
يبدأ املستشار النمساوي احملافظ 
سيباستيان ك��ورت��س ال��ي��وم األح��د 
زيارة رسمية للكويت هي الثانية من 
نوعها ملستشار منساوي منذ الزيارة 
التاريخية التي ق��ام بها املستشار 
االشتراكي الراحل برونو كرايسكي 

في ثمانينيات القرن املاضي.
وتكتسب زيارة املستشار كورتس 
التي تهدف الى دعم وتطوير العالقات 
ب��ن البلدين ف��ي مختلف امل��ج��االت 
اهمية خاصة باعتبارها تأتي بعد اقل 
من شهر من لقاء املستشار مع سمو 
أمير البالد الشيخ صباح األحمد في 
أعمال القمة األوروبية العربية التي 

عقدت في شرم الشيخ.
وت���ت���زام���ن زي������ارة امل��س��ت��ش��ار 
النمساوي م��ع م���رور 54 ع��ام��ا من 
العالقات الدبلوماسية املتطورة بن 
البلدين واملبنية على الثقة واالحترام 
املتبادل اذ يتطلع البلدان الصديقان 
م��ن خ��الل ه��ذه ال��زي��ارة التاريخية 
للمستشار الى دفع مستوى العالقات 

الى آفاق أوسع.
وس��اه��م��ت ال���زي���ارة ال��رس��م��ي��ة 
للمستشار النمساوي الراحل برونو 
كرايسكي للكويت ع��ام 1981 في 
وض���ع ح��ج��ر األس����اس ف��ي مسيرة 
التعاون املتميزة بن البلدين اذ حققت 
تطورا ملحوظا في العالقات الثنائية 
في مختلف املجاالت وقررت احلكومة 
النمساوية بعد م��رور نحو أربعة 
أع���وام م��ن تلك ال��زي��ارة التاريخية 
افتتاح سفارة لها في الكويت لتبدأ 
ق��ص��ة جن���اح مستمر ف��ي ع��الق��ات 

البلدين الصديقن. 
وت��ع��ت��ب��ر ال���ك���وي���ت م���ن أوائ����ل 

ال��دول العربية واخلليجية بالذات 
ال��ت��ي ت��رت��ب��ط ب��ع��الق��ات سياسية 
ودبلوماسية واقتصادية مع النمسا 

وبالتحديد منذ عام 1965.
ومت افتتاح السفارة النمساوية في 
الكويت عام 1979 على مستوى قائم 
باالعمال على امتداد اربعة اعوام قبل 
ان يقرر املستشار الراحل كرايسكي 
ع��ام 1984 تعين سفير للنمسا في 
الكويت.اما من جانب الكويت فقد 
افتتحت سفارتها رسميا في العاصمة 
النمساوية فيينا ع��ام 1984 على 
مستوى سفير مقيم ومنذ ذلك التاريخ 
وعلى ام��ت��داد 35 عاما تناوب ستة 
سفراء في متثيل الكويت لدى النمسا 
وساهموا كل من موقعه في تعزيز 

العالقات بن البلدين.
وك����ان أول دب��ل��وم��اس��ي عينته 
ال���ك���وي���ت ع���ل���ى رأس ال��ب��ع��ث��ة 
الدبلوماسية الكويتية لدى النمسا 
ه��و السفير عبداحلميد العوضي 
ال��ذي تولى شخصيا مهمة تأسيس 
السفارة الكويتية في النمسا واعداد 
طاقمها احمللي بالكامل ال��ى جانب 
الدبلوماسين املعتمدين من الكويت 
ثم جاء بعده السفير فيصل الغيص 
واستمر في اخلدمة مدة سبع سنوات.

