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رئيس الوزراء: سعداء بأن تمتد أيادينا من أقصى شرق الجزيرة العربية 
إلى غرب القارة األفريقية لنرعى صداقتنا وننمي عالقتنا ونطورها مع بنين

سموه تقّلد وسام الشعب البنيني تقديرًا لمواقف الكويت

سمو رئيس الوزراء يلقي كلمته خالل احلفل رئيس بنني يقلد سمو رئيس الوزراء وسام الشعب 

خالد اجلاراهللا ومصطفى الشمالي و د.إسماعيل الشطي خالل مأدبة العشاء حديث بني سمو رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء في الغابون

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد لدى وصوله إلى ليبرفيل وفي استقباله نائب رئيس الوزراء جورجيت كوكو

رئيـس الوزراء وصل إلـى الغابون المحطـة الثانية في جولتـه األفريقية

الوزراء الشيخ ناصر احملمد اختتم 
أمس زيارة رسمية جلمهورية بنني 
الصديقة استغرقت عدة أيام في 
إطار جولة له حتمله إلى عدد من 

الدول األفريقية.
وكان في وداع سموه والوفد 
لــــه علــــى أرض مطار  املرافــــق 
بنــــني الدولي الرئيــــس ورئيس 
حكومة جمهورية بنني الصديقة 
د.تومــــاس بوني ياييي والوزراء 
وأعضاء البرملان وكبار املسؤولني 

باجلمهورية.
هذا وصــــدر البيان الصحافي 
املشترك مبناسبة اختتام الزيارة 
وفيما يلي نصــــه:  تلبية لدعوة 
كرمية من رئيس جمهورية بنني 
الصديقة د.توماس بوني ياييي وفي 
إطار عالقات الصداقة والتعاون بني 
الكويت وجمهورية بنني الصديقة 
والرغبة فــــي تعزيزها وتنميتها 
قام ســــمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد بزيارة رسمية 
الفترة من  جلمهورية بنني خالل 
١٥ الــــى٢٠٠٩/٧/١٧ على رأس وفد 

رفيع املستوى.
وقد أولت جمهورية بنني أهمية 
خاصة لزيارة سمو رئيس مجلس 
الوزراء مؤكدة على أنها فرصة قيمة 
لتعزيــــز وتنمية أواصر التعاون 

بني البلدين.

لصاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد على تبرع سموه السخي 
بأعداد من املصحــــف الكرمي كما 
أعربت جمهورية بنني عن شكرها 
للكويت على اإلسهامات التي تقوم 
بها عبر الصندوق الكويتي للتنمية 
االقتصادية العربية والتي من شأنها 
أن تعزز عالقات التعاون بني البلدين 
وأعربت أيضا عن شكرها لألعمال 
اإلنســــانية واخليرية التي تقوم 
بها الهيئات واجلمعيات اخليرية 
األهلية ملساعدة أبناء الشعب في 

وخالل الزيارة عقدت جلســــة 
مباحثات رسمية بني البلدين ترأس 
اجلانب الكويتي سمو الشيخ ناصر 
احملمد وتــــرأس جانب جمهورية 
بنني رئيــــس اجلمهورية د.بوني 
ياييي وقد مت اســــتعراض جميع 
أوجه العالقات الثنائية بني البلدين 
حيث أعرب اجلانبان عن ارتياحهما 
لتطور العالقات مؤكدين عزمهما 
واستعدادهما الكامل لتطويرها ملا 
فيه خدمة املصالح املشتركة لكال 
البلدين والشعبني الصديقني وقد 
توافقت وجهات نظر اجلانبني حول 
مجمل القضايا املشتركة التي مت 
بحثها وأكدا على ضرورة تفعيلها 
بشــــكل يخدم مصلحــــة ورخاء 
شعبيهما. وفي مجال بحث تطوير 
وتنمية العالقات االقتصادية اتفق 
اجلانبان علــــى فتح آفاق جديدة 
للتعاون بينهما من شأنها زيادة 
التبادل  حجم االستثمار وتعزيز 
التجاري حيث وقع البلدان على عدد 
من االتفاقيات التي من شأنها أن 
تعزز عالقات الصداقة بني البلدين 
وأشار اجلانبان الى انه من املصلحة 
املشتركة تأسيس عالقات اقتصادية 
متعددة وعلى جميع املستويات.

