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نائب األمير يعزي خادم احلرمني الشريفني بوفاة األمير سعود بن فهد 
بعث سمو نائب األمير وول��ي العهد الشيخ نواف 
األحمد، ببرقية تعزية الى أخيه خادم احلرمني الشريفني 
امللك سلمان بن عبدالعزيز، ملك اململكة العربية السعودية 
الشقيقة عبر فيها باسم أخيه صاحب السمو أمير البالد 

الشيخ صباح األحمد، واسمه عن خالص تعازيه وصادق 
مواساته بوفاة املغفور له بإذن الله صاحب السمو األمير 
سعود بن فهد بن منصور بن جلوي، سائالً سموه املولى 
تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته 

وأن يلهم االس��رة املالكة الكرمية جميل الصبر وحسن 
العزاء.

كما بعث سمو الشيخ صباح اخلالد رئيس مجلس 
الوزراء ببرقية تعزية مماثلة.
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75 للجمعية العامة لألمم املتحدة خالل كلمة الكويت أمام  الدورة 

اخلالد: الكويت موقفها مبدئي وثابت في دعم خيارات الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه املشروعة
أك��د ممثل صاحب السمو أمير ال��ب��الد، سمو الشيخ 
ص��ب��اح اخل��ال��د، رئ��ي��س مجلس ال����وزراء، أن القضية 
الفلسطينية مازالت حتظى مبكانة مركزية تاريخية 
ومحورية في عاملينا العربي واإلسالمي، مؤكداً موقف 
ال��ك��وي��ت امل��ب��دئ��ي وال��ث��اب��ت ف��ي دع��م خ��ي��ارات الشعب 
الفلسطيني لنيل حقوقه املشروعة، وأهمية مواصلة بذل 
اجلهود من أجل إع��ادة إط��الق املفاوضات ضمن جدول 
زمني محدد للوصول إلى السالم العادل والشامل وفق 
مرجعيات العملية السلمية وق��رارات الشرعية الدولية 
ومبادرة السالم العربية وإنهاء االحتالل اإلسرائيلي 
وقيام الدولة الفلسطينية املستقلة وعاصمتها القدس 

الشرقية على حدود ما قبل الرابع من يونيو 1967.
وق��ال ممثل سمو أمير البالد، في كلمة الكويت أمام 

الدورة ال�75 للجمعية العامة لألمم املتحدة:
 “بسم الله الرحمن الرحيم”، السيد فولكان بوزكير 
رئيس اجلمعية العامة لألمم املتحدة، معالي انطونيو 
غ��وت��ي��رش أم��ني ع��ام األمم امل��ت��ح��دة، أص��ح��اب السمو 
والفخامة واملعالي رؤس��اء الوفود، السيدات والسادة 
احل��ض��ور، يطيب لي بداية أن أتقدم بخالص التهنئة 
لشخصكم الكرمي النتخابكم رئيسا للدورة اخلامسة 
والسبعني للجمعية العامة مؤكدا لكم دعمنا الكامل لكل ما 
من شأنه تسهيل مهام أعمالكم وإمتام تنفيذ املسؤوليات 
امللقاة على عاتقكم.  وأود كذلك أن أغتنم هذه املناسبة 
ألع��رب عن خالص التقدير للجهود البارزة التي بذلها 
سلفكم سعادة تيجاني محمد باندي خالل ترؤسه أعمال 
الدورة السابقة بكل مهنية واقتدار. تنعقد أعمال الدورة 
اخلامسة والسبعني ألعمال اجلمعية العامة في ظرف 
قهري غير مسبوق دهمت مخاطره وبال ه��وادة جميع 
أوجه احلياة العصرية لعالم اليوم وطفق يجوب العالم 
وبال قيود نذير مدو ن��داؤه املوت وامل��رض غير معترف 

