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الندوات لتأبني جنيب محفوظ 
واالبنودي، باإلضافة الى تكرمي 
عدد من الفنانني التشكيليني 
وكتاب كويتي���ني فضال عن 
تنظيم املعارض واألمسيات 

الفنية والثقافية.
دمج القنصلية والسفارة 

ماذا عن حتوي���ل القنصلية 
العامة املصرية الى قنصلية 

فقط وبنفس األعداد؟
القنصلية حتولت منذ 4  ٭ 
سنوات قبل مجيئي للكويت 
من قنصلية عامة الى قنصلية، 
وذل���ك لعدة أس���باب أهمها 
ترشيد اإلنفاق بعد ثورة 25 
يناير، وقنصلية الكويت هي 
آخر قنصلي���ة عامة مصرية 
تقع في نفس العاصمة تخفض 
على مس���توى العالم ورغم 
ذل���ك فقد متت زي���ادة أعداد 
العاملني بالقنصلية لضمان 
تقدمي خدمات أس���رع نظرا 
لعدد اجلالي���ة الكبير ولكن 
القنصلية بحاجة لدفعة كبيرة 
من العمل لتطوير األداء من 
وجهة نظري ولضمان خدمات 
أفضل للجالية البد من دمج 
مبنى القنصلية والسفارة في 
مكان واحد، ونأمل مع تسلم 
القنصل اجلديد السفيرة هويدا 
عبدالرحم���ن حدوث تطوير 

ودفعة في العمل القنصلي.

منذ توليكم مهام عملكم كسفير 
مت تكليفكم بإع��ادة بناء مبنى 
الس��فارة ومت وض��ع تصور 
ورس��م للماكيت��ات اخلاص��ة 

باملبني، أين وصل األمر؟ 
٭ كان من بني املهام والتكليفات 
التي كنت مكلفا بها إعادة بناء 
مبنى السفارة، وهناك جزء 
خاص باألوراق واإلجراءات 
الروتينية والتي استغرقت 
وقت مع السلطات الكويتية، 
وهن���اك أمر آخر وهو انه اذا 
مت هدم السفارة خالل الفترة 
املاضية في ظل التطورات التي 
ش���هدتها مصر فلم يكن من 
املتاح اقام���ة االنتخابات في 
مبنى آخر، نظرا ألن مساحة 
الس���فارة كبيرة وتستطيع 
اس���تيعاب األع���داد الكبيرة 
للجالية املصرية، مع توفير 
درج���ة التأم���ني املطلوب���ة، 
واس���تطعنا احلصول على 
التراخيص واملوافقات اخلاصة 
الس���فارة  بهدم واعادة بناء 
اعتبارا م���ن نوفمبر املقبل، 
وس���تتزامن مع االنتخابات 

البرملانية املقبلة. 

ال عالقة للسفارة بمجلس الجالية 
املصري��ة  اجلالي��ة  مجل��س 
يعاني من العديد من املش��اكل 
واالختالفات فيما بني أعضاؤه 
م��ا األس��باب.. ودائم��ا توجه 
االتهامات للس��فارة فما عالقة 

السفارة مبجلس اجلالية؟ 
٭ مش���كلة مجلس اجلالية 
بالكويت هي ارتباطه بالسفارة 
رغ���م انه م���ن املفترض انه 
كيان منفصل عن الس���فارة، 
وقد مت حله بعد انتهاء واليته 
ف���ي 31 أكتوبر  القانوني���ة 
املاضي ولألسف هناك ربط 
ش���ديد بني مجلس اجلالية 

والس���فارة الى احل���د الذي 
عندما تت���م مهاجمة مجلس 
اجلالية يهاجم السفير وهذا 
من ضمن األعباء التي حتملتها 
منذ توليت مهامي كس���فير، 
واملفترض ان جترى انتخابات 
جدي���دة، وقد التقيت ممثلني 
لعدد م���ن الروابط املصرية 
بالكويت ومت االتفاق على ان 
ننتظر ال���ى إن يتم انتخاب 
ممثل للمصريني باخلارج في 
االنتخابات البرملانية املصرية 
املقبلة، ومعرفة صالحياته 
ومهامه ليتسنى بعدها اجراء 
انتخابات ملجل���س اجلالية 

وحتديد مهامه. 

