر األكبــر، مؤكدا انه 
يسهم في مد جسور التواصل 
بني الشرق والغرب. واوضح ان 
االسكندر أحد أهم الشخصيات 
عبــر التاريخ، فقد اســتطاع 
تغيير العالم وخلق عاملا جديدا 
ال نزال نشــعر بتأثيره حتى 

يومنا هذا.
واضاف الوزير، في مجمل 
كلمته التي ألقاها خالل افتتاح 
معرض اإلســكندر األكبر مد 
جسور التواصل بني الشرق 
والغــرب فــي منصــة الفــن 
املعاصر بحضــور لفيف من 
الديبلوماسيني والشخصيات 
العامــة: يســعدنا وجود هذا 
العــدد الكبير مــن احلضور 
للمعرض، مشيرا الى انه أحد 
األيام املهمة التي انتقلت فيها 
العالقات اليونانيةـ  الكويتية 

ميس دياناتهم او معتقداتهم 
الثقافية وبذل قصارى جهده 
إلظهــار االحتــرام لثقافــات 
ومعتقــدات الشــعوب التــي 
غزاها. وشدد على أن العالقات 
الثنائية مع الكويت ســتنمو 
وتتطور في مختلف املجاالت 

في املستقبل القريب.
الســفير  أعــرب  بــدوره، 

لكونها فقط جسرا بني الشرق 
والغرب ولكنها أيضا صديق 
عزيــز. واوضــح ان جزيرة 
فيلكا اكبر شاهد على العالقات 
التاريخية التي جمعت البلدين 
وصداقتهما املستمرة، الفتا إلى 
أن معرض اإلســكندر األكبر 
إفثيميــس ورالميس  للفنان 
(إيفيونس بابلونس) قد القى 

أن الهدف هو تعريف الكويتيني 
بروح اإلسكندر األكبر والذي 
أســس ورفاقه قاعدة بحرية 
في جزيرة فيلكا والتي تعتبر 
بداية تاريخ الكويت وأول شكل 
من أشكال التبادل الثقافي بني 

البلدين.
واوضح ان اآلثار اليونانية 
التي مت اكتشافها في جزيرة 

الى مرحلة جديدة من التطور.
مــن جهتــه، قــال نائــب 
وزيــر اخلارجيــة للشــؤون 
الديبلوماســية االقتصاديــة 
واالنفتاح اليوناني كوستاس 
فراجوجيانيس، ان عبارة مد 
جسور التواصل بني الشرق 
والغــرب تختصر كل شــي، 
فالكويــت شــريك رائع ليس 

البــالد  لــدى  اليونانــي 
كونستانتينوس بيبيريجوس 
عن فخــره واعتزازه الفتتاح 
معرض اإلسكندر األكبر والذي 
يضــم مجموعة من اللوحات 
اليونانــي  الرائعــة للفنــان 
الشهير ابن مقدونيا ماكيس 
قابلــه  والــذي  فارالميــس 
شخصيا عدة مرات، الفتا إلى 

صدا جيدا في مختلف انحاء 
العالم.

ولفــت إلى ان اإلســكندر 
األكبر لم يكن مجرد قائد رائع 
وشجاع ولكنه كان أول زعيم 
يدرك أهمية التعددية الثقافية 
وجعلها خيــارا لغزواته من 
منطلق وعي تام انه ال جدوى 
من استعداء الناس ولذلك لم 

فيلكا تزيــن املتحف الوطني 
في الكويت، كما أن احلفريات 
وأعمال البحث مســتمرة مما 
يعطينــا امال في العثور على 
آثــار جديدة، مشــيرا إلى أن 
فيلــكا كانــت بدايــة توســع 
احلضارة والقيم الهلنســتية 
في جميع أنحاء اخلليج وما 

وراءه.
وأعلن الســفير اليوناني 
في الوقت نفسه أن الرحالت 
املباشرة بني أثيناو والكويت 

ستنطلق قريبا.
بدوره، قال منسق املعرض 
واملدير التنفيذي العمال الفنان 
اليوناني ماكيس فارالميس، 
بــول تروشــوبولوس إنه مت 
اختيــار الكويــت كــي تكون 
احملطة األولــى لهذا املعرض 
الــذي سيســتمر ملدة شــهر 
الــى دول  وينطلــق بعدهــا 
اخلليج األخرى، مشــيرا الى 
أن هذا املعرض ميكن الكويت 
من ارسال رسالة للعالم بأنها 
هي اجلسر الرابط بني الشرق 

والغرب.

وزير التنمية واالستثمارات اليوناني أدونيس جورجياديس ونائب وزير اخلارجية للشؤون الديبلوماسية االقتصادية 
(زين عالم)واالنفتاح اليوناني كوستاس فراجوجيانيس والسفير اليوناني خالل افتتاح املعرض جولة داخل املعرض 

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

هذه اخلطوة من شأنها تهيئة األجواء نحو تعاون مثمر بني السلطتني وفق األسس الدستورية وإزالة كل العوائق أمام التنمية واإلجناز 

العفو األميري صدر عن إرادة خالصة وعزم أكيد ورغبة صادقة من صاحب السمو حتقيقًا ملصلحة البالد العليا حاًال ومآًال


