Megemlékezés Kuvait Állam nemzeti ünnepén
Celebrating the National Day of Kuwait
Február 21-én, Kuvait Állam függetlenségének 58., és az ország felszabadításának 28. évfordulója alkalmából őexc.
dr. Hamad Burhamah, Kuvait Állam
magyarországi nagykövete fogadást adott
a Marriott Hotelben, amelyen részt vettek
a magyar politikai, gazdasági és kulturális intézmények képviselői, a diplomáciai
testület, valamint a kuvaiti közösség tagjai.
A nagykövet a beszédében hangsúlyozta: ez egy kiváló alkalom arra, hogy ünnepeljék és felidézzék a
szüleik és nagyszüleik generációi által elért nagyszerű eredményeket.
„Kuvait 2014 szeptemberében megkapta a Nemzetközi Humanitárius Központ címet, és immár második éve, az ENSZ Biztonsági
Tanácsának nem állandó tagjaként továbbra is jelentős erőfeszítéseket
tesz a hátrányos helyzetű, szegény országok megsegítésére különféle
humanitárius segélyek és hozzájárulások által, valamint a békefenntartáshoz szükséges feltételek biztosításával. Ennek érdekében Kuvait
fokozott koordinációra és együttműködésre törekszik multilaterális
szinten, nevezetesen a nemzetközi szervezetekben és platformokon. A
kuvaiti–magyar együttműködés teljes mértékben illeszkedik ebbe a
keretbe, különösen azért, mert Magyarország aktív tagja az Európai
Uniónak, Kuvait pedig az Öböl menti Együttműködési Tanácsnak
(GCC). Mindezt szem előtt tartva várjuk, hogy a következő hetekben
Budapesten üdvözölhessük Kuvait Állam parlamenti delegációját.”
Kuvait Állam és Magyarország közötti diplomáciai kapcsolatok
egészen 1964-ig nyúlnak vissza. Kuvait ekkor tárta szélesre kapuit és
tette lehetővé az Öböl menti országokkal való újabb diplomáciai kapcsolatok kiépítését.
P. A.
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Commemorating the 58th Anniversary of Independence and 28th Anniversary of Liberation of Kuwait H.E. Dr.
Hamad Burhamah, Ambassador of the
State of Kuwait to Hungary hosted a reception on the 21st February at Marriott
Hotel, attended by the representatives of
the Hungarian political, economic and
cultural institutions, the members of the
diplomatic corps and the Kuwaiti community.
In his remarks the head of mission emphasised, that this is a good
occasion to celebrate and recall the wonderful achievements that fathers and grandfathers have complemented over several generations.
“Since Kuwait was selected as 'International Humanitarian Centre'
in September 2014, and as a non-permanent member, for the second
year, at the Security Council of the UN, Kuwait continues its great
efforts assisting disadvantaged, the needy and countries with various
humanitarian assistance and contributions, and also maintaining all
the necessary conditions of peace everywhere. For this purpose, Kuwait
keeps enhancing coordination and cooperation at the multilateral
level, notably at the international organisations and platforms. The
Kuwaiti-Hungarian cooperation considers as a perfect model of such
standards, mainly as Hungary is an active member of the EU and
Kuwait in the GCC (Gulf Cooperation Council). Within this context,
we expect a Kuwaiti Parliamentary Delegation to arrive in Budapest
in the next few weeks.”
The diplomatic relations between the State of Kuwait and Hungary go back as early as 1964 and Kuwait was the wide gate of establishing new diplomatic relations with other countries in the Gulf region.