تعرضتم لالنتقادات والشائعات 
كي��ف جت��اوزمت ذل��ك، وماذا 
ع��ن جتربتكم الديبلوماس��ية 

بالكويت؟ 
٭ الشائعات نوع من الشوشرة 
ضمن نظرية اإلرباك، وهذه امور 
طبيعية ألي شخصية عامة، وفي 
بداية وصولي مت ربط اس����مي 
مع الراحل اللواء عمر سليمان 
فأصبحت من الفلول، ثم اتهمت 
باالنتماء لإلخوان وربط اسمي 
بوزير العدل األسبق في زمن 
اإلخوان احمد سليمان. وقد كنت 
مساعدا لوزير اخلارجية قبل 
تسلم عملي كسفير بالكويت، 
وخبرتي العملية والديبلوماسية 
جعلتني أكثر حتصنا من التأثر 
مبثل هذه العوارض السطحية 
واملغرضة. وفيما يخص اتهامي 
أثناء لقائي مع احمد موس����ى، 
اتفاق لتسليط  فقد كان هناك 
الرئيس  الضوء على زي����ارة 
السيسي، مع االتفاق على عدم 
استقبال اتصاالت نهائيا ولكن 
البرنامج نكث بوعده وفوجئت 
بكم من االتصاالت توجه لي، 
وما حدث ج����اء لصاحلي وما 
اضعف االتص����االت أنها كانت 
موجهة وتسير في اجتاه واحد، 
وهو نوع من الشوشرة لإلرباك 

كما قلت. 
وفيما يخص عملي بالكويت فانا 
اعتبر الكويت فصل من فصول 
املدرسة الديبلوماسية وإضافة 
خلبراتي السابقة، حيث كانت 
أول مرة اعمل في دولة عربية 
خليجية، وق����د عملت ملدة 30 
عاما كديبلوماس����ي في الدول 
األوروبية والواليات املتحدة، 
ولكن العمل بالكويت مختلف، 
خاص����ة ان عدد اجلالية يصل 
إلى نحو 750 ألف مصري، من 

مختلف الفئات والثقافات. 
وقد سهلت اخلارجية الكويتية 
لي الكثير من األمور، واملجتمع 
الكويتي منفتح ويس����تطيع 
امل����رء االندماج مع����ه بجميع 
أطياف����ه وفئاته، وقد ارتبطت 
مع الكويتيني بصداقات طيبة، 
ووجدت تواصال وتواجد إعالمي 
مميز ومختلف عن إي دولة عملت 
فيها، لذلك فالكويت بالنسبة لي 
إضافة مميزة خلبراتي في العمل 
الديبلوماس����ي ومما يستحق 
اإلش����ادة هو أن التواصل مع 
احلكومة الكويتية والش����عب 
الكويتي خفف مهام عملي سواء 
خالل فترة االنتخابات أو مرحلة 

تغير األنظمة في مصر.

سببت ربكة للقنصلية تزامنت 
مع حتديد منظم���ة الطيران 
ي���وم 24  املدن���ي »االيكاو« 
نوفمبر كحد أقصى الستخدام 
جوازات الس���فر العادية، ما 
أدى للضغط على القنصلية 
بالكويت ووزارة اخلارجية 
والداخلية في مصر، لتجديد 
ف���ي نفس  أل���ف جواز   100
التوقيت، إضافة إلى مشاكل 
شركات العمالة الوهمية والتي 
يتعامل معها املكتب العمالي، 
وهناك مشاكل مزمنة تتطلب 

وقت حللها. 

المدرسة المصرية 
السفارة املصرية قطعت شوطا 
كبيرا إلنش��اء مدرسة مصرية 
ألبن��اء اجلالي��ة أي��ن وصلت 

األمور وما سبب التأخير؟ 
٭ على م���دار فت���رة عملي 
بالكويت قمنا بترتيب زيارات 
لع���دد م���ن وزراء التربي���ة 
املصريني الى الكويت لبحث 
املوض���وع باإلضافة لبحث 
وطرح ومناقشة األمر سواء 
على مستوى اللجان املشتركة 
بني البلدين او على مستوى 
الزيارات الرسمية ومازال األمل 
موجودا حيث منذ فترة قريبة 
صرح وزير التربية والتعليم 
د.بدر العيس���ي بقرب انشاء 
مدرسة مصرية والعمل جار 

لتحقيق ذلك األمل.