وف��ي ع��ام 1999 تولت السفيرة 
نبيلة املال رئاسة البعثة الدبلوماسية 
الكويتية في النمسا واملمثلية الدائمة 
للكويت ل��دى املنظمات الدولية في 
فيينا حيث واصلت البناء على ما قام 
به أسالفها الدبلوماسيون إضافة 
إلى تألقها باعتبارها اول امرأة عربية 
وخليجية في تاريخ الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية تتولى رئاسة مجلس 

محافظي الوكالة عام 2003 لتكون 
فترة رئاستها شهادة للعالم على ما 
وصلت اليه املرأة الكويتية من تطور 

ورقي.
وف��ي ع��ام 2004 ت��ول��ى السفير 
فوزي اجلاسم رئاسة الدبلوماسية 
الكويتية في فيينا ليواصل ذات النهج 
وخاصة من ناحية استكمال انشاء 

مبنى السفارة الكويتية اجلديدة في 
النمسا ليخلفه بعد خمس سنوات 
السفير الكويتي محمد الصالل الذي 
انتقلت في عهده السفارة الكويتية في 
النمسا الى مقرها اجلديد في أحد ارقى 

أحياء العاصمة النمساوية فيينا.
وف��ي ع��ام 2013 ت��ول��ى السفير 
الكويتي احلالي صادق معرفي رئاسة 

البعثة الكويتية في النمسا واملمثلية 
الدائمة للكويت لدى املنظمات الدولية 
في فيينا وتعزز دور الدبلوماسية 
الكويتية في فيينا ولدى هذه املنظمات 
وأث��م��رت عنها ال���زي���ارة املنتظرة 

للمستشار النمساوي للكويت.
وي��رت��ب��ط ال��ب��ل��دان م��ن��ذ ان��ط��الق 
العالقات الدبلوماسية قبل 54 عاما 

بالعديد من اتفاقيات التعاون في 
امل��ج��االت السياسية واالقتصادية 
والعلمية والنقل اجل��وي وتشجيع 
وح���م���اي���ة االس���ت���ث���م���ار وجت��ن��ب 
االزدواج ال��ض��ري��ب��ي اض��اف��ة ال��ى 
توقيع بروتوكول تعاون بن غرفة 
جت��ارة وصناعة الكويت ونظيرتها 

النمساوية.
وط����وال 54 ع��ام��ا م��ن ال��ع��الق��ات 
امل��ت��م��ي��زة ب���ن ال��ب��ل��دي��ن ق���ام ك��ب��ار 
املسؤولن الكويتين بزيارات عديدة 
إال أن زي��ارة سمو أمير البالد الشيخ 
صباح األحمد لفيينا في ثمانينيات 
ال��ق��رن امل��اض��ي ع��ن��دم��ا ك���ان وزي���را 
للخارجية شكلت انعطافة كبيرة في 

العالقات بن البلدين الصديقن.
ورسخت ه��ذه ال��زي��ارة العالقات 
نحو املزيد من التقدم والتطور لتتوج 
بعد ذل��ك بحركة ق��وي��ة ف��ي تبادل 
الزيارات بن البلدين الصديقن حيث 
توافد على النمسا العديد من الوزراء 
وكبار املسؤولن منهم وزراء النفط 
واملالية والصحة والعدل ومجموعات 

الصداقة البرملانية الكويتية وغيرها.
أم��ا بالنسبة للجانب النمساوي 
فقد شكلت زيارة املستشار االشتراكي 
ال���راح���ل ب��رون��و ك��راي��س��ك��ي حجر 
األس����اس ف��ي ال��ع��الق��ات الكويتية 
النمساوية تلتها ع��ام 1984 زي��ارة 
وزي��ر اخل��ارج��ي��ة النمساوي ارف��ن 
النس وفي عام 1988 كانت الكويت 
على موعد مع زيارة رفيعة املستوى 
لرئيس جمهورية النمسا الراحل 
ك���ورت ف��ال��ده��امي ث��م زي����ارة خلفه 
الرئيس السابق هاينز فيشير عام 
2009 متخضت عنها نتائج ايجابية 

على مختلف االص��ع��دة السياسية 
واالقتصادية وغيرها.