بحدود جغرافية محلقا فوق احمل��ددات بشتى صنوفها 
االثنية والسياسية واالجتماعية التي صاغتها ووضعت 
أسسها التجارب التاريخية لالنسان.  إن ما أحدثه وباء 
)كوفيد 19( من جراحات على النفس البشرية تعالت 
معها آهات الفاقدين ألحبتهم واستغاثة املتضررين مما 
استوجب علينا تقدمي صادق العزاء وخالص املواساة لكل 
شعوب ودول العالم على هذا املصاب اجللل، سائلني املولى 
عز وجل الذي أثنى على الصابرين في الشدة والضراء 
أن يغشى برحمته أرواح املتوفني ويعجل بالشفاء لكل 

املصابني وأن يرفع البالء عن كاهل البشرية جمعاء.

“كورونا” حل منتظر ألزمة 
إن ما أحلقته اجلائحة من أض��رار شديدة الوقع على 
مختلف امل��س��ارات واألص��ع��دة احليوية واألساسية في 
حياتنا اليوم جعلها تعد حدثاً له ما بعده فمن االرتفاع 
املروع بأعداد الضحايا الذي بلغ حوالي تسعمائة وستني 
ألف متوف وأكثر من ثالثني مليون حالة إصابة موثقة، 
إضافة ملا سجل من أعلى موجات الركود التي تعصف 
بالعالم منذ أعقاب احلرب العاملية الثانية وما صحبها من 
أوسع حاالت االنهيار في املداخيل منذ عام 1870م وارتفاع 
مخاطر وقوع أكثر من 100 مليون شخص في براثن الفقر 
املدقع. كل ذلك قد كشف للعالم مدى أهمية تعزيز النظم 
االقتصادية والصحية واالجتماعية والبيئية املعمول 
بها وبصورة أضحت معها حتمية العمل املتعدد األطراف 
على محك التجربة احلقة بني قابلية االستدامة واالستمرار 
أو التوقف واجلمود. وفي هذا الصدد نثمن عالياً األدوار 
االستثنائية الكبيرة التي قامت بها األمم املتحدة وأمينها 
العام أنتونيو غوتيريش عبر تسخيرها لكافة الوسائل 
والتدابير من أجل التصدي لهذه اجلائحة من خالل تسريع 
العمل نحو توفير اللقاح وأدوات التشخيص والعالج 
جلميع الناس وفي كل مكان وإيالء الفئات األكثر تضررا 
واألك��ث��ر ضعفاً كالنساء واألط��ف��ال واملسنني األولوية 
القصوى، كما لم تغب البلدان واملجتمعات التي تعاني من 
أزمات إنسانية وأزمات الالجئني جراء الصراعات املسلحة 
عن وجدان هذه املنظمة العريقة، وذلك عبر مناشدة أمينها 
العام إلسكات البنادق وإخماد املدافع في ندائه الذي أطلقه 
في 23 مارس 2020 لوقف إطالق النار في جميع أنحاء 
العالم بوصفها فرصة سانحة للتغلب على مسببات 
النزاعات وإلفساح املجال للجهود الدؤوبة لوقف مرض 
احل��روب وتوجيهها ل��رص الصفوف في سبيل خوض 
املعركة العاملية لدحر ه��ذا الوباء وكذلك السعي نحو 
التركيز على مراحل التعافي من آثاره املدمرة لبناء عالم 
أكثر مساواة يتحقق في ظله التكامل املنشود بني التعليم 
والعمالة وحتقيق التنمية املستدامة واحلماية االجتماعية 
القائمة على حتسني األنظمة الصحية الشاملة وتعزيز 
دور املرأة واملساواة بني اجلنسني في احلقوق والفرص 
مبا يعود نحو تعضيد الروافد وامتام املقاصد األساسية 
التي أوج��دت من أجلها األمم املتحدة والهادفة إلى حفظ 
السلم واألمن الدوليني وجتنيب األجيال القادمة ويالت 
احل��روب. وفي ظل استمرار حالة املكابدة التي يعيشها 
العالم أجمع ملواجهة تداعيات )كوفيد 19( وطغيان حالة 
الترقب نحو اإلع��الن عن احلل املنتظر، س��واء عبر لقاح 
موثق أو عالج مصدق ذلك احلل الكفيل بانتشال العالم 
من آت��ون هذه األزم��ة الدولية ويوقف موجات التدهور 
ويعيد للبشرية األمل نحو استعادة منط حياتهم املعتاد 
ويبدد مشاعر الهلع واخلوف الذي سيطر عليهم منذ مطلع 