وقد وقع اجلانبان االتفاقيات 
الفني  التعاون  اتفاقيــــة  التالية: 
والثقافــــي، اتفاقية تبادل األيدي 

بنني.
وفــــي إطار بحثهمــــا القضايا 
السياسية على الساحتني االقليمية 
والدوليــــة اســــتعرض اجلانبان 
األوضاع الراهنــــة والقضايا ذات 
االهتمام املشترك وكانت وجهات 
النظر متطابقة ومتفقة حول مجمل 
القضايا. وقد أعرب اجلانبان عن 
ارتياحهما لــــروح التعاون البناء 
التــــي ســــادت مباحثاتهما والتي 
التي  الوثيقة  العالقات  عكســــت 
تربط البلدين الصديقني مؤكدين 
على أهمية استمرار وتواصل مثل 

هذه اللقاءات.
وفي ختام اللقاء وجه ســــمو 
الــــوزراء لنظيره  رئيس مجلس 
في جمهورية بنني دعوة رسمية 

لزيارة الكويت.
وكان الرئيس ورئيس احلكومة 
في جمهورية بنني د.توماس بوني 
يايي قد قلد خالل حفل رسمي سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 

احملمد وسام الشعب البنيني.
الرئيس د.توماس يايي  وقال 
في كلمة التقدمي «ان هذا الوسام 
يجــــيء تقديرا ملواقــــف الكويت 
أميرا وحكومة وشــــعبا ودوركم 
البناء واسهامكم البالغ في توطيد 

العالقات بني البلدين».
وأعرب عن ســــعادته للزيارة 

العاملة، اتفاقية قرض ملشــــروع 
بناء طريق بقيمة ٤ ماليني دينار، 
اتفاقيــــة اخلدمــــات اجلوية بني 
اتفاقيــــة منع االزدواج  البلدين، 
الضريبــــي والتهــــرب املالي. كما 
بحث اجلانبان األزمة االقتصادية 
العاملية وتأثيراتها على االقتصاد 
العاملــــي وأكد اجلانبــــان دعمهما 
املبذولة ملواجهة  جلميع اجلهود 

األزمة واحلد من تداعياتها.
هذا وقد أعربت جمهورية بنني 
حكومة وشعبا عن التقدير التام 

التي يقوم بها سمو رئيس مجلس 
الــــوزراء وما تناولتــــه اللقاءات 
الثنائية من اهتمام واضح سيعود 
بالشــــك على مصلحة الشــــعبني 

والبلدين الصديقني.
من جهته ألقى ســــمو رئيس 
مجلس الــــوزراء الشــــيخ ناصر 
املناســــبة قال  احملمد كلمة بهذه 
فيها: «يسعدني في البداية أن أنقل 
لكم حتيات صاحب السمو األمير 
وسمو ولي العهد ومتنياتهما لكم 
وللشعب البنيني الصديق كل تقدم 
ومنو، كما يســــرني أن أعبر عن 
امتناني وامتنان الوفد املرافق لي 
على احلفاوة وحســــن االستقبال 
الذي لقينــــاه في بلدكم الصديق، 
ومن املؤكــــد ان ذلك يعود لرغبة 
وحلرص بلدينا على توطيد العالقة 

وتطويرها.
وال يفوتني في هذا الصدد أن 
أنوه الى عمــــق هذه العالقة التي 
بدأت من عقود فهي عالقة جتلت 
عند اجلانب البنيني بوقفته املشرفة 
مع الكويت في كل احملافل الدولية 
أثناء تعرض الكويت حملنة العدوان 
واالحتالل العراقي الغاشــــم، كما 
جتلت عنــــد اجلانب الكويتي في 
دعمه املستمر للشعب البنيني في 
معركة النمو والبناء ولم يتوقف 
هذا الدعم عند اجلانب الرســــمي 

ليبرفيلـ  كوتونوـ  كونا: وصل 
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد والوفد املرافق لسموه 
الغابون  الى عاصمــــة جمهورية 
(ليبرفيل) احملطة الثانية من جولته 

على عدد من الدول االفريقية.
وجرى لســــموه عند وصوله 
الى مطار ليبرفيل الدولي استقبال 
رسمي كان في مقدمته نائب رئيس 
الوزراء جورجيت كوكو وعدد من 

كبار املسؤولني في اجلمهورية.
وبعد ان عزف السالم الوطني 
الغابون  للكويــــت وجمهوريــــة 
استعرض سموه حرس الشرف 
ثــــم صافح كبار املســــتقبلني من 
وزراء ومسؤولني واعضاء السلك 
الديبلوماسي العربي املعتمدين لدى 
الغابون وسفيرنا لدى جمهورية 
تونــــس واحملــــال الــــى الغابون 
عبداحلميد علي الفيلكاوي واعضاء 

