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تحالف أنصار المرأة يشيد بالشيخة فريحة األحمد

أش���اد أمني عام حتالف امل���رأة اإلعالمي محمد العثمان باجله���ود التي تقوم بها 
الش���يخة د.فريحة األحم���د ودورها الرائد في مجال العمل اخلي���ري والتي ال تألو 
جهدا في تقدمي يد العون الى كل الفئات التي حتتاج الى دعم خاص ومساندة قوية 
فجهدها واضح للعيان وعملها يتواصل ليال ونهارا من أجل خدمة اإلنسان، أيا كان 
نوعه أو جنس���ه أو عقيدته أو لونه، وأشار أمني عام التحالف الى انها مثال للمرأة 
الكويتية األصيلة ذات األخالق الراقية مهيبا باجلميع الى االقتداء بها والتحلي مبا 

حتمله من خصال وصفات حميدة.

محمد الصباح افتتح المقر الجديد لسفارتنا في مدريد: جسر جديد للعالقات مع العالم العربي

مدريد – كونا: افتتح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الش����يخ د.محمد الصباح مع وزير اخلارجية 
والتعاون االسباني ميغيل انخيل موراتينوس املقر اجلديد 

لسفارتنا لدى اسبانيا.
ورحب الشيخ د.محمد الصباح في كلمته خالل احلفل 
الذي أقامه س����فيرنا لدى اسبانيا عادل العيار الليلة قبل 
املاضية بهذه املناس����بة باحلضور ف����ي بيت الكويت أي 
السفارة قائال ان »هذه املناسبة تعد جسرا جديدا للعالقات 

القوية بني اسبانيا والعالم العربي«.
وق����ال انه خالل لقائه بالعاهل االس����باني امللك خوان 
كارلوس مت االتفاق في ضوء تولي الكويت رئاس����ة قمة 
دول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية الشهر املقبل 
وتولي اسبانيا رئاسة االحتاد االوروبي بداية العام املقبل 
على اجراء محادثات ونقاش����ات بني االحتاد واملجلس من 
اجل تعزيز التعاون بني اجلانبني ومن اجل السالم واألمن 

في املنطقة.
واضاف »انني اش����كركم مجددا على احلضور وعلى 

تشريفنا باملشاركة في هذه املناسبة السعيدة«.
من جانبه، أعرب وزير اخلارجية والتعاون االسباني 
عن س����عادته بحضور هذا احلفل قائال »انني سعيد بأن 
أكون مع صديقي محمد الصباح، وأش����كر سفير الكويت 
الذي يعمل جاهدا مع الديبلوماس����يني من اجل الش����عب 

الكويتي وإقامة هذا االحتفال«.
وأكد عزم بالده على تعزيز عالقات الصداقة التاريخية 
والتعاون مع الكويت، مشيرا الى ان لقاء العاهل االسباني مع 
نائب رئيس الوزراء ووزير اخلارجية الكويتي أكد ذلك.

وقال ان بالده تس����عى الى تعزيز عالقاتها مع العالم 
العربي ودول املتوسط قائال »ان االحتفال يعزز الشراكة 

بطريقة عملية بني اسبانيا والكويت«.
واض����اف ان البلدين في ضوء تولي الكويت رئاس����ة 
مجلس التعاون وتولي اسبانيا رئاسة االحتاد االوروبي 
بعد ش����هرين يواجهان حتديات مشتركة ومنها الوصول 
ال����ى اتفاق حول ابرام اتفاقية للتجارة احلرة بني مجلس 
التعاون واالحتاد االوروب����ي يجري التفاوض عليها منذ 

نحو 18 عاما.
وذكر »نحن سنعمل جاهدين إلبرام هذه االتفاقية التي 
تعد مهمة جدا بالنسبة للجانبني، وهذا يشكل حتديا كبيرا 
للكويت واس����بانيا، وذلك لتحمل املسؤولية بدخول دول 
اخلليج الست ودول االحتاد االوروبي ال� 27 من اجل التقدم 

في اخلطوة النهائية إلبرام تلك االتفاقية«.
وانطلقت مفاوضات ابرام اتفاقية للتجارة احلرة بني 
مجلس التعاون واالحتاد االوروبي عام 1990 لكنها سرعان 
ما بلغت مرحلة جتميد بعد ذلك، غير انها عاودت اكتساب 
زخ����م مجددا عام 1999 عندما اعلن مجلس التعاون عزمه 
خلق احتاد جمركي بني دوله االعضاء واستؤنفت املفاوضات 
رسميا في مارس 2002 وشهد عام 2007 تسارعا في وتيرتها، 

اال انها وصلت الى مرحلة حرجة بعد ذلك.
وحول العالقات الثنائية بني اس����بانيا والكويت، اكد 
موراتينوس ان هناك صداق����ة طويلة بني البلدين يجب 
اس����تغاللها وتطويرها، كما ان هن����اك عالقات عريقة بني 
الشعبني »وجمع اليوم يبني متانة تلك العالقات« موضحا 
أن البلدي����ن ليس بإمكانهما العمل على تطوير عالقاتهما 

فقط، بل ايضا تطوير العالقات بني العرب واالوروبيني.
وش����كر وزير اخلارجية والتعاون االسباني، الشيخ 
د.محم����د الصباح لزيارته، معربا ع����ن امله في ان يقوم 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد بزيارة اسبانيا 
خ����الل النصف االول من الع����ام املقبل، وهو ما يصب في 

تعزيز العالقات التاريخية بني البلدين.
وش����ارك في حفل االس����تقبال الذي أطلقت في ختامه 
االلعاب النارية العديد من السياسيني والبرملانيني ورجال 
االعمال والثقافة والرياضة االسبان وسفراء دول مجلس 

التعاون والسفراء العرب واالجانب لدى اسبانيا.
هذا وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ د.محمد الصباح ووزير اخلارجية والتعاون االسباني 
ميغيل انخيل موراتينوس عمق العالقات التاريخية بني 

البلدين.
واستعرض الشيخ د.محمد الصباح وموراتينوس خالل 
عشاء عمل أقامه الوزير االسباني في مقر وزارة اخلارجية 
الليلة قبل املاضية عالقات الصداقة العريقة وسعي الكويت 

الدؤوب لتوطيدها في كل املجاالت واالصعدة.
ومن املنتظر ان يختتم الشيخ د.محمد الصباح زيارته 
التي اس����تمرت ثالثة ايام الى اسبانيا اليوم، حيث التقى 

خاللها العاهل االسباني امللك خوان كارلوس.
كما افتتح الشيخ د.محمد الصباح مع وزير اخلارجية 
والتعاون االسباني املقر اجلديد لسفارتنا في اسبانيا في 
حفل أقامه س����فيرنا لدى اس����بانيا عادل العيار وحضره 
العديد من املسؤولني االس����بان وسفراء مجلس التعاون 

وسفراء عرب وأجانب.

الشيخ د.محمد الصباح وسفير البالد لدى إسبانيا عادل العيار وأركان السفارة في املقر اجلديد

الشيخ د.محمد الصباح وميغيل موراتينوس والسفير عادل العيار خالل افتتاح املقر اجلديد للسفارة الكويتية في إسبانيا


