
أك��د امل��دي��ر ال��ع��ام للهيئة العامة 
ل��ل��ش��ب��اب ال��ك��وي��ت��ي��ة عبدالرحمن 
املطيري أن متكني الشباب وتنميتهم 
وبناء قدراتهم بإشراكهم في مختلف 
البرامج واملشاريع الوطنية، التي 
تقدمها أو تدعمها الهيئة هي في مقدمة 
اهتماماتها إلسهامها في تدريبهم 
على آل��ي��ات ات��خ��اذ ال��ق��رار وحتمل 
املسؤوليات وممارسة الدميقراطية 

وتعزيز املواطنة لديهم. 
وق��ال املطيري ف��ي بيان صحفي 
أم���س ال��ث��اث��اء مب��ن��اس��ب��ة ال��ي��وم 
ال��ع��امل��ي ل��ل��ش��ب��اب، ال���ذي ي��ص��ادف 
اليوم األربعاء: إن مشاركة الشباب 
الكويتيني ف��ي البرامج واملشاريع 
الشبابية التي مت تنفيذها بإشراف 
مباشر من الهيئة أظهرت حتسنا في 
نتائجها املتوقعة وإكسابها مصداقية 
أكبر بفضل طموحات الشباب وتبادل 
اخلبرات فيما بينهم ما يسهم بتعزيز 

ثقتهم بذواتهم. 
وذك��ر أن الهيئة تشجع الشباب 
على ال��ول��وج بالعمل التطوعي في 
ب��ي��ئ��ات ج��دي��دة ب��داف��ع ال��ب��ح��ث عن 
جتربة جديدة والتقدير من اآلخرين 
وه��و ما ب��رز في الفترة املاضية في 
ذروة انتشار جائحة كورونا، إذ قدم 
الشباب الكويتيون أروع األمثلة 
بخدمة بلدهم، مشيراً إلى أن الهيئة 
ت��ع��ت��زم إط���اق أك��ادمي��ي��ة شبابية 

تختص في العمل التطوعي في الفترة 
املقبلة.  ولفت إلى إمي��ان الهيئة بأن 
متكني الشباب وتنميتهم حق لهم على 
ال��دول��ة عبر توفير الدعم والفرص 
واخل��دم��ات والبرامج والسياسات 
العامة، كما أن املشاركة الواعية من 
الشباب حق للدولة عليهم نظرا ألنها 
تخلق بيئة تعاونية ب��ني الشباب 

ومؤسسات الدولة الراعية لهم. 
وع��ن ال��ب��رام��ج وامل��ش��اري��ع التي 
قدمتها الهيئة ف��ي الفترة املاضية 
أوض��ح املطيري ان أب��رزه��ا افتتاح 
أكادميية الفنون واإلع��ام للشباب 
في سبتمبر املاضي في مركز شباب 
ال��دع��ي��ة لصقل امل��واه��ب الشبابية 
وتعزيز اخلطاب اإلعامي للشباب 
ون��ش��ر ث��ق��اف��ة احل����وار والتسامح 
وتقبل اختاف اآلراء وتعزيز الوحدة 

الوطنية.
وذك��ر أن الهيئة أطلقت مشروع 
وادي الشباب للعلوم والتكنولوجيا 
وال��ب��ح��ث العلمي ف��ي م��رك��ز شباب 
القصور للشباب الشغوف بالعلوم 
كما أن املركز احلرفي الثقافي يواصل 
عمله في مركز شباب القادسية خلدمة 

عشاق التراث األصيل. 
وب���نينّ أن الهيئة وبفضل جهود 
الشباب من املوظفني أو املتطوعني 
قامت بدور مساند للدولة مبكافحة 
فيروس كورونا، إذ أسهمت بتجهيز 

مركز شباب جليب الشيوخ التابع 
لها ليكون مستشفى ميدانيا ويخدم 

أهالي املنطقة ابان فترة عزلها.
وذك��ر املطيري أن الهيئة قامت 
ب��ع��دة أنشطة ع��ن بعد ف��ي الفترة 
السابقة الستثمار أوق��ات الشباب 
خال أوقات احلظر إذ قدمت مشروع 
ال��ش��ب��اب ع��ن بعد ال���ذي ي��ه��دف إلى 
متكني الشباب م��ن خ��ال استثمار 
مهاراتهم في التدريب من خال تقدمي 
ورش تدريبية يومية في موضوعات 
مختلفة وم��ت��ن��وع��ة لقرنائهم من 