السفارة.
ويجري ســــموه خالل زيارته 
مباحثات مع كبار املسؤولني في 
الغابون تتناول العالقات الثنائية 
وســــبل تعزيزهــــا خصوصا في 
الى  املجاالت االقتصادية، اضافة 

القضايا ذات االهتمام املشترك.
البلــــدان بعالقات  ويرتبــــط 
سياســــية وديبلوماسية متميزة 
الرسمية  وقوية عززتها املواقف 
فــــي دعم  واملبدئيــــة للغابــــون 
وتأييد قضايا الكويت في احملافل 

الدولية.
الراحل  الغابون  وكان رئيس 
عمــــر بوجنــــو زار الكويــــت في 
عام ٢٠٠٠ حيث اجرى مباحثات 
الراحل الشيخ  رسمية مع األمير 
جابر األحمد تناولت سبل تطوير 
وتنميــــة العالقــــات الثنائية بني 
البلدين وعــــددا من القضايا ذات 

االهتمام املشترك.
ويدعو املسؤولون في الغابون 
رجــــال االعمــــال الكويتيــــني الى 
االستثمار في بالدهم واالستفادة 
من الفرص واالنظمة االستثمارية 
املرنة في مجال املقاوالت الصغيرة 
واملتوسطة واالسكان وشق الطرق 
و بناءاملستشفيات وعقد الصفقات 
النفط  االســــتثمارية في مجــــال 

والصناعة.
وكان ســــمو رئيــــس مجلس 

املتمثل بالصندوق الكويتي للتنمية 
االقتصاديــــة العربية بل امتد الى 
اجلانب الشــــعبي الذي جتلى في 
العمل اخليري وتغلغل في املناطق 
البعيدة والنائية ليقدم يد العون 

للمحتاجني واملنكوبني.
وانه ملن دواعي ســــرورنا أن 
متتــــد أيادينا ونحــــن في أقصى 
العربية لتصافح  شرق اجلزيرة 
أياديكم وأنتم في أقصى غرب القارة 
األفريقية متحدين بذلك املسافات 
من أجل أن نرعى صداقتنا وننميها 
ونطورها واننا سعداء ألن نكون 
بينكم اليوم كما سعدنا بوجودكم 
معنا بالكويت في األمس القريب 
وال يسعني في ختام كلمتي هذه 
اال أن أكرر شــــكري وشكر الوفد 
املرافق لي على حفاوتكم فتقبلوا 
منا حتية صادقــــة أنوب بها عن 
الكويت لشعبكم الكرمي وأمنيات 
طيبة أحملها لكم من شعب الكويت 

جلمهورية بنني الصديقة».
هــــذا وقدم الرئيــــس ورئيس 
احلكومة في جمهورية بنني اهداء 
عبارة عــــن مهرين (خيــــل) إلى 
صاحب السمو األمير من الشعب 
البنيني تقديرا ملواقفه واسهاماته 

اإلنسانية اجلليلة.
من جانب آخــــر أقام الرئيس 
ورئيس احلكومة في جمهورية بنني 
في القصر الرئاسي مأدبة عشاء على 
شرف سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد والوفد املرافق 

مبناسبة زيارته الرسمية.
حضر املأدبة أعضاء احلكومة 
والبرملــــان وكبــــار املســــؤولني 
وأعضاء الســــلك الديبلوماســــي 
العربي واألجنبي املعتمدين لدى 

اجلمهورية.
كما استقبل سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد صباح 
أمس مبقر اقامتــــه في العاصمة 
البينينة كوتونو الرئيس ورئيس 
حكومة جمهورية بنني الصديقة 

د.توماس بوني يايي.
وجرى خالل اللقاء استعراض 
املتميزة بني  الثنائيــــة  العالقات 
البلدين الصديقني وسبل تعزيزها 

في شتى املجاالت.
الوفد  املقابلة اعضاء  وحضر 

الرسمي املرافق لسموه.

