
االحد 13 سبتمبر 2009   13حوار

السفير اإلثيوبي لـ »األنباء«: زيارة ناصر المحمد إلى أديس أبابا 
فتحت المجال أمام الكثير من المشاريع االستثمارية الكويتية

 حسين الفيلكاوي
اثيوبيا كانت إحدى احملطات املهمة في جولة سـمو رئيس مجلس الوزراء االفريقية التي شملت سبع 
دول بهدف تعزيز عالقات التعاون بني الكويت وهذه الدول. وال شـك ان هذه الزيارة لسمو رئيس مجلس 
الوزراء قد فتحت الكثير من مجاالت االستثمار لرجال األعمال الكويتيني، وأبرزت العديد من النقاط املهمة 
واملميزات التي تتمتع بها هذه الدول والتي لم نكن نعطي لها باال.السفير االثيوبي لدى الكويت كادافو 
محمد حنفري كشـف بعض املجاالت التي ميكن االستثمار فيها داخل اثيوبيا، مؤكدا ان زيارة سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشـيخ ناصر احملمد الى أديس أبابا فتحت املجال أمام الكثير من املشاريع 

االستثمارية الكويتية في البالد.
وفي لقاء خاص لـ »األنباء« أثنى حنفري على شخصية سمو الشيخ ناصر احملمد، حيث لفت 
الى ان الرئيس االثيوبي بعد لقائه مع سموه في أديس أبابا أكد انه شخصية فريدة وان سموه 

موسوعة ثقافية متنقلة.وحتدث السفير االثيوبي عن مجاالت االستثمار في بالده كاشفا عن ان أهمها مجاالت التنقيب 
عن البترول والغاز والذهب واملعادن، كما أكد ان الزراعة مجال رائع لالستثمار فيه خاصة ان اثيوبيا لديها كل مقومات 
جناح الزراعة لوفرة املاء العذب واألرض اخلصبة واأليدي العاملة املدربة والرخيصة، فضال عن التسهيالت الكبرى 
لتسـويق املنتجات عن طريق االتفاقات بني اثيوبيا ودول أفريقيا التي تتيح نقل املنتجات دون ضرائب وكذلك مع 
أوروبا وأميركا.تطرق حنفري الى مجال السياحة وما تتمتع به اثيوبيا من مناخ معتدل وأماكن خالبة وأخرى اثرية ولفت 
الى وجود مساجد قدمية وقبور للصحابة وكذلك ألواح موسى، مؤكدا ان افتتاح خط طيران يومي بني الكويت وأديس 
أبابا يعزز اجلانب السـياحي في بالده. أما عن توافر عامل األمان في االسـتثمار باملجاالت املختلفة في اثيوبيا فأكد 
جنفري ان بالده تقدم كل التسهيالت للمستثمرين الكويتيني وانها تعاقدت مع مكتبني للمحاماة في الكويت لضمان 
احلماية القانونية لهؤالء املستثمرين عن طريق صياغة العقود مبا يتوافق مع قوانني البلدين، وقد عزز كالمه كل من 

احملامي د.نايف العدواني وخلف السعيد اللذين حضرا اللقاء فإلى التفاصيل:

هل ترى ان زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد الى اثيوبيا حققت الهدف 

املرجو منها؟
زيارة سمو الشيخ ناصر احملمد الى اثيوبيا 
كانت تلبية لدعوة وجهها اليه رئيس الوزراء 
االثيوب���ي عندما زار الكويت عام 2007 ولم 
تتح الفرصة لسموه لتلبية الدعوة إال في هذا 
العام ومت خاللها توقيع العديد من االتفاقيات 
التي نرجو ان تصب في صالح البلدين، وقد 
التقى سمو الشيخ ناصر احملمد خالل الزيارة 
مع الرئيس االثيوبي الذي أثنى على شخصية 
سمو الشيخ ناصر احملمد، حيث أفاد الرئيس 
بأن الشيخ ناصر احملمد رجل فريد من نوعه 
ميلك ثقافة عالية جدا جدا وال أبالغ إن قلت 

انه موسوعة ثقافية متنقلة.
ما االتفاقيات التي مت توقيعها بني البلدين؟

االتفاقيات عديدة أذكر منها تبادل رحالت 
الطيران بني الكويت واثيوبيا بشكل يومي، 
فيوميا توجد رحلة بني البلدين، وللعلم مدة 
الطيران من الكويت الى أديس أبابا تستغرق 
3 ساعات وأيضا التسهيل للمستثمر الكويتي 
لالس���تثمار في بالدنا حيث يعفى املستثمر 
الكويتي من الضرائب ملدة 5 سنوات ويتحمل 
املستثمر الكويتي 30% من رأسمال املشروع 
والبن���وك اإلثيوبية تغطي ال� 70% من باقي 