الشباب.
وأوض��ح أن هذه األنشطة شملت 
اجل��وان��ب ال��ت��ن��م��وي��ة وال��ري��اض��ي��ة 
والنفسية وال��دي��ن��ي��ة واحلياتية 
واملالية والتكنولوجية والصحية 
والثقافية واالقتصادية والفنون 
والتصميم وم��ح��ارب��ة اإلش��اع��ات 
والوعي الوطني والقيادة وغيرها 
من املجاالت، مبيناً أن 154 محاضرا 
ومحاضرة ش��ارك��وا في تقدمي هذه 
ال��ورش، إذ قدموا ما يزيد على 207 
ساعات من البث املباشر ألكثر من 

6200 مستفيد من اجلنسني.
وق��ال املطيري: إن الهيئة وفرت 
857 ف��رص��ة ت��دري��ب��ي��ة مجانية 
للشباب الكويتيني بالتعاون مع 
ش��رك��ة ه���واوي للتكنولوجيا كما 
أقامت دورات تدريب بعدة مواضيع 

شبابية بالشراكة مع موقع )دورات 
دوت كوم( عن بعد استفاد منها 750 

شابا وشابة.
وأش����ار إل���ى أن ال��ه��ي��ئ��ة أطلقت 
مسابقة البحث العلمي وامللصق 
ال��ت��وع��وي ل��ل��ش��ب��اب ع��ن ف��ي��روس 
كورونا بهدف توعية املجتمع السيما 
الشباب مبخاطر هذا الوباء وتلقت 
مشاركات مميزة م��ؤك��دا أن الهيئة 
ل��ن تدخر جهدا ف��ي إق��ام��ة البرامج 
وامل��ش��اري��ع التي م��ن شأنها تنمية 

الشباب وحتقيق ذواتهم. 

استقبل امل��ع��اون للعمليات 
وال��ت��دري��ب ب��احل��رس الوطني 
اللواء الركن فالح شجاع فالح 
امل��ل��ح��ق ال��ع��س��ك��ري اجل��دي��د في 
سفارة اململكة األردنية الهاشمية 
الشقيقة ل��دى ال��ك��وي��ت العميد 
ال��رك��ن عبدالله مفلح الدعجه، 
حيث هنأه مبناسبة توليه ملهام 

منصبه اجلديد.
ورح���ب ال��ل��واء ال��رك��ن فالح 
شجاع بالضيف، ونقل لها حتيات 
سمو الشيخ سالم العلي رئيس 
احلرس الوطني، و الشيخ مشعل 

األح��م��د ن��ائ��ب رئ��ي��س احل��رس 
الوطني، ووكيل احلرس الوطني 
ال��ف��ري��ق ال��رك��ن مهندس هاشم 
ال��رف��اع��ي، متمنياً ل��ه التوفيق 

والسداد في مهام منصبه.
ك��م��ا مت خ���ال ال��ل��ق��اء ت��ب��ادل 
األحاديث الودية وبحث القضايا 
ذات االه��ت��م��ام املشترك السيما 
املتعلقة منها باجلانب العسكري 
ح��ي��ث مت ال��ت��ط��رق إل���ى توطيد 
العاقات العسكرية املتميزة بني 
اجلانبني م��ن خ��ال بروتوكول 
ال��ت��ع��اون امل��وق��ع ب��ني احل��رس 

الوطني والقوات املسلحة األردنية 
- اجل���ي���ش ال���ع���رب���ي، وب��ح��ث 
سبل تعزيز ال��ت��ع��اون السيما 
ف��ي م��ج��ال ال����دورات التدريبية 
واملتخصصة ملا لها من إسهامات 
فاعلة في إثراء املعلومات الثقافية 
والعسكرية وتكثيف الزيارات 
املتبادلة بهدف صقل اخلبرات 
وتنميتها والنهوض باملستوى 
ورف��ع الكفاءة لارتقاء ب��األداء 
ليواكب منظومة األمن والتعاون 
العسكري في كافة املجاالت بني 

البلدين الشقيقني.
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 64759 731 إصابة وارتفاع  حاالت الشفاء إلى  شفاء 