املي��زان التجاري ب��ني البلدين 
ال��ى أين وص��ل؟ وم��اذا عن 
 � الكويتي��ة  االس��تثمارات 

املصرية؟
٭ هناك زيادة في حجم التبادل 
التجاري ب���ني البلدين خالل 
األربع س���نوات املاضية فقد 
كان 330 مليون دوالر ووصل 
اآلن الى 450 مليون دوالر من 
دون البترول ومشتقاته، كما 
ان حجم االستثمارات يصل الى 
3 مليارات دوالر، وقد شهدت 
الفترة السابقة ارتفاعا في أعداد 
الشركات الكويتية التجارية 
املس���تثمرة مبصر ألكثر من 
150 شركة خالل األربع سنوات 
املاضية، إضافة الى جتاوز عدد 
الشركات املصرية بالكويت الى 
2700 شركة، إضافة الى زيادة 
حجم العمالة املصرية بالكويت 

وتوفير فرص عمل لها.

م��ا اب��رز االتفاقي��ات التي مت 
اجتماع��ات  خ��الل  توقيعه��ا 
البلدين  بني  املش��تركة  اللجنة 

وفي اي املجاالت؟ 
٭ اول جلنة مشتركة عقدت 
ب���ني البلدين كانت في 2010، 
وفي ديسمبر املاضي مت توقيع 
14 اتفاقية ف���ي كل املجاالت 
رياضية وثقافي���ة وعلمية 
وتعليمي���ة وقنصلي���ة بني 
املعهد الديبلوماسي املصري 
والكويت���ي، ومت اختيار عام 
2015 عاما للثقافة املصرية � 
الكويتية، ومن خالل املكتب 
الثقافي املصري قمنا بالعديد 
من األنشطة متثلت في عدد 
من الفعاليات، منها استضافة 
الفرق املصرية للفن الشعبي، 
واقامت الس���فارة العديد من 

بتسميتهم »مصر املضغوطة« 
فهم ميثلون املجتمع املصري 
ب���كل فئاته ولك���ن بصورة 
مصغرة نظرا للتنوع الفكري 
والثقافي فيما بينهم. والقاعدة 
العريضة للمصريني بالكويت 
هي نفسها املوجودة مبصر، اال 
قلة قليلة للغاية، وبصفة عامة 
فاملصريون بالكويت تأثروا 
بالثورتني وهو ما انعكس على 
عالقاتهم بالسفارة، واحلمد 
هلل جتاوزنا املرحلة بالصبر 
واحلكمة، وما استطيع قوله 
انه بالرغم م���ن االختالفات 
فاألغلبية العظمى للمصريني 
مع النظام واجليش والشرطة 
ومع أهداف ثورة 30 يونيو.

م��ا أب��رز مش��اكل املصريني 
بالكويت؟

٭ هناك مشاكل قنصلية وهي 
عادي���ة مثل تأخ���ر جوازات 
السفر وشهادات امليالد، وفرض 
الغرامات على اجلوازات والتي 

االنتخابات من بدايتها حتى 
اآلن م���ع إعادته���ا مرتني مع 
ف���ي االعتبار تعداد  الوضع 
اجلالي���ة املصرية الكبير في 
الكويت، وكانت نسبة احلضور 
هي األولى بني سفارات مصر 
باخل���ارج، فقد كنا في اليوم 
الواحد نتعام���ل مع 30 ألف 
ناخب مع أس���رته، لذلك كان 
لهاتني الثورتني انعكاس���ات 
سياسية على املصريني، وهو 
ما تطلب من السفارة مضاعفة 
اجلهود الستيعاب انعكاسات 
الثورتني ، خاصة ان ثورة 30 
يونيو كانت تصحيح مسار 
لثورة 25 يناير، فقد اخذتنا 
الى منعطف  ثورة 25 يناير 
خاص بجماعة، فصحح الشعب 
املصري مسار الثورة وأعادها 
الى طريقها الصحيح في 30 

يونيو.
واملصريون بالكويت ميثلون 
عددا كبيرا ومتنوعا من فئات 
القول  املجتمع لذل���ك يصح 