رأس املال.. إلخ.
وهل مت تفعيل االتفاقيات أو باملعنى األصح 

هل توجد ورش عمل لتفعيل االتفاقيات؟
وزير املالية االثيوبي س���يزور الكويت 
قريبا وس���يلتقي املس���ؤولني االقتصاديني 
وسيش���رح مزايا االتفاقيات وسيتكلم عن 
املقدمة  مميزات االس���تثمار والتس���هيالت 
للشركات الكويتية، وأفيدك بأن أحد رجال 
األعمال الكويتيني البارزين قدم عرضا اآلن 
لشراء »قصر هيالسي السي« وقيمة العرض 
200 ملي���ون دوالر وهو أعلى عرض تلقته 
احلكومة االثيوبية الى اآلن بعد عرض أمير 

سعودي.
هللا حدثتنا عن هذا القصر وما الفائدة من 

شرائه.
هذا القصر هو قصر االمبراطور »هيالسي 
السي« ويقع في العاصمة أديس أبابا وهو 
أكبر فندق اآلن بجمهورية اثيوبيا الفيدرالية 
الدميوقراطية وقبل فترة بسيطة احلكومة 
االثيوبية أصدرت قرارا بطرح فكرة الشراكة 
مع املستثمرين وتقدمت عدة شركات خليجية 

بعروض وكان أفضلها في البداية عرض أمير 
سعودي ثم تقدم رجال أعمال كويتي بعرض 
أفضل بكثير منه وهذه أولى إيجابيات زيارة 

سمو رئيس الوزراء.
هللل احملادثللات أو االتفاقيللات اقتصرت 
على الرحات وبعض التسللهيات للمشللاريع 

العقارية؟
االتفاقي���ات أتاحت الفرصة للش���ركات 
الكويتية للتنقيب عن النفط والغاز والذهب 
وغيره���ا من املعادن اضافة الى تس���هيالت 

االستثمارات الزراعية والسياحية.
قلت ان هناك استثمارا سياحيا وزراعيا في 

اثيوبيا هل من تفصيل؟
بالنسبة لالستثمار الزراعي لدينا أراض 

خصب���ة للزراعة ولدينا منبع النيل األزرق 
و85% من ماء النيل الذي يجري في جمهورية 
مصر منبعه أثيوبيا ويتميز ماؤه بأنه صالح 
للشرب والزراعة وأيضا لدينا األيدي العاملة 
بكثرة وال تن���س ان اثيوبيا من أكثر الدول 
االفريقية استثمارا في الزراعة وتشتهر بإنتاج 
العديد من احملاصيل الزراعية ومش���تقاتها 
من )البذور ومستلزمات الزراعة من أدوية 
ومعدات وغيرها( أضف الى ذلك ان اثيوبيا 
تشتهر أيضا بزراعة النب ويعد النب االثيوبي 
من أج���ود أنواع النب نظرا خلصوبة التربة 

ووفرة املياه واأليدي العاملة الرخيصة.
لكن كيف يتم تصريف املنتجات؟ مبعنى آخر 
أين سللتذهب املنتجات الزراعية.. هل ستكون 

كلها داخل السوق االثيوبي؟
سؤال جميل جدا، لدينا اتفاقية افريقية 
اسمها »كوميسا« وهي تعني »السوق االفريقية 
املش���تركة« ومن بنودها تصدير املنتجات 
االفريقية بني الدول االفريقية دون ضرائب 
اال الس���الح حيث مين���ع املتاجرة به، أيضا 
لدينا اتفاقية مع الواليات املتحدة االميركية 
لتصدير املنتج���ات االثيوبية لداخل اميركا 
وهي أيضا معفاة من الضرائب ولدينا أيضا 
اتفاقية مع الدول االوروبية »إيباس« وتسمح 
بتصدير املنتجات االثيوبية للسوق األوروبية 
وهذا دليل على الثقة باملنتج االثيوبي وهذه 
االتفاقيات تس���مح للمستثمرين الكويتيني 

بتسويق منتجاتهم خارج اثيوبيا.

بالنسبة لاستثمار السياحي هل توجد داخل 
اثيوبيا معالم سياحية؟

السياحة هي أحد موارد الدخل جلمهورية 
اثيوبيا فلدينا رحالت سفاري ورحالت قنص 
ورحالت تس���لق اجلبال، أضف الى ذلك ان 
اثيوبيا لديها مناخ طيب فأعلى درجة حرارة 
في الصيف تصل الى 28 درجة مئوية ولدينا 
مواقع أثرية عديدة ومنظمة اليونسكو صنفت 
8 مواقع داخل اثيوبيا كتراث عاملي ويوجد 
داخل اثيوبيا مس���جد عم���ره أكثر من ألف 
س���نة أضف الى ذلك قبور بعض الصحابة 
وتوجد لدينا رسالة الرسول ژ التي كتبها 
للنجاشي واملسجد السابق ذكره اسمه محمد 
النجاش���ي ويقع في منطق���ة النجاش، هذا 