668 إصابة جديدة  »الصحة«: 
4 حاالت وفاة بـ»كورونا« وتسجيل 

أعلنت وزارة الصحة الكويتية 
أمس الثاثاء تسجيل 668 إصابة 
جديدة مب��رض كورونا املستجد 
)كوفيد- 19( خال ال�24 ساعة 
قبل املاضية، ليرتفع بذلك إجمالي 
ع��دد احل��االت املسجلة في الباد 
إل��ى 73068 ح��ال��ة، ف��ي ح��ني مت 
تسجيل 4 حاالت وفاة إثر إصابتها 
باملرض،ليصبح مجموع حاالت 
الوفاة املسجلة حتى أم��س 486 

حالة.
وق��ال املتحدث الرسمي باسم 
ال���وزارة الدكتور عبدالله السند 
ل��� )ك��ون��ا(: إن م��ن ب��ني احل��االت 
ال��س��اب��ق��ة ال��ت��ي ثبتت إصابتها 
ح��االت مخالطة حل��االت تأكدت 

إصابتها وأخ��رى قيد البحث عن 
مصدر العدوى وفحص املخالطني 

لها.
وأوض�����ح ال��س��ن��د أن ح���االت 
اإلصابة ال688 السابقة تضمنت 
432 ح��ال��ة مل��واط��ن��ني كويتيني 
بنسبة بلغت 67ر64 في املئة، 
و236 ح��ال��ة لغير الكويتيني 

بنسبة 33ر35 في املئة.
وذك���ر أن اإلص��اب��ات توزعت 
حسب املناطق الصحية بواقع 
210 حاالت في منطقة األحمدي 
الصحية، و121 حالة في منطقة 
ح��ول��ي ال��ص��ح��ي��ة، و119 حالة 
ف��ي منطقة اجل��ه��راء الصحية، 
و112 حالة في منطقة الفروانية 

الصحية، و106 حاالت في منطقة 
العاصمة الصحية.

وبنينّ أن عدد من يتلقى الرعاية 
الطبية في أقسام العناية املركزة 
بلغ 110 ح��االت، ليصبح بذلك 
املجموع الكلي جلميع احل��االت 
ال��ت��ي ث��ب��ت��ت إص��اب��ت��ه��ا مب��رض 
)كوفيد19-( وم��ا زال��ت تتلقى 
الرعاية الطبية ال��ازم��ة 7823 

حالة.
وأش���ار إل��ى أن ع��دد املسحات 
التي مت القيام بها خ��ال ال24 
س��اع��ة قبل املاضية بلغ 3658 
مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 

539461 فحصاً.
وجدد السند الدعوة للمواطنني 

وامل��ق��ي��م��ني مل���داوم���ة األخ����ذ بكل 
سبل ال��وق��اي��ة وجت��ن��ب مخالطة 
اآلخ��ري��ن واحل��رص على تطبيق 
اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ال��ت��ب��اع��د البدني 
م��وص��ي��ا ب���زي���ارة احل��س��اب��ات 
الرسمية لوزارة الصحة واجلهات 
الرسمية في الدولة لاطاع على 
اإلرشادات والتوصيات وكل ما من 
شأنه املساهمة في احتواء انتشار 

الفيروس.
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت 
أم��س ش��ف��اء 731 إص��اب��ة خال 
ال24 ساعة قبل املاضية، ليبلغ 
مجموع ع��دد ح��االت الشفاء من 
م���رض )ك��وف��ي��د- 19( 64759 

تطورات مرض فيروس كورونا يوم أمسحالة.

الهيئة تشجع الشباب على الدخول في العمل التطوعي

املطيري: متكني الشباب وتنميتهم في مقدمة اهتماماتنا 

عبدالرحمن املطيري

املعاون للعمليات والتدريب في »احلرس 
الوطني« بحث مع امللحق العسكري 

األردني املواضيع املشتركة

جانب من اللقاء
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حذر احت��اد املكاتب الهندسية 
والدور االستشارية الكويتية من 
توجه الهيئة العامة للطرق والنقل 
البري لطرح املرحلة الثالثة من 
مشروع تطوير  ال��دائ��ري األول 
وف��ق ن��ظ��ام التصميم والتنفيذ 
DESIN & BUILD ، مؤكدا ثقة 
االحت��اد بحرص وزي��رة األشغال 
العامة ووزي��رة الدولة لشؤون 
االس��ك��ان الدكتورة رن��ا الفارس 
على املال  العام ومحاربة الفساد . 
وق��ال رئيس االحت��اد املهندس 
بدر السلمان:  تفاجأنا بتسريب 
خبر لهيئة الطرق يفيد بتوجه 
الهيئة ل��ط��رح امل��رح��ل��ة الثالثة 
من مشروع ال��دائ��ري األول وفق 
ن��ظ��ام التصميم والتنفيذ وهو 
نظام سبق وأن حذرنا م��رارا من 
مساوئه ، موضحا أن��ه اليجوز 
وضع  االستشاري املصمم حتت 
مظلة املقاول ألنه يؤثر سلبا على 
جودة املنتجات النهائية الناجتة 