هذا العام كل ذلك لهو مدعاة للتفكر بأحوال مناطق عدة 
من العالم لقد أسهم هذا الوباء في توسيع نطاق األزمات 
التي تعاني منها وزاد من ثقل التحديات امللقاة على عاتق 
شعوبها والتي لألسف حازت منطقتنا العربية والشرق 
أوسطية النصيب األكبر منها رغم توافر احللول املكتوبة 
والطرق العالجية املوصوفة واملتمثلة في الكم الزاخر 
للمرجعيات الدولية من قرارات ومخرجات مجلس األمن 
واجلمعية العامة إال أن التحدي املزمن الكامن في التنفيذ 
والتعاطي اجلاد مع نصوصها ظل عقبة أمام املضي قدما 
نحو إحراز التقدم املنشود.  وفي إطار حتمل دولة الكويت 
ملسؤولياتها في دعم جهود املجتمع الدولي مبحاربة هذا 
الوباء فقد ساهمت مببلغ ما يقارب مئتني وتسعني مليون 
دوالر مؤكدة على التزامها بالتعاون لدعم كل ما يصب في 
صالح اجلهود الدولية لالسراع في عملية تصنيع اللقاح 
وإتاحته بشكل عادل للدول األكثر احتياجا إضافة إلعالنها 
االستعداد الستضافة احل��االت احلرجة ملوظفي األمم 
املتحدة املصابني بفيروس كورونا املستجد والعاملني في 
امليدان في وسط وغرب آسيا لتلقي العالج في مستشفيات 

دولة الكويت.

موقف مبدئي في دعم الشعب الفلسطيني
ال زال��ت القضية الفلسطينية حتظى مبكانة مركزية 
تاريخية وم��ح��وري��ة ف��ي عاملينا العربي واإلس��الم��ي، 
مؤكدين على موقفنا املبدئي والثابت في دعم خيارات 
الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه امل��ش��روع��ة وكذلك 
على أهمية مواصلة ب��ذل اجلهود من أج��ل إع��ادة إطالق 
املفاوضات ضمن جدول زمني محدد للوصول إلى السالم 
العادل والشامل وفق مرجعيات العملية السلمية وقرارات 

الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية وإنهاء االحتالل 
اإلسرائيلي وقيام الدولة الفلسطينية املستقلة وعاصمتها 
القدس الشرقية على حدود ما قبل الرابع من يونيو 1967 
مقدرين في هذا السياق كافة اجلهود الدولية الرامية حلل 

هذه القضية احملورية.

احلل السياسي في اليمن
يعد استمرار األزم��ة في اليمن الشقيق وم��ا حتمله 
من تهديدات خطيرة لألمن واالستقرار اإلقليمي داللة 
ب��ارزة على واقع كيفية التعاطي مع ق��رارات ومخرجات 
مجلس األمن ذات الصلة مع أهمية االلتزام بتنفيذ اتفاق 
ستوكهولم.  وفي هذا الصدد جندد موقفنا الراسخ بأن 
احلل الوحيد لهذه األزمة هو احلل السياسي املبني على 
املرجعيات الثالثة املتفق عليها وهي املبادرة اخلليجية 
وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤمتر احل��وار الوطني 
وق���رارات مجلس األم��ن ال سيما القرار 2216 مجددين 
دعمنا لكافة اجلهود التي يبذلها املبعوث اخلاص لألمني 
العام إلى اليمن الرامية الستئناف العملية السياسية 
للتوصل إلى حل سياسي يطوي أمد هذه األزمة داعني كافة 
األطراف إلى التعاطي اإليجابي واملوافقة على املقترحات 
التي تقدم بها مرحبني بذات الوقت باألدوار البناءة التي 
قامت بها اململكة العربية السعودية الشقيقة من أجل 
تفعيل تنفيذ اتفاق الرياض مجددين بالوقت ذاته إدانتنا 
لكافة االعتداءات والهجمات التي تعرضت لها األراضي 
السعودية ومؤكدين دعمنا جلميع اإلجراءات التي تتخذها 
اململكة العربية السعودية للحفاظ على أمنها واستقرارها 
مشددين كذلك على املطالبة بأهمية التعجيل مبعاجلة 
مسألة ناقلة النفط صافر تفاديا لكارثة بيئية محتملة قد 