ول���م ينقطع ت��ب��ادل ال��وف��ود بن 
الكويت والنمسا حيث زار ط��وال 
ه��ذه الفترة رؤس��اء البرملان ووف��ود 
اقتصادية وغالبية وزراء خارجية 
النمسا كان اخرها الزيارة التي قامت 
بها وزيرة اخلارجية احلالية كارين 
كنايسل للكويت في ديسمبر العام 

املاضي.
ويتوقع وع��ل��ى ن��ط��اق واس���ع ان 
يتركز البحث خالل زيارة املستشار 
كورتس للكويت على توسيع حجم 
التبادل التجاري بن البلدين الذي 
ي��وص��ف ب��ان��ه م��ت��واض��ع باملقارنة 
مبتانة العالقات السياسية القائمة 

بينهما.
وإلى جانب الدور الهام الذي أدته 
الدبلوماسية الكويتية على امتداد 
اربعة وخمسن عاما من العالقات 
النمساوية الكويتية فقد ساهمت 
وكالة االنباء الكويتية )كونا( بدورها 
ف��ي دع��م ه��ذه العالقات حيث كانت 
م��ن أوائ���ل وك���االت األن��ب��اء العربية 
التي فتحت مكتبا لها في فيينا بداية 
الثمانينيات من القرن املاضي وساهم 
مراسلو الوكالة في تغطية مختلف 
االح���داث مع اعطاء االهتمام األكبر 
للعالقات النمساوية - الكويتية 
ولشؤون منظمات األمم املتحدة في 
فيينا األم��ر ال��ذي دف��ع باملستشارية 
النمساوية )احلكومة( ع��ام 2006 
إل��ى تقدمي شهادة تقدير ال��ى وكالة 
االنباء الكويتية في فيينا اعترافا منها 
ب��دوره��ا في تعزيز عالقات النمسا 

بالكويت وبالعالم العربي ايضا.
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معرفي: الزيارة  فرصة لتعزيز 
وتوطيد العالقات الثنائية

أك��د سفير الكويت 
لدى النمسا ومندوبها 
ال��دائ��م ل��دى املنظمات 
ال���دول���ي���ة ف���ي فيينا 
ص���������ادق م���ع���رف���ي 
أم��س أهمية ال��زي��ارة 
ال���ت���ي س���ي���ق���وم ب��ه��ا 
املستشار النمساوي 
سيباستيان كورتس 
ال����ي����وم األح������د ال���ى 
الكويت وانعكاساتها 
االيجابية على مسيرة 
ت���ع���زي���ز ال���ع���الق���ات 
الثنائية بن البلدين 

الصديقن.
ون�������وه ال��س��ف��ي��ر 
معرفي ف��ي تصريح 
ل� )ك��ون��ا( بالعالقات 
امل��ت��ي��ن��ة وال��راس��خ��ة 
التي تربط البلدين في 
مختلف املجاالت حيث 

جتمع بينهما رؤى ومواقف مشتركة حول مختلف القضايا الدولية 
الراهنة. وأك��د أن للكويت مكانة مميزة لدى الساسة في النمسا 
نتيجة جناح السياسة اخلارجية الكويتية على الصعد االنسانية 
والدبلوماسية وحياد الكويت في التعامل مع مختلف القضايا 
وجناحها في التعامل مع الكثير من امللفات االقليمية والدولية 

بحنكة عالية.
وثمن السفير معرفي دور النمسا في دعم قضايا الكويت العادلة 
الفتا الى العالقات تشهد زخما كبيرا حيث ان زي��ارة املسؤولن 
النمساوين للكويت والتي كان آخرها زي��ارة وزي��رة اخلارجية 
كارين كنيسل للكويت في ديسمبر املاضي تعكس الرغبة املشتركة 

للجانبن في تعزيز التعاون القائم ودفعه الى األمام.

يلتقي سمو أمير البالد اليوم خالل زيارة رسمية

مستشار النمسا: صباح األحمد شخصية سياسية 
دولية رائدة وخبير  سياسي محنك 

54 عامًا من العالقات الدبلوماسية املتطورة الكويت والنمسا.. 