عن تبعية املصمم للمقاول.
وط����ال����ب ال���س���ل���م���ان س��م��و 
رئيس مجلس ال����وزراء وجهاز 
امل��ن��اق��ص��ات امل��رك��زي��ة ودي���وان 
احملاسبة و”نزاهة” بالتصدي 
لقيام اجلهات املختلفة بالدولة 
م��ن ال��ل��ج��وء ل��ط��رح مشاريعها 
بهذا النظام ال��ذي  ثبت للجميع 
م���س���اؤه وت��س��ب��ب��ه ف���ي تأخير 
املشاريع وأوامر تغييرية كثيرة، 

كما أنه اليحقق العدالة  بالطرح 
والتقييم والترسية ويتيح املجال 
للعموالت وال��رش��اوي والتنفع 
وسكة  للفساد الذي تعانيه منه 
الكويت بشكل ملفت، مؤكدا أن  
نظام التصميم والتنفيذ اليصلح 
إال للمشاريع املتخصصة مثل 
امل��ن��ش��اءات النفطية كاملصافي 
ومحطات توليد الطاقة وكذلك 
املشاريع التي يكون فيها مصمم 
وُمصنع وُم��ورد وُمنفذ املشروع 

املتخصص جهة واحدة . 
وأوض������ح  أن����ه م���ن األف��ض��ل 
واألص���ح ال��ق��ي��ام ب��ط��رح مرحلة 
التصميم والترخيص ومستندات 

امل��ن��اق��ص��ة ع��ل��ى اس��ت��ش��اري��ني 
محليني ب��ال��ت��ع��اون م��ع قائمة 
م���ن االس���ت���ش���اري���ني ال��ع��امل��ي��ني 
املتخصصني واملؤهلني ألعمال 
أن��ف��اق ال���ط���رق  ي��ت��ض��ام��ن فيها 
املستشاريون احملليون املؤهلني 
ألعمال الطرق والبنية التحتية، 
مضيفا أن  فصل أعمال التصميم 
والتنفيذ يجعل املتناقصني من 
املقاولني على علم ودراية واضحة 
مبستندات املناقصة من تصاميم 
ومخططات ورخ���ص وج���داول 

كميات ومواصفات. 
وأشار السلمان إلى أن االحتاد 
سبق أن حذر من هذا النظام الذي  
يفتح أبوابا للفساد و سعى جاهدا 
على إغاقها خاصة أمام املنتفعني 
و سراق املال العام وغسل األموال 

والعموالت والرشاوى.
مضيفاً: ونحن نتطلع لتجاوب 
سمو رئيس مجلس ال����وزراء و 
معالي الوزيرة الفارس وجهاز 
امل��ن��اق��ص��ات، دي����وان احملاسبة 
و”نزاهة” وكل اجلهات الرقابية 
واالعامية والشعبية احلريصة 
ع��ل��ى امل�����ال ال���ع���ام وم��ك��اف��ح��ة 
الفساد للتصدي ألي��ة محاوالت 
لالتفاف بطرق ط��رح املشاريع 
بهذا النظام ال��ذي يفتح أب��واب 
الفساد التي أشرنا اليها ويخالف 
أنظمة م��زاول��ة املهنة الهندسية 

واالستشارية.

»املكاتب الهندسية« يحذر من طرح 
املرحلة الثالثة ملشروع تطوير  الدائري 

األول وفق نظام التصميم والتنفيذ

م. بدر السلمان 

»التطبيقي« 
تطلق حملة 

»مستعدين« 
للتعلم »عن ُبعد« 

لذوي اإلعاقة
أطلقت الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب الكويتية حملة 
)مستعدين( لتشجيع الطلبة من 

ذوي اإلعاقة على التعلم عن بعد.
وق�����ال ع��م��ي��د خ���دم���ة امل��ج��ت��م��ع 
والتعليم املستمر بالهيئة الدكتور 
تركي املطيري في تصريح صحفي 
أم���س: إن ال��ع��م��ادة نظمت احلملة 
بالتعاون مع وزارة اإلع��ام ممثلة 
بتلفزيون دول���ة ال��ك��وي��ت وإدارة 
التربية اخل��اص��ة التابعة ل��وزارة 
ال��ت��رب��ي��ة وج��ام��ع��ة ال��ك��وي��ت حتت 
رعاية املدير العام للهيئة الدكتور 