بالنسبة للمسلمني الس���ياح، أما للديانات 
األخرى فلدينا األلواح املكتوبة عليها وصايا 
سيدنا موسى گ العشر، والكنائس التي 
يرجع عمرها الى قرون عديدة ولدينا الكثير 
من القالع واألماكن التاريخية التي ال يتسع 

املجال لذكرها.
قلت أثناء حديثك ان هناك قبورا للصحابة 

داخل اثيوبيا، أول مرة أعلم بذلك.
في عهد الرسول محمد ژ قام النجاشي 
باستقبال املهاجرين من املسلمني وحمايتهم 
وتقدمي املعونة لهم عندما أرغموا على الهجرة 
وذلك حفاظا على دينهم فمنهم من توفاه اهلل 
باحلبشة ومازالت قبورهم موجودة ويزورهم 

بعض السياح املسلمني.
هل توجد تعقيدات أمام السللياح الكويتيني 

في استخراج الڤيزا لزيارة اثيوبيا؟
أبدا، الكويتي الوحي���د من بني مواطني 
دول مجلس التعاون الذي تستخرج له ڤيزا 
باملطار وهذه احدى ثمرات زيارة سمو رئيس 

الوزراء الثيوبيا، بخالف باقي الدول.
كم عدد العمالة االثيوبية في الكويت؟

يوجد في الكويت أكثر من 20 ألف مواطن 
اثيوبي حاليا عالوة على ان اثيوبيا متتلك 
العديد من األي���دي العاملة الفنية واملهنية 
املدربة لك���ن االخوة في الكويت ال يطلبون 

إال العمالة الهامشية.
العمالة املدربة في أي مجال؟

لدين���ا عمالة مدربة عل���ى العمل الطبي 
كممرضات وصيادلة ودائما أميركا تطلب منا 
ممرضات وخاصة في والية لوس اجنيليس 
ولدينا عمالة فندقية وفنيو كمبيوتر وعمال 
بن���اء وللمعلومة املعاه���د التي تخرج هذه 

العمالة ملك احدى الدول اخلليجية.
هللل يوجد غطاء قانوني يحمي املسللتثمر 

الكويتي؟
حرصا من سفارة وحكومة اثيوبيا على 
القانونية على املستثمرين  اسباغ احلماية 
الكويتيني فقد تعاقدت السفارة مع مكتبني من 
مكاتب احملاماة الكويتية هما مكتب احملامي 
د.نايف العدواني واحملامي خلف السعيد وهما 
ميلكان من اخلبرة واألطقم القانونية القادرة 
على ابرام العقود التجارية واالس���تثمارية 
حسب القانونني الكويتي واالثيوبي مما يوفر 
االستقرار والغطاء القانوني للتعاقدات في 
مجاالت االس���تثمار املختلف���ة ونحن ثقتنا 

كبيرة بهم.

الرئيس اإلثيوبي أثنى على شـخصية الشيخ ناصر المحمد باعتباره رجاًل فريدًا من نوعه وموسوعة ثقافية متنقلة

وزير المالية اإلثيوبي سيزور الكويت قريبًا لشرح مزايا االستثمار في بلدنا وإبراز التسهيالت المقدمة للشركات الكويتية

تعاقدنا مع مكتبي محاماة في الكويت إلسباغ الحماية القانونية على المستثمرين الكويتيين الراغبين في العمل بإثيوبيا

العدواني: إثيوبيا تتمتع باالستقرار
حتدث احملام����ي د.نايف العدواني عن 
عملية االس����تثمار في اثيوبيا قائال: كان 
م����ن املفترض ان نكون م����ن ضمن الوفد 
الرسمي مع سمو رئيس الوزراء لكن حصلت 
ظروف خارجة ع����ن ارادتنا واعتذرنا عن 
املشاركة في الزيارة وسننظم رحلة بعد 
العيد مع وفد رفيع املستوى لزيارة اثيوبيا 
اللمسات االخيرة على االتفاقيات  لوضع 
الكويتي،  ولتوقيع ضمانات للمس����تثمر 
ونطمئن االخوة املستثمرين ان االستثمار 
آمن من الناحية القانونية، كما ان اثيوبيا 
مستقرة سياسيا وفرص االستثمار الزراعي 

والصناعي والسياحي متاحة.

حتدث احملامي خلف السعيد عن دور 
مكتب احملاماة بع���د توقيع االتفاقيات 
قائ���ال : نحرص عل���ى توفي���ر الغطاء 
القانوني للمستثمرين وأؤكد على كالم 
اخي د.نايف العدواني ان االستثمار من 
الناحية القانونية آمن ويستطيع املستثمر 
الكويتي ان يدخل اي عملية ويستطيع 
انهاءها في اي وقت، فال يوجد حظر على 
اي مبالغ تدخل وتخرج واثبتت تقارير 
االمم املتح���دة ان جمهورية اثيوبي اقل 

الدول االفريقية فسادا.