أكد املستشار النمساوي سبيستيان 
كورتس أم��س السبت تقدير النمسا 
لدور سمو أمير البالد الشيخ صباح 
األحمد كقائد للعمل اإلنساني ووسيط 
إقليمي. وقال كورتس في تصريح ل� 
)كونا( مبناسبة زيارته للكويت اليوم 
األح��د إن سمو أمير البالد شخصية 
سياسية دولية رائدة وخبير ومحنك 
في السياسة اخلارجية كونه خدم 
بالده وزيرا للخارجية لنحو 40 عاما.
وث��م��ن دور س��م��و أم��ي��ر ال��ب��الد 
واستمراره في جهود الوساطة التي 
يقوم بها لسد الفجوة بن دول مجلس 
التعاون اخلليجي معربا عن أمله أن 
“تثمر جهود سموه في حل اخلالف 
وال��ذي لالسف الي��زال دون حل وأن 
ي��ك��ون ه��ن��اك ت��ق��ارب دائ���م ب��ن دول 
مجلس التعاون اخلليجي األمر الذي 

يصب في مصلحة اجلميع”.
وأك���د امل��س��ت��ش��ار ال��ن��م��س��اوي أن 
ب���الده وال��ك��وي��ت تتشاطران عالقة 
ودية ومثمرة طويلة األمد منذ إنشاء 
العالقات الدبلوماسية قبل أكثر من 
50 عاما مشيرا إلى أن “الثقة والتفاهم 
امل��ت��ب��ادل هما اس���اس ه��ذه العالقة 
حيث اننا نتطلع الى تعميق وتعزيز 

تعاوننا الثنائي في املستقبل”.
وق���ال: إن “النمسا تعتبر أيضا 
من الوجهات السياحية املميزة حيث 
ي��زور النمسا سنويا آالف السياح 
الكويتين للتمتع بجمال بلدنا وكرم 

وحسن ضيافته”.
وأشار كورتس الى تعاون النمسا 
وال��ك��وي��ت ف��ي ال��ع��دي��د م��ن احمل��اف��ل 
ال��دول��ي��ة م��ع��رب��ا ع��ن ت��ق��دي��ره ل��دور 
الكويت احلالي كعضو غير دائم في 

مجلس األمن.
وأع�����رب ك���ورت���س ع���ن ت��ق��دي��ره 
وامتنانه ل���دور الكويت اإلنساني 
واستضافتها الكرمية لعدة مؤمترات 

للمانحن من أجل سورية والعراق. 
مؤكدا أن هذا ليس مستغرباً حيث أن 
صاحب السمو مت تكرميه من األمن 
العام السابق لألمم املتحدة بان كي 

مون كقائد للعمل اإلنساني.
ولفت إل��ى أن مساعدات الكويت 
االنسانية ساهمت في إنقاذ العديد 
من األرواح في كل من سورية واليمن 
والعراق والصومال وتشاد وإثيوبيا 
مستدركا بالقول “نعول على سخاء 
الكويت والتزامها بتخفيف املعاناة 
االن��س��ان��ي��ة وم��س��اع��دة ال��ن��اس على 

العيش في حياة كرمية”.
وأعرب املستشار كورتس أيضا عن 
خالص امتنانه ملساهمة دولة الكويت 
ف��ي م��رك��ز ب��ان ك��ي م��ون للمواطنة 

العاملية.
وحول إمكانية مساهمة النمسا في 
بعض مشاريع خطة التنمية 2035 
)كويت جديدة( أكد كورتس أن هذه 
اخلطة التي تستند إلى رؤية صاحب 
السمو أم��ي��ر دول���ة الكويت الشيخ 
صباح األحمد  في حتويل الكويت الى 
مركز مالي وجتاري توفر العديد من 

الفرص للشركات النمساوية وهي 
مهتمة وعلى استعداد للمشاركة سواء 
في مشاريع البنى التحتية أو الرعاية 
الصحية أو مشاريع السكك احلديد أو 
مشاريع الطاقة وغيرها من املشاريع 
في ح��ال طرحها حيث أن الشركات 
النمساوية تعتبر رائ��دة في مختلف 

املجاالت.
وأع����رب ع��ن س��ع��ادت��ه مبشاركة 
اح��دى الشركات النمساوية الرائدة 
ف��ي مجال الطاقة مب��ش��روع تطوير 
محطة )أم الهيمان( ملعاجلة مياه 

الصرف الصحي بالتعاون مع شركات 
كويتية.