علي املضف.
وأوضح املطيري أن احلملة تهدف 
إلى تشجيع الطلبة من ذوي اإلعاقة 
على التعلم عن بعد من خال توظيف 

التكنولوجيا احلديثة في هذا املجال.
وب���نينّ أن احل��م��ل��ة ي��ش��ارك فيها 
نخبة من األكادمييني واملتخصصني 
املتميزين من أعضاء هيئة التدريس 
وال���ت���دري���ب ب��ال��ه��ي��ئ��ة وامل��ه��ت��م��ني 
بأمورالتعليم عن بعد وبذوي اإلعاقة 
الذين أب��دوا استعدادهم ورغبتهم 
في املساهمة بانطاق وتفعيل هذا 
النوع من احلمات املجتمعية التي 
حتتاجها ال��ب��اد ف��ي ظ��ل جائحة 

كورونا املستجد )كوفيد 19(.
وذكر أن املجتمع يحتاج اليوم إلى 
التركيز واالهتمام أكثر في جوانب 
احلياة العملية التي تتطلب مواكبة 
التغيرات الواقعية في ظل الظروف 
املتغيرة التي تخدم املجتمع وتساهم 
في تنميته وتطويره وتيسير أمور 
العمل س��واء كانت ف��ي التعليم أو 

الصحة أو التكنولوجيا.

أص����درت س��ف��ارة جمهورية 
أرمينيا في الكويت بيانأً، بشأن 
ان��ت��ه��اك وق��ف إط���اق ال��ن��ار بني 
أرمينيا وأذرب��ي��ج��ان ف��ي شهر 

يوليو املاضي. وجاء في البيان:
ال ت���زال أذرب��ي��ج��ان مت��ارس 
حملتها ف��ي التضليل اإلعامي 
وتشويه احلقائق ح��ول انتهاك 
وق��ف إط��اق ال��ن��ار على احل��دود 
الدولية بني أرمينيا وأذربيجان 

وحول قضية ناغورنو-كاراباخ.
لقد انتهكت ال��ق��وات املسلحة 
األذرب��ي��ج��ان��ي��ة وق����ف إط���اق 
النار باجتاه منطقة “تافوش” 
بجمهورية أرمينيا في شهر يوليو 
2020، مصحوبة مب��ح��اوالت 
تسلل إلى مواقع أرمنية باستخدام 
مدفعيات وطائرات ب��دون طيار 
مبا فيها الطائرات اإلسرائيلية 
امل��ت��ط��ورة م��ن ن��وع هيرميس- 
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واس����ت����ه����دف����ت ال�����ق�����وات 
األذربيجانية املسلحة املدنيني 
األرم��ن والبنية التحتية املدنية 
األرمنية وه��ذا ليس ج��دي��داً ألن 
اس��ت��ه��داف امل��دن��ي��ني ع���ادة عند 
األذربيجانيني، بحيث أنهم قاموا 
بنفس املمارسات في حرب أبريل 
عام 2016 منتهكني جميع املعايير 

الدولية والبشرية. 
وق�����د مت ال���ت���ص���دي ل��ه��ذه 
االٕج���راءات االستفزازية بشكل 
ال من قبل اجلانب األرمني مبا  فعنّ
فيها إسقاط الطائرات اإلسرائيلية 
دون طيار التي لم يسبق إسقاطها 

من قبل.
وم��ا زال���ت أذرب��ي��ج��ان تصدنّر 
ن��زاع��ه��ا م���ع األرم�����ن إل���ى دول 
أخرى خارج منطقة القوقاز مثل 
أمريكا ودول أوروبية وروسيا 

وأستراليا وغيرها.
وش��ننّ��ت أذرب��ي��ج��ان م��ن��اورات 
عسكرية واسعة النطاق بدأت في 

نهاية شهر يوليو بقرب ناغورنو-
ك���اراب���اخ وح�����دود ج��م��ه��وري��ة 
أرمينيا، مهددين بها ليس أمن 
جمهورية أرمينيا فحسب، ولكن 