لرئي��س  ممث��ال  كن��ت 
جمهورية مصر العربية في 
حقبة زمني��ة صعبة توالت 
عليها أنظمة مختلفة..حدثنا 
كوالي��س وخفايا هذه  عن 

احلقبة؟ 
٭ عاصرت خالل 4 سنوات 
هي فترة وجودي بالكويت 
5 رؤس���اء حيث تغيرت 
األنظم���ة والسياس���ات 
واأليديولوجيات وتعاقب 6 
وزراء على وزارة اخلارجية، 
وكان آخر قرار جمهوري 
وقعه الرئيس مبارك ضمن 
التنقالت للسفراء  حركة 
في وزارة اخلارجية، هو 
قرار تعيين���ي بالكويت، 
وعندما قام���ت ثورة 25 
يناير، وقع أوراق اعتمادي 
املشير حس���ني طنطاوي 
، ثم ج���اءت االنتخابات 
الرئاسية وتولى املعزول 
محمد مرسي حكم مصر، 
ثم قامت ثورة 30 يونيو، 
وتولى املستش���ار عدلي 
الدولة،  منصور رئاس���ة 
ث���م أجري���ت االنتخابات 
الرئاسية األخيرة والتي 
فاز فيها الرئيس عبدالفتاح 
السيسي بأغلبية ساحقة، 
وهي فت���رة عصيبة في 
تاريخ مصر، وكان من ضمن 
التكليفات التي كلفت بها 
قبل مجيئي للكويت تنمية 
وتطوير وتعزيز العالقات 
الثنائية واحلفاظ عليها بني 
البلدين، كأولوية أساسية 
من مهامي الرئيسية، وما 
أود ان أؤكده هنا ان صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد بحكمته وحنكته 
الديبلوماسية كان الداعم 
األكب���ر للمحافظ���ة على 
العالق���ات ب���ني البلدين، 
واخلط العريض والفاصل 
في احملافظة على العالقات 
بني البلدين هو ان الكويت 
الشقيقة حكومة وقيادة 
وش���عبا تق���ف دائما مع 
خيارات الشعب املصري، 
لذلك ل���م تتأثر العالقات 
بني البلدين، على العكس 
م���ن بعض الدول التي لم 
تقف مع خيارات الشعب 
املصري فتأثرت العالقات 

بينها وبني مصر. 

ما مدى انعكاس��ات ثورتي 
25 يناي��ر و30 يونيو على 
مش��اركة املصري��ني ف��ي 
االس��تحقاقات السياس��ية 

بالكويت؟ 
٭ الشعب املصري يعي 
جي���د ماذا يري���د، ولديه 
احلكمة والرؤية خلياراته 
الس���ليمة، والدليل على 
ذل���ك عندما س���قط قناع 
الش���عب  اإلخوان وملس 
أنهم جماعة تس���عى الى 
احتكار السلطة، لفظهم، 
فقامت ث���ورة 30 يونيو، 
وفترة ما بع���د الثورتني 
ومش���اركة املصريني في 
االنتخاب���ات فترة مهمة، 
وأكاد أكون السفير الوحيد 
باخلارج الذي عاش فترة 

)ريليش كومار( السفير عبدالكرمي سليمان متحدثا للزميلة هالة عمران 

هالة عمران 

أكد سفير جمهورية مصر العربية لدى الكويت عبدالكرمي سليمان أن حنكة صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد وقيادته 
احلكيمة كانت اخلط العريض والفاصل والداعم األكبر للمحافظة على العالقات بني البلدين، وأضاف في لقاء خاص مع »األنباء« ان حجم 

التبادل التجاري بني البلدين شهد زيادة خالل السنوات األربع املاضية حيث وصل الى 450 مليون دوالر بدون مشتقات البترول، 
مشيرا إلى توقيع 14 اتفاقية في جميع املجاالت بني البلدين، واصفا جتربته في الكويت بفصل من فصول الديبلوماسية التي أضيفت 

خلبراته، معتبرا ان أصعب املراحل التي مرت على مصر هي فترة حكم اإلخوان الذين لفظهم الشعب مبجرد سقوط أقنعتهم، كاشفا 
عن إعادة هدم وبناء السفارة املصرية اعتبارا من نوفمبر املقبل تزامنا مع االنتخابات البرملانية املقبلة ودمج السفارة والقنصلية 