ال حتمد عقباها.

معاناة إنسانية 
وتقف ت��ط��ورات األزم��ة السورية التي دخلت عامها 
العاشر بكل ما حتمله من معاناة إنسانية كشاهد حقيقي 
على أن فقدان االجماع الدولي وزيادة التدخالت اخلارجية 
كان سببا رئيسيا في إطالة امد هذا النزاع الدامي مقدرين 
استئناف اللجنة الدستورية املصغرة اعمالها وانعقاد 
جولتها الثالثة ف��ي جنيف أواخ���ر اغسطس املاضي 
ومتطلعني إلى أن تواصل عملها حتقيقا آلمال وطموحات 
الشعب السوري الشقيق بالوصول إلى تسوية سياسية 
وفقا لقرارات مجلس األمن ذات الصلة خاصة القرار 2254 
وبيان جنيف 1 لعام 2012، مجددين موقفنا الثابت بأن 
ال حل عسكري لتلك املأساة اال عبر طاولة املفاوضات 
فهي السبيل الوحيد إلنهاء تلك الكارثة اإلنسانية، داعني 
كافة األطراف إلى االنخراط بإيجابية في تلك املفاوضات 
مثمنني وداعمني اجلهود احلثيثة التي يقوم بها مبعوث 

األمني العام اخلاص إلى سورية.

ضبط النفس في ليبيا
وفي قضية أخرى تعاني منها منطقتنا العربية ال زالت 
ليبيا تشهد حالة انقسام مؤسسي حاد منذ أكثر من ست 
سنوات تفاقمت مؤشراتها اخلطيرة على أمن واستقرار 
البالد ودول املنطقة، مجددين دعوتنا لألطراف الليبية 
بضرورة ضبط النفس وبأهمية تغليب احللول السلمية 
القائمة على احل���وار ونبذ العنف كما نرحب ف��ي هذا 
السياق بالنتائج اإليجابية التي حتققت خالل جلسات 

احلوار بني وفدي مجلس النواب واملجلس األعلى للدولة 
عبر التفاهمات املتواصلة لرسم خارطة طريق لتوحيد 
املؤسسات السيادية للدولة وفقا لقرارات مجلس األمن 
و منها ال��ق��رار 2510 ومخرجات امل��ؤمت��رات االقليمية 
والدولية ذات الصلة مقدرين استضافة اململكة املغربية 
الشقيقة اجللسات االخيرة معربني عن تطلعنا أن تؤدي 
تلك اجلهود إل��ى التوصل إل��ى تسوية سياسية شاملة 
تضمن أمن واستقرار ووحدة ليبيا وتلبي تطلعات شعبها 

الشقيق.