أمن املنطقة بأسرها.
إن العدوان األذربيجاني يشكل 
انتهاكاً صارخاً للمبادئ األساسية 
للقانون الدولي، في انتهاك مباشر 
لدعوة األمني العام لألمم املتحدة 
إلى وقف فوري إلطاق النار في 
جميع أنحاء العالم ال سيما أثناء 
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إن أرم��ي��ن��ي��ا ك��ان��ت م��ن أول��ى 
ال��دول املنضمة إلى دع��وة األمني 
العام لألمم املتحدة بينما ما زالت 
أذربيجان من الدول القليلة التي 
تتجاهل تلك ال��دع��وة وال تنضم 
إليها. هذا مع رفضها تقوية نظام 
امل��راق��ب��ة على خ��ط التماس بني 
ناغورنو-كاراباخ وأذربيجان 
يدل إلى نيتها احلقيقية في املنطقة 
حتى إذا ك��ان��ت تنكر مبادرتها 

بانتهاك إطاق النار!
ال��ع��دوان املذكور أع��اه سبقه 
خطاب عسكري غير مسبوق من 
قبل الرئيس األذربيجاني محاوالً 
إقناع شعبه على استطاعته حل 
نزاع ناغورنو-كاراباخ من خال 
احل��رب وم��ع��بنّ��راً أن املفاوضات 
السلمية ال ف��ائ��دة منها وم��ه��دنّداً 
باستخدام القوة ضد األرمن. حتى 
أننّ القيادة األذربيجانية احلالية 
عبنّرت علناً عن طموحاتها جتاه 
أراضي جمهورية أرمينيا احلالية 
مب��ا فيها محافظة “سيونيك” 
والعاصمة يريفان. وه��ذا األمر 

مثير للسخرية.
وق���د أذاع����ت وزارة ال��دف��اع 
األذرب��ي��ج��ان��ي��ة ف��ي 16 يوليو 
اجل�������اري ت���ه���دي���دات ب��ض��رب 
مفاعل “ميتسامور” ال��ن��ووي 
ف��ي أرم��ي��ن��ي��ا، م��ا ي��وض��ح درج��ة 
ال��ك��ارث��ي��ة ف���ي ط��ري��ق��ة تفكير 

القيادة األذربيجانية، حيث أن 
تلك األفعال متثل انتهاك صارخ 
للقانون الدولي اإلنساني خاصة 
امللحق األول مل��ع��اه��دة جنيف، 
باإلضافة إلى أن تلك التصريحات 
األذربيجانية تشكل تهديداً لكافة 
شعوب املنطقة مبا فيهم شعب 

أذربيجان.
لقد أصبحت السياسة املعادية 
ألرمينيا حجر أساس في الدولة 
األذرب��ي��ج��ان��ي��ة، حتى أصبحت 
ص��ورة العدو األرميني تغرس 
في كل مواطن داخ��ل أذربيجان 
ب���دءاً م��ن احل��ض��ان��ة وداخ���ل كل 
امل��ؤس��س��ات التعليمية وغير 
التعليمية طوال حياتهم، كما يتم 
فرض مفهوم العداء ألرمينيا في 
كل خطاب ع��ام أو فيلم أو كتاب 
وغ��ي��ره م��ن املنتجات الثقافية 
داخل أذربيجان. وبفرض صورة 
العدو اخلارجي حت��اول القيادة 
األذربيجانية توحيد املجتمع 
األذربيجاني بتركيز استيائهم 
على األرمن وحتويلهم عن الوضع 
االقتصادي السيئ نتيجة سقوط 
أسعار النفط وجائحة كورونا 

املستجد.
إال أن���ه م��ا زال���ت ي��د اجل��ان��ب 
األرم��ن��ي مم���دودة للمفاوضات 
السلمية مع أذربيجان ونشكر 
كل الدول واملنظمات الدولية التى 
عبنّرت عن موقفها بوضوح بأن 
املغامرة العسكرية حلل النزاع 

مرفوضة كلياً. 
وت��غ��دو ح��ك��وم��ة جمهورية 
أرمينيا ممتنة للحصول على دعم 
املجتمع الدولي للجهود الساعية 
للسام والتقدم في املفاوضات 
حت��ت راي����ة م��ج��م��وع��ة مينسك 
التابعة ملنظمة األم��ن والتعاون 
ف��ي أوروب����ا ال��ت��ي ه��ي املفوضة 
واملعترف بها دولياً بالوساطة 

في نزاع ناغورنو-كارباخ.

أكدت رفضها احملاوالت العسكرية حلل النزاع بني الدولتني 

سفارة أرمينيا: يد اجلانب األرمني ممدودة 
للمفاوضات السلمية مع أذربيجان