كوتونــــو ـ كونا: التقى وفــــد غرفة جتارة 
وصناعة الكويت برئاسة أنس الصالح عضو 
مجلس ادارة الغرفة ممثلــــي القطاع اخلاص 

بغرفة جتارة وصناعة بنني.
واتى هــــذا اللقاء ملناقشــــة ســــبل تعزيز 
التجــــاري واالقتصادي بني  التبادل  وتطوير 
البلدين الصديقني للوصول الى مستوى الطموح 
وان فرص االســــتثمار بجمهورية بنني تعتبر 
واعدة. واكد انــــس الصالح رئيس وفد غرفة 
جتارة وصناعة الكويت أن القطاع اخلاص هو 
خير داعم للعالقــــات االقتصادية بني البلدين 
الصديقني وأكد على ضرورة تبادل املعلومات 
والفرص االســــتثمارية املتاحة في جمهورية 
بنني وان الغرفة على أمت االستعداد الستقبال 

وفد جتاري مــــن رجال األعمال ببنني لاللتقاء 
برجال األعمال والشــــركات الكويتية. وأشار 
عطاؤو سوفيانو رئيس غرفة جتارة وصناعة 
بنني الى الرغبة اجلادة من حكومة بنني جلذب 
رؤوس األموال والشركات الكويتية لالستثمار 
في بنــــني وأكد دعمهم الكامل لتذليل املعوقات 
والصعوبات امام االستثمارات الكويتية وانهم 
على أمت االستعداد لتقدمي أكبر قدر من التعاون 

واالهتمام للمستثمرين الكويتيني.
وقــــد مت في نهاية اللقاء توقيع بروتوكول 
تعاون بني غرفة جتارة وصناعة الكويت وغرفة 
جتارة وصناعة بنني وقدم أنس الصالح هدية 
تذكارية لرئيس غرفــــة بنني مع مجموعة من 

اصدارات الغرفة.

بروتوكول تعاون بين غرفتي التجارة والصناعة السميط: بحث التعاون مع بنين في مجال الجمعيات الخيرية

كوتونو ـ كونا: استقبل الرئيس ورئيس حكومة 
جمهورية بنني الصديقة د.توماس بوني ياييي بالقصر 
الرئاسي ممثل سمو رئيس مجلس الوزراء املستشار 
بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء د. اسماعيل الشطي 
وعضو الوفد املرافق رئيس جمعية العون املباشــــر 

د.عبدالرحمن السميط.
وجرى خالل اللقاء بحث أوجه التعاون بني حكومة 
جمهورية بنني وحكومة الكويت واللجان واجلمعيات 

اخليرية الكويتية لتقدمي املساعدات االنسانية للشعب 
البنيني الصديق. 

وصرح رئيس جمعية العون املباشر د.عبدالرحمن 
الســــميط ان اللقاء تناول أوجه التعاون مع احلكومة 
في بنني واجلمعيات واللجان اخليرية والشعبية في 
الكويت لتنفيذ العديد من املشاريع االنسانية واالغاثية 

الى الشعب البنيني. 
وقال د.السميط ان صاحب السمو األمير قدم تبرعا 

للمســــلمني في بنني عبارة عن مجموعة من املصحف 
الكرمي كما أبدى سمو رئيس مجلس الوزراء اهتمامه 
باســــتراتيجية الغذاء ملنطقة شــــمال بنــــني املنكوبة 

بالفيضانات.
وبني ان جمعية العون املباشــــر كجمعية خيرية 
كويتية لديها عدة مشاريع تعتزم القيام بها بالتعاون مع 
احلكومة الكويتية منها مشروع اجلامعة وانشاء املراكز 

االسالمية ومراكز صحية خلدمة الشعب في بنني.

أنس الصالح وأحمد الكليب مع رئيس غرفة التجارة والصناعة في بنني

رئيس بنني خالل لقائه د.إسماعيل الشطي ود.عبدالرحمن السميط

الكويت عّزت إندونيسيا بضحايا التفجيرات
بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد ببرقية تعزية 
إلى الرئيس سوسيلو بامانغ هويونو رئيس جمهورية اندونيسيا 
ــموه وصادق مواساته  الصديقة أعرب فيها عن خالص تعازي س
ــي العاصمة جاكرتا،  ــلة التفجيرات التي وقعت ف بضحايا سلس
ــتنكار الكويت وإدانتها لهذه األعمال اإلرهابية  ــموه اس مؤكدا س
ــتقرار  ــتهدفت أرواح األبرياء اآلمنني وزعزعة أمن واس التي اس
البلد الصديق. وبعث سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف 
األحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس سوسيلو بامانغ هويونو رئيس 
اجلمهورية االندونيسية ضمنها خالص تعازيه وصادق مواساته 
ــة جاكرتا معربا عن  ــهدتها العاصم بضحايا االنفجارات التي ش
ــتنكار الكويت لهذه االعمال اإلجرامية. كما بعث سمو رئيس  اس

مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد ببرقية تعزية مماثلة.


