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أكد أن العرب يواجهون عدوًا شرسًا متمثاًل في حكومة نتنياهو

محمد الصباح: نؤمن بأن مصر هي الدولة الوحيدة القادرة 
على الضغط على إسرائيل لالستجابة لجهود السالم

التي تقوم عليها املنطقة، وهذا 
دور تاريخي ملصر، مشيدا بدور 
مصر األكبر في حترير الكويت 
من الغ���زو العراقي، وتوحيد 
الصف العربي، خصوصا في 
اتخاذ قرار القمة العربية الذي 
العراقي  صدر عقب االحتالل 

للكويت.
واضاف ان م���ا يجري في 
املنطقة اآلن م���ن أحداث مثل 
احلرب في اليمن، وهو البركان 
الذي تصي���ب حممه املنطقة 
كله���ا، باالضافة ال���ى التوتر 
ف���ي منطقة الق���رن االفريقي 
وفي الصومال، هو ما يدفعنا 
التواصل والعمل  الى  جميعا 
معا، وتبادل الرأي في كيفية 
محاصرة هذه املخاطر، ومنع 
انتشارها والقضاء عليها، وهو 
ما يستلزم خلق آلية للحوار 
وتهيئة أجواء تساعد الفرقاء 

على ايجاد احللول.
وحول م���ا اذا كانت القمة 
املصرية � الكويتية قد اسفرت 
عن خط���وات مح���ددة لدعم 
التع���اون االقتصادي بينهما، 
خاصة ان الكويت تعد شريكا 
جتاريا مهما ملصر.. قال الشيخ 
انه يجب  د. محمد الصب���اح 
تفعيل جمي���ع القرارات التي 
مت اتخاذها ومن اهمها انشاء 
صن���دوق دعم املش���روعات 
الصغيرة واملتوس���طة، وهو 
شيء مهم ويستطيع ان ينطلق 
بالتعاون االقتصادي العربي.

الذي تلعبه  واشاد بالدور 
الشركات املصرية في الكويت 
ووص���ف هذا الدور بانه مهم،  
اليها مبس���ؤولية  حيث عهد 
تنفيذ مشروعات عمالقة، من 
أكبر مستش���فى  اقامة  بينها 
بالشرق األوسط، والذي يتسع 
لنحو الف غرفة.. وس���تقوم 
بتنفيذه شركة املقاولون العرب، 
باالضافة الى قيامها مع شركات 
أخرى بإنشاء العديد من الطرق 

بالكويت.

الدولة  نؤمن بأن مصر ه���ي 
العربية الوحيدة التي ميكنها 
ممارسة الضغط على اسرائيل 
لالستجابة جلهود السالم«، الفتا 
الى اهمية الزيارة التي قام بها 
الوزير عمر سليمان ومباحثاته 
مع مسؤولي اسرائيل حلثهم 
في هذه املرحلة على االستجابة 
جلهود الس���الم، وابداء بوادر 
ايجابية جتاه الفلسطينيني من 

الناحية االنسانية.
وق���ال الش���يخ د.محم���د 
الصباح »انن���ا كعرب نواجه 
عدوا شرسا، ممثال في حكومة 
نتنياهو«، معربا عن اعتقاده 
بأن ما تضمنته القمة املصرية 
� الكويتية من استعراض لدور 
مصر في هذا املجال يدعو الى 

الطمأنينة.
وردا على سؤال حول موقف 
القمة املصرية � الكويتية من 
امللف الن���ووي االيراني، قال 
الشيخ د.محمد الصباح ان هذا 
امللف يجري تداوله حاليا على 
املستوى الدولي من قبل مجلس 
األمن والوكالة الدولية للطاقة 
الذرية، مشيرا الى »اننا ننصح 
دائما ايران بأن تتعامل بايجابية 
مع تلك اجلهود، وتس���تجيب 