ُحسن اجلوار
من املنطلقات املبدئية املتصلة بترسيخ قواعد حسن 
اجل��وار وال���واردة في ميثاق األمم املتحدة، فإننا جندد 
الدعوة للجمهورية اإلسالمية اإليرانية إلى اتخاذ تدابير 
جادة لبناء الثقة للبدء في حوار مبني على احترام سيادة 
الدول وعدم التدخل في شئونها الداخلية وتخفيف حدة 
التوتر في اخلليج مبا يسهم في إرس��اء عالقات قائمة 
على التعاون واالحترام املتبادل ومبا يعكس التطلعات 
املستقبلية جلميع دول املنطقة في حياة يسودها األمن 
واالستقرار والرخاء والتنمية لشعوبها كما ندعوها إلى 
التعاون مع املجتمع الدولي لنزع فتيل التوتر والتصعيد 

في املنطقة.

محاربة اإلرهاب
تعد ظ��اه��رة اإلره���اب وال��ت��ط��رف العنيف أح��د أشد 
التحديات وأخطرها التي تهدد النظام العاملي في الصميم، 
حيث أن ما عانته منطقة الشرق األوس��ط بشكل خاص 
من تنامي العمليات التخريبية للتنظيمات اإلرهابية 
وعلى رأسها ما يسمى بتنظيم داعش اإلرهابي الذي اتخذ 
اإلس��الم ستارا لنواياه املدمرة كان سببا مباشرا يدعو 
ألهمية تكثيف اجلهود حملاربة هذا اخلطر احلقيقي بجميع 
أشكاله وص��وره والعمل على جتفيف منابعه والقضاء 
على مصادر متويله والعمل على تفعيل االتفاقيات الدولية 
واإلقليمية املعنية مبكافحة اإلرهاب.  وفي ظل ما تشهده 
عدة دول في منطقتنا من استفحال هذا اخلطر املدمر في 
كل من اليمن وليبيا وسوريا والصومال وأفغانستان 
سجلت جتربة العراق الشقيق بوصفه من أكثر الدول 
معاناة من جرائم تنظيم داعش اإلرهابي والذي كان للدور 
الكبير للمجتمع الدولي ممثال مبجلس األمن وبالتعاون 
مع احلكومة العراقية األثر امللموس في تطهير األراضي 
العراقية من ذلك الكيان اإلرهابي، مؤكدين أهمية استمرار 
دع��م جهود احلكومة العراقية في سبيل إع��ادة اإلعمار 
وف��رض االستقرار على جميع أراضيها كما نعرب وفي 
هذا السياق كذلك عن ارتياحنا لنتائج مباحثات السالم 
األفغانية التي استضافتها مشكورة دولة قطر الشقيقة 
مشيدين ب��دوره��ا وجهودها املشهودة ف��ي ه��ذا الشأن 
ومعربني أيضا عن تقديرنا ملا حتلت به االطراف األفغانية 
املشاركة من روح مسؤولة وحرص مشترك على حتقيق 

األمن والسالم املنشودين.