في مكان واحد وهو ما سيحد من املشاكل. وأوضح سليمان ان موضوع انشاء مدرسة للجالية املصرية مت بحثه على جميع األصعدة 
واملستويات واللجان املشتركة، اال ان ادارة الفتوى والتشريع الكويتية أكدت عدم جواز بناء مدرسة عربية داخل دولة عربية، معربا 

عن تفاؤله بتصريح وزير التربية د.بدر العيسى بقرب انشاء مدرسة مصرية.. والى تفاصيل اللقاء:

انتخابات مجلس اجلالية وحتديد مهامه بعد انتخاب ممثل للمصريني باخلارج في االنتخابات البرملانية القادمة
عاصرت 5 رؤساء و 6 وزراء خارجية خالل تواجدي كسفير بالكويت ..

املصريون في الكويت صورة مصغرة من مصر احملروسة 

الشعب املصري 
يعي جيداً ماذا 

يريد ولديه احلكمة 
والرؤية خلياراته 

السليمة
 

مجلس اجلالية 
مت حله بعد انتهاء 
واليته القانونية وال 
عالقة للسفارة به

»الفتوى والتشريع« 
أكدت أنه ال يجوز 
بناء مدرسة عربية 

في دولة عربية

دمج السفارة 
والقنصلية في مكان 

واحد سيحد من 
املشاكل

 
الشائعات 

وخبرتي العملية 
والديبلوماسية 

جعلتني أكثر حتصنًا 
من التأثر مبثل هذه 

العوارض املغرضة

الكويت فصل من 
فصول املدرسة 

الديبلوماسية 
وإضافة خلبراتي 

السابقة

هناك مشاكل 
قنصلية إضافة إلى 
مشاكل شركات 
العمالة الوهمية 

وأخرى مزمنة 
تتطلب وقتاً حللها

450 مليون دوالر 
حجم التبادل
التجاري بني 

البلدين و3 مليارات 
دوالر حجم 
االستثمارات

 
أصعب فترة مرت 

على مصر هي حكم 
اإلخوان وعندما 

سقط القناع عنهم 
لفظهم املصريون

اكد الس��فير عبدالكرمي س��ليمان ان قناة 
السويس معجزة بشرية وشاهد على عظمة 
املصريني وقدرتهم على صنع املعجزات بأي 
وقت، بداية من جتميع ال� 64 مليارا خالل 
أسبوع وهي املعجزة األولى، واحلفر خالل 
عام كامل بدون توقف وهو املعجزة الثانية. 
واآلن لدينا معجزتني في السويس إحداهما 
قام بها األجداد واألخ��رى نفذها األحفاد 
في نفس املكان وبنفس األسلوب، كما قال 
الرئيس عبدالفتاح السيسي ان القناة اجلديدة 

هي هدية مصر للعالم والتجارة العاملية، ومع 
أن مصر ستحقق عوائد مستحقة من ورائها 
فإن العالم اجمع سيس��تفيد أيضا، فتحية 
من القلب لكل من فكر او س��اهم او تبرع 
إلقامة هذا الصرح العظيم والتي اعتمدت 
على أموال الشعب وسواعده، وحتية لكل من 
بذل مجهود حلفرها، وحتية للقوات املسلحة 
املصرية، وقد قررت السفارة إقامة احتفاالت 
العيد الوطني وافتتاح قناة الس��ويس هذا 

العام يوم 10 أغسطس.

قناة السويس معجزة بشرية

السفير املصري أكد أن حنكة وقيادة صاحب السمو كانت الداعم األكبر للمحافظة على العالقات بني البلدين

وّقعنا 14 اتفاقية مع الكويت في جميع املجاالت.. و2015 عام الثقافة املصرية ـ الكويتية 

سليمان لـ »األنباء«: بدء تشييد مبنى السفارة
اجلديد في نوفمبر.. ومتفائلون بتصريح العيسى 

عن إنشاء مدرسة للجالية املصرية

سليمان لـ »األنباء«: بدء تشييد مبنى السفارة
اجلديد في نوفمبر.. ومتفائلون بتصريح العيسى 

عن إنشاء مدرسة للجالية املصرية