السعيد: مميزات كثيرة 
لالستثمار في إثيوبيا

احملاميان د.نايف العدواني وخلف السعيد مع السفير اإلثيوبي

أحد األماكن األثرية في إثيوبيا

طبيعة خابة للسياحة في إثيوبيا

العالقات التاريخية اإلثيوبية 
مع العالمين اإلسالمي والعربي

بعض الفرص االستثمارية
المتاحة  في جمهورية إثيوبيا

المسلمون في اثيوبيا

العالقات العربية واإلس���المية مع جمهوري���ة اثيوبيا بدأت من 
عهد الرسول ژ عندما قام امللك النجاشي باستقبال املهاجرين من 
املس���لمني وحمايتهم وتقدمي املعونة لهم عندما أرغموا على الهجرة 

وذلك حفاظا على دينهم.

هناك العديد من الفرص االس���تثمارية داخل اثيوبيا في املجال 
الس���ياحي واملتمثلة في إنشاء الفنادق ورحالت السفاري والقنص 
بجميع أنواعه سواء الصيد بالصقور أو رحالت السفاري حيث تتنوع 
البيئة من منطقة الى أخرى كما تتنوع احملاصيل واملنتجات الزراعية 
والثروة احليوانية املتمثلة في األبقار واألغنام واجلمال حيث تصدر 
اثيوبيا أعدادا كبيرة منها سواء على شكل حلوم ومنتجاتها أو على 
ش���كل احليوانات احلية كما تعتبر من أكثر الدول املنتجة للجلود. 
كما ان هناك العديد من الفرص االستثمارية للمستثمرين الكويتيني 
في العديد من املجاالت االستثمارية سواء في البنية التحتية والطرق 

واملواصالت ومحطات الوقود والفنادق والزراعة وغيرها.
كما توجد فرص اس���تثمارية عديدة لتعزي���ز التبادل التجاري 
بني إثيوبيا والكويت نظرا لالس���تقرار السياسي واالقتصادي فيها 
عالوة على األنظمة القانونية التي تضمن حقوق املستثمرين وتقدم 

التسهيالت الالزمة لهم.

تعتبر اثيوبيا من الدول األفريقية التي تشكل نسبة املسلمني منها 
30% من إجمالي عدد السكان وهم بحاجة الى الكثير من األعمال اخليرية 
واملساعدات العينية )كاملدارس واملساجد واملستشفيات ودور حتفيظ 
القرآن وكفالة األيتام وبناء املساجد وغيرها( من خالل اشراف ورقابة 
الدولة والسفارة لتوصيل هذه املساعدات الى مستحقيها ونحن نتعهد 
بتقدمي جميع التس����هيالت في املجاالت اإلنسانية واإلغاثة للمستحقني 

لها عن طريق جلان اإلغاثة املوجودة في الكويت.

السفير اإلثيوبي
 كادافو حنفري

الزراعة في إثيوبيا.. استثمار مضمون

تعتبر اثيوبيا من أكثر الدول األفريقية 
استثمارا في مجال الزراعة نظرا خلصوبة 
التربة وتن���وع املناخ وإنت���اج العديد من 
احملاصيل الزراعية ومشتقاتها من »البذور 
ومس���تلزمات الزراعة م���ن أدوية ومعدات 
وغيره���ا« عالوة على اخلب���رات الفنية في 
املجال الزراعي مما يجعل االستثمار في هذا 
املجال مشجعا ومأمونا اضافة الى الزراعة 
العضوية والتي تشكل نسبة كبيرة من الزراعة 
في أثيوبيا وتلقى قبوال من الكثير من الدول 
املتقدمة والتي تهتم بهذا النوع من الزراعة 
التي تخدم البيئ���ة ودورتها وحتافظ على 

صحة اإلنسان.

العمالة االثيوبية في الكويت
يوجد في الكويت أكثر من 20 ألف مواطن 
اثيوبي حاليا عالوة على ان اثيوبيا متتلك العديد 
من األيدي العاملة الفنية واملهنية املدربة في 
جميع املجاالت سواء في املجال الزراعي )سواء 
مزارعي أو رعاة م����واش أو في املجال املهني 
بجميع أنواعه(، حيث تقوم الدولة باالستثمار 
في مجال القوى البش����رية وتأهيل العديد من 

الشباب للعمل في جميع املجاالت.

أرض خصبة وماء عذب حملاصيل منتجة

حنفري أكد أن أهمها التنقيب عن البترول والغاز والذهب ومجاالت الزراعة والسياحة والتجارة