تضامن دولي لتحقيق التنمية املستدامة
وق��د جسد اعتماد ج���دول أع��م��ال أه���داف التنمية 
املستدامة 2030، ال��ذي دخ��ل عامه اخلامس أسمى 
خطة بشرية ساعية نحو مستقبل أفضل، والتي أتت 
كجهد استكمالي ممتد للنجاحات احملققة طبقا ألهداف 
التنمية اإلمنائية األلفية وبصورة كان معها اإلنسان 
احمل��ور األس��اس��ي لصياغة ركائزها ورس��م نتائجها 
املتوخاة لتأتي كفرصة للتذكير بأن الوفاء بااللتزامات 
ال��دول��ي��ة والتضامن على الصعيد العاملي سيمثل 
االنطالقة احلقيقية لبلوغ تلك األه��داف الرامية إلى 
القضاء على الفقر بصوره املتعددة وحصول جميع 
البشر على حقوقهم املتساوية في الكرامة والتعليم 
والصحة واملشاركة السياسية ومتكني الشباب واملرأة 
والتصدي آلث��ار تغير املناخ في إط��ار اتفاق باريس 
ذلك ألن استمرار التدهور البيئي يعد من أكبر العوائق 
لبلوغ تلك األهداف، وذلك وفق مبدأ املسؤولية املشتركة 
آخذين بعني االعتبار تباين املسؤوليات وحتمل األعباء.
 ورغ���م إع���الن األمم املتحدة ف��ي يناير 2020 أن 
العقد الراهن سيوجه ليكون عقدا من أجل التعجيل 
بتنفيذ هذه اخلطة إال أن ما تلحقه هذه اجلائحة من 
آث��ار وتداعيات ذات طابع شمولي األبعاد جعل من 
ه��ذا التوجه يجابه صعوبات جمة وب��ص��ورة بات 
معها احلفاظ على التقدم احمل��رز في مضمار التنمية 
املستدامة مرتهنا بحتمية تفعيل العمل الدولي املتعدد 
األطراف وإعالن قيم التعاون والتضامن العاملي وفق 
ق��اع��دة املصير املشترك ب��ص��ورة تعيد ال��ت��وازن الى 
النظم املالية والتجارية وتوفير املنافع العامة العاملية 
احليوية بشكل فعال واالسترشاد مبعايير االستدامة 
في اتخاذ القرارات بصورة تأخذ باحلسبان ظروف 
وأوضاع الدول النامية.  وفي اخلتام ال يسعني إال أن 
اجدد متسكنا بالنظام الدولي املتعدد األطراف ومببادئ 
وأهداف ميثاق األمم املتحدة مبا يكفل تطوير وتعزيز 
احلوكمة الدولية لضمان حتقيق رسالتها السامية في 

حفظ السلم واألمن الدوليني وخدمة البشرية جمعاء.

سمو الشيخ صباح اخلالد رئيس مجلس الوزراء
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م�����خ�����ت�����ل�����ف  ع���������ل���������ى  ش�������������دي�������������دة  أض����������������������������������رارًا  أحل�����������ق�����������ت  »ك�������������������ورون�������������������ا«  ج���������ائ���������ح���������ة   
امل��������������������س��������������������ارات واألص��������������������ع��������������������دة احل������������ي������������وي������������ة واألس���������������اس���������������ي���������������ة ف���������������ي ح�������ي�������ات�������ن�������ا 
ف  س�������ت�������ئ�������ن�������ا ال ل��������ي��������م��������ن  ا ل�������������ى  إ ص  خل���������������ا ا ث  مل���������ب���������ع���������و ا د  ج���������ه���������و ع���������م  ن���������د
س��������ي  س��������ي��������ا ح���������������ل  ل������������������ى  إ ص����������ل  ل����������ل����������ت����������و س����������ي����������ة  ل����������س����������ي����������ا ا ل���������ع���������م���������ل���������ي���������ة  ا
ح�������������ي�������������د  ل�������������و ا ل�������������س�������������ب�������������ي�������������ل  ا ه���������������������ي  ت  ض���������������������ا و مل���������������������ف���������������������ا ا ل���������������������ة  و ط���������������������ا
ي���������������ة ر س���������������و ف����������������������ي  ن�����������������ي�����������������ة  ن�����������������س�����������������ا إل ا ث��������������������ة  ر ل��������������������ك��������������������ا ا ء  ن����������������������ه����������������������ا إل

ت����غ����ل����ي����ب  و ل�����ن�����ف�����س  ا ض�����ب�����ط  ل�������ى  إ ل����ل����ي����ب����ي����ة  ا ف  ا ط���������ر أل ا ج����م����ي����ع  ع�����و  ن�����د
ل������ع������ن������ف ا ن��������ب��������ذ  و ر  ا حل����������������و ا ع�������ل�������ى  ئ�������م�������ة  ل�������ق�������ا ا ل������س������ل������م������ي������ة  ا ل  حل���������ل���������و ا