للشرعية الدولية«.
ولفت ال���ى وجود مخاوف 
باملنطقة م���ن اي اجراءات قد 
تتخذ ضد ايران، حتى ولو في 
شكل عقوبات، وهو ما سيؤثر 
سلبا على املنطقة، ويؤدي الى 
املزيد من التوتر وقد تس���وء 
األمور، ولذلك ندعو ايران الى 
االنفتاح على اجلهود الدولية 
التي تقوم بها الوكالة الدولية 

للطاقة الذرية.
وردا عل���ى س���ؤال حول 
القلق في منطقة اخلليج فيما 
يتعلق مبس���ألة األم���ن، واذا 
ما كان لذلك عالقة باستقبال 
الرئيس مبارك، وقبله الرئيس 
ان  التركي عبداهلل غول، قال 
مصر جزء أساسي من االسس 

الرئيس مبارك  عندما يح���ل 
ضيفا على الكويت، عالوة على 
بحث مختلف القضايا التي تهم 

الوطن العربي.
وردا على سؤال حول الرؤية 
القمة  التي عكستها  املشتركة 
املصرية � الكويتية ازاء جمود 
عملية السالم، خاصة في ظل 
التعنت االسرائيلي ومواصلته 
لعملي���ات االس���تيطان.. قال 
الشيخ د.محمد الصباح »رمبا 
يكون هناك جمود في عملية 
الس���الم ورفض اس���رائيلي 
لالستجابة جلهود دفع عملية 
السالم التي تبذلها مصر، ولكن 
يبقى انهاء االنقسام الفلسطيني 
� الفلسطيني مسألة ضرورية، 
خاصة ان استمرار هذا االنقسام 
يعطي اسرائيل ذريعة ملواصلة 

انتهاكاتها وتعنتها«.
واعرب ع���ن تقدير بالده 
البال���غ للجه���ود املصري���ة 
الرامية إلنهاء هذا االنقس���ام 
الفلس���طيني.. والوصول الى 
مصاحلة فلسطينية شاملة، 
ووصف هذا االم���ر بأنه يعد 
مدخال هاما لعدم اعطاء اسرائيل 
الفرصة أو املس���احة لعرقلة 

عملية السالم.
وأضاف »ان توحيد املوقف 
الفلسطيني سيسد هذه الفجوة 
ام���ام االس���رائيليني، وهو ما 
تسعى مصر الى حتقيقه، ونحن 

اكد وزير اخلارجية الشيخ 
د.محم���د الصب���اح أن زيارة 
الرئيس حسني مبارك للكويت 
قد جاءت في وقتها املناس���ب 
متاما، خاصة انها اعقبت قمة 
مجل���س التع���اون اخلليجي 
التي عقدت في الكويت، والتى 
التعاون  س���ترأس مجل���س 

اخلليجي ملدة عام قادم.
 ووصف الش���يخ د.محمد 
� ف���ي تصريحات  الصب���اح 
للصحافي���ني املصريني عقب 
مغادرة الرئيس حسني مبارك 
للكويت امس � زيارة الرئيس 
مبارك الى ثالث من دول مجلس 
التعاون اخلليجي، بأنها هامة 
للغاية، حي���ث اطلع الرئيس 
مبارك قادة تل���ك الدول على 
املوقف بش���أن قضية العرب 
األولى وهي عملية السالم في 
الشرق االوسط، مشيرا الى ان 
عملية السالم قد حظيت بوقت 
كبير من مناقشات القمة املصرية 

� الكويتية ومداوالتها.
القمة تعرضت  ان  واوضح 
ايضا الى بحث مسألة أمن اخلليج 
واملنطقة ككل، وما تتعرض له 
من حتديات أمني���ة، وقال انه 
مت تب���ادل ال���رؤى الكويتية � 
املصرية في هذا الشأن، مشيرا 
الى ان الكويت ترأس حاليا القمة 
االقتصادي���ة العربية، وقد دار 
حديث مطول بني الزعيمني بشأن 
هذه القمة، والتي سترأس مصر 