وح����ول ال���ف���رص االس��ت��ث��م��اري��ة 
ف��ي النمسا أك��د املستشار كورتس 
وج��ود العديد م��ن ال��ف��رص الكبيرة 

للمستثمرين والشركات الكويتية.
يذكر أن العالقات النمساوية - 
الكويتية تتسم بالقوة واملتانة حيث 
بنيت على أسس صلبة من الصداقة 
والثقة واالحترام والتفاهم املتبادل 
منذ تأسيس العالقات الدبلوماسية 

بن البلدين في عام 1965.

مبنى املستشارية النمساوية

املستشار النمساوي احملافظ سيباستيان كورتس في لقاء مع صحفين
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9 مخالفات  بلدية »الفروانية« حترر 
50 محاًل بعد الكشف على 

 أعلنت إدارة العالقات العامة في بلدية 
الكويت عن قيام إدارة التدقيق ومتابعة 
خ��دم��ات البلدية بفرع بلدية محافظة 
الفروانية بتنفيذ جولة تفتيشية على 
احمل���الت داخ���ل م��ط��ار ال��ك��وي��ت ال��دول��ي 
ومنطقة ال��ف��روان��ي��ة للتأكد م��ن ال��ت��زام 
احمل���الت ب��ل��وائ��ح ون��ظ��م البلدية التي 
ترأسها مدير إدارة التدقيق ومتابعة  
خدمات البلدية ناصر مرزوق الرشيدي 
ورئيس قسم متابعة مخالفات البلدية 
أمينة العنزي واملفتشن اجلوهرة محمد، 
سارة الصانع، فاطمة الكندري وعايشة 
الشمري  مشيرة إلى اجلولة أسفرت عن 

الكشف على  محل 50 .
وأوضح مدير إدارة التدقيق ومتابعة 
خدمات البلدية بفرع بلدية احملافظة 

ناصر م��رزوق الرشيدي ب��أن اجلولة 
التفتيشية التي  نفذها مفتشي االدارة 
ع��ل��ى احمل����الت ال��ت��ج��اري��ة  مبنطقة 
الفروانية وداخل مطار الكويت الدولى 
أسفرت عن حترير 9 مخالفات  متنوعة 
متثلت في إقامة إعالن بدون ترخيص 
وإض��اف��ة إع���الن آخ��ر ب���دون ترخيص 
وإقامة إع��الن بترخيص منتهي وعدم 
وضع الترخيص في مكان ب��ارز وذلك 

بعد الكشف على  50 محل .
وش����دد ال��رش��ي��دي ع��ل��ى أص��ح��اب 
احملالت التقيد باالشتراطات واللوائح 
ال���ت���ي ت��ض��م��ن��ت��ه��ا الئ���ح���ة احمل���الت 
واإلع��الن��ات مشيرا إل��ى أن املفتشن 
واملفتشات التابعن لإلدارة سيتصدون 
ل��ل��ت��ج��اوزات وامل��خ��ال��ف��ات باتخاذهم 

اإلج���راءات القانونية بحق املخالفن 
وذل��ك م��ن خ��الل حمالتهم التفتيشية 
املفاجئة و املتواصلة مؤكدا على أنها 
ستشمل كافة املناطق باحملافظة ، للتأكد 
م��ن م��دى إل��ت��زام احمل���الت بتراخيص 

اإلعالنات .
وم��ن جانبها دع��ت إدارة العالقات 
العامة املواطنن واملقيمن التعاون 
مع األجهزة الرقابية  للحد من املظاهر 
غير احلضارية من خ��الل تصوير أي 
شيء سلبي يتعلق بالبلدية  وإرساله 
عبر حساب البلدية مبواقع التواصل 
االج��ت��م��اع��ي  @kuwmun أو عبر 
االتصال عبر اخلط الساخن 139 مؤكدة 
على إنه سيتم التعامل مع إستفساراتهم 

حترير مخالفةجانب من احلملةوشكاواهم على الفور.

السفير صادق معرفي