ل�������������������ي  و ل�������������������د ا مل��������������ج��������������ت��������������م��������������ع  ا م����������������������ع  ن  و ل��������������������ت��������������������ع��������������������ا ا ل����������������������������ى  إ ن  ا ي�����������������������������������������ر إ ع�������������������و  ن�������������������د
مل�������������ن�������������ط�������������ق�������������ة ا ف���������������������������ي  ل�����������������ت�����������������ص�����������������ع�����������������ي�����������������د  ا و ت���������������������ر  ل���������������������ت���������������������و ا ف����������������ت����������������ي����������������ل  ع  ل�����������������������ن�����������������������ز

خالل تقدمي عزام الصباح أوراق اعتماده سفيرًا محااًل للكويت 

رئيسا »سان مارينو«: أمير الكويت قائد استثنائي 
ق���ال رئ��ي��س��ا ج��م��ه��وري��ة س���ان م��اري��ن��و غ��رات��س��ي��ا زافيريني 
وأليساندرو مانتشيني، أول أم��س،: إن سمو أمير دول��ة الكويت 
الشيخ صباح األحمد، قائد استثنائي نال القابا عاملية غير مسبوقة 
تقديرا لدوره ومبادراته االنسانية وحكمته. وقالت سفارة الكويت 
لدى روما في بيان ل�)كونا(: إن هذه االش��ادة جاءت خالل تقدمي 
السفير الشيخ عزام الصباح أوراق اعتماده سفيراً محاالً لدولة 
الكويت ل��دى جمهورية س��ان مارينو إل��ى رئيسي اجلمهورية 
األوروبية العريقة. وأضافت السفارة أن رئيسي الدولة تسلما 
أوراق اعتماد الشيخ ع��زام الصباح خالل مراسم رسمية بقاعة 
“االثنى عشر” مقر احملكمة العليا مبدينة سان مارينو بحضور 

وزير اخلارجية لوكا باكاري.
وأوضحت أن الرئيسني نوها بهذه املناسبة مبكانة سمو أمير 

البالد الشيخ صباح األحمد الدولية الرفيعة بصفته قائدا استثنائيا 
استحق نيل أل��ق��اب عاملية خاصة غير مسبوقة تقديرا ل��دوره 
ومبادراته االنسانية وحكمته. كما عبر وزير اخلارجية في سان 
مارينو عن ترحيبه احلار باعتماد السفير الكويتي رافعا من خالله 
“حتيات رئيسي الدولة واحلكومة إلى سمو أمير البالد الشيخ 
صباح األحمد اجلابر الصباح حفظه الله ورعاه وخالص التمنيات 
بتمام التعافي مصحوبة مبشاعر الصداقة وامل��ودة الى احلكومة 

والشعب الكويتي الصديق”.
ومتنى الوزير باكاري للسفير الكويتي “التوفيق في مهمته 
الرفيعة متوقعا على ضوء خبرته الدبلوماسية البارزة أن يسهم 
في زيادة تعزيز وتعميق أواصر الصداقة التي متيز العالقات بني 

البلدين”.

وأش��ار إلى اجلهود املشتركة “نحو إب��رام اتفاقيتي االزدواج 
الضريبي وتشجيع وحماية االستثمار الراميتني ال��ى توطيد 
العالقات االقتصادية والتجارية” في سياق التطلع الى تطوير آفاق 
التعاون في مختلف املجاالت ال سيما التبادل الثقافي السهامها الهام 
في التقريب بني البلدان وشعوبها. ومن جانبه نقل الشيخ عزام 
الصباح حتيات سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد 
اجلابر الصباح وتقديره الى “حاكمي” سان مارينو ومتنياته 
لهما بالتوفيق والنجاح وال��ى شعبها الصديق مبزيد من الرقي 
واالزده��ار. كما نقل السفير عزام عن سموه حتيات صاحب السمو 
أمير البالد الشيخ صباح األحمد، معربا عن اهتمام سموهما الكبير 
و”احلرص على تعزيز وتوطيد عالقات الصداقة مع اجلمهورية 

رئيسا سان مارينو ووزير خارجيتها مع السفير الشيخ عزام الصباحالعريقة والصديقة بتاريخها العريق.