دورتها املقبلة.
واشار الى قيام مصر بتبرع 
قدره 20 مليون دوالر لصندوق 
العربية  دع���م املش���روعات 
الصغيرة واملتوسطة، والتي 
اسهمت فيه الكويت والسعودية 
مببلغ ملي���ار دوالر مناصفة 

بينهما.
الش���يخ د.محمد  واوضح 
الصباح ان القمة تطرقت كذلك 
الى بحث امللفات السياس���ية 
واالقتصادية في اجواء من الود 
والدفء، وهذا ش���يء طبيعي 

أي إجراءات س�تتخذ ضد إيران حتى لو في ش�كل عقوبات س�تؤثر س�لبًا
على المنطقة وتؤدي لمزيد من التوتر وندعو طهران لالنفتاح على الجهود الدولية

الشيخ د.محمد الصباح

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد خالل املباحثات الرسمية مع الرئيس املصري بحضور سمو ولي العهد والشيخ جابر املبارك والشيخ د.محمد الصباح والشيخ أحمد الفهد

الجانبان ناقشا سبل تعزيز العالقات الثنائية والقضايا ذات االهتمام المشترك

األمير بحث مع الرئيس المصري آخر المستجدات اإلقليمية والدولية

استقبل صاحب الس���مو األمير الشيخ 
صباح األحمد بقصر بيان صباح امس سمو 

ولي العهد الشيخ نواف األحمد.
كما استقبل صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد بقصر بيان صباح امس وزير 
خارجية جمهورية صربيا فوك يرمييتش 
والوفد املرافق له مبناسبة زيارته للبالد، 
وحضر املقابلة نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح.

وبعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد ببرقية تهنئة الى االمبراطور اكيهيتو 
امبراطور الياب���ان الصديقة عبر فيها عن 
خالص تهانيه مبناسبة عيد ميالده، متمنيا 
له موفور الصح���ة والعافية ولليابان كل 
التقدم واالزدهار. كما بعث سمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد وسمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد ببرقيتي تهنئة 

مماثلتني.

صرح السفير سليمان عواد املتحدث الرسمي 
باسم رئاسة اجلمهورية بأن الرئيس حسني 
مبارك أجرى جولة ناجحة من املباحثات على 
مدى ثالثة أيام في كل من اإلمارات والسعودية، 
واس����تكملها اليوم األربعاء مع صاحب السمو 

األمير الشيخ صباح األحمد.
وقال الس����فير عواد � في تصريح له عقب 
املباحثات � إن هذه املباحثات تكتسب أهميتها 
نظرا للدور الذي تقوم به الكويت، التي تتولى 
حاليا وملدة عام رئاسة مجلس التعاون اخلليجي 

والذي انتهت أعمال قمته منذ أيام بالكويت.
وأضاف أن املباحثات ركزت بشكل خاص 
على اجلهود التي تبذلها مصر لتهيئة األجواء 
املواتية الستئناف عملية السالم على األسس 
الواضحة والثابتة التي انطلقت على أساسها، 
وكذلك اجلهود املصرية املتواصلة إلنهاء االنقسام 
الفلسطيني واملصاحلة الوطنية الفلسطينية. 
وأشار الس����فير عواد إلى أن املباحثات امتدت 
أيضا إلى املل����ف النووي اإليراني والتطورات 

التي يشهدها على الساحة الغربية.
وصرح السفير رشيد احلمد سفيرنا بالقاهرة 
عقب مغادرة الرئيس حسني مبارك بأن القمة 
املصرية � الكويتية اس����تعرضت املوضوعات 

املطروحة على الساحة العربية وأهمها القضية 
الفلسطينية، وجهود مصر لدفع عملية السالم 

وحتقيق املصاحلة الفلسطينية.
وأكد السفير احلمد أن زيارة الرئيس مبارك 
للكويت وإطالع صاحب الس����مو األمير على 
م����ا مت من اجلهود الت����ي تبذلها مصر في دفع 
عملية السالم يعكس قوة العالقة الثنائية بني 
البلدين، ومدى الرغبة في التنسيق الدائم في هذه 
األمور. وقال احلمد إن القمة املصرية � الكويتية 
ركزت على القضايا السياسية ولكنها لم تغفل 
اجلانب االقتصادي، حيث طرح وزير االستثمار 
محمود محيي الدين بعض االقتراحات واألفكار 
بشأن تعزيز التعاون االقتصادي والتجاري بني 
البلدين. وحول الدور الذي تقوم به الكويت في 
إطار رئاستها احلالية للقمة االقتصادية العربية 
والتي ستتولى مصر رئاستها املقبلة عام 2011، 
أوضح السفير احلمد أن املباحثات املصرية � 
الكويتية تطرقت إلى تفعيل وتنفيذ القرارات 
التي مت االتفاق عليها خالل القمة بالتنس����يق 
مع مصر واجلامعة العربية والتي تتابع ما مت 
من قرارات وخاصة فيما يتعلق مبسألة إنشاء 
الصندوق العربي لدعم الصناعات املتوسطة 

والصغيرة.

الحمد: القمة لم تغفل الجانب االقتصادي

األمير استقبل وزير خارجية صربيا

عواد: المباحثات الكويتية � المصرية ركزت
على استئناف عملية السالم و»النووي اإليراني«

بدور مص����ر والرئيس مبارك في 
هذا الصدد والذي وصفه بأنه مهم 

جدا.
الى ذلك نقلت صحيفة »احلياة« 
اللندنية عن »مص����ادر مطلعة« 
قوله����ا ان »جولة الرئيس مبارك 
اخلليجية تتصل بعرض مبادرة 
مصرية جديدة تستهدف تفعيل 
العمل العربي املش����ترك للتعامل 
مع القضايا املصيرية التي تواجه 
املنطقة وعدم ترك املنطقة عرضة 
للمب����ادرات والتدخالت االقليمية 
والدولية بعيدا عن القوى الفاعلة 

واالساسية لها«.
من جهته����ا نقل����ت صحيفة 
»االه����رام« املصرية ع����ن وزير 
اخلارجية املصري احمد ابو الغيط 
قوله ان »الرئيس مبارك اكد خلادم 
احلرمني الشريفني وقوف مصر الى 
جانب السعودية في مواجهتها مع 
احلوثيني«، وان »مصر مستعدة 
لتقدمي كل اشكال الدعم للسعودية 
في وقفتها احلاس����مة ضد هؤالء 

املتسللني«.

ادلى به ملراسل وكالة انباء الشرق 
االوس����ط امس، متنياته للرئيس 
مب����ارك وصاحب الس����مو االمير 
الشيخ صباح االحمد التوفيق في 

املباحثات.
وقال ان مصر تتمتع بدور بارز 
في معاجلة االحداث التي تشهدها 
املنطقة خالل الفترة االخيرة، مشيدا 

الوطني.
الى ذلك، اعرب رئيس مجلس 
االمة جاس����م اخلرافي عن يقينه 
بأن نتائج زيارة الرئيس حسني 
مبارك للكويت ستصب في حتقيق 
العمل العربي املشترك والتنسيق 

في القضايا االقليمية والدولية.
واب����دى اخلرافي، في تصريح 

ارض املطار صاحب السمو االمير 
الشيخ صباح االحمد وسمو ولي 
العهد الشيخ نواف االحمد ورئيس 
مجلس االمة جاسم اخلرافي والنائب 
االول لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدفاع الشيخ جابر املبارك و كبار 
املسؤولني في الدولة وكبار القادة 
في اجليش والش����رطة واحلرس 

استقبل صاحب السمو االمير 
الشيخ صباح االحمد بقصر بيان 
ظهر امس الرئيس محمد حسني 
مب����ارك رئي����س جمهورية مصر 
العربية الشقيقة والوفد الرسمي 
املرافق له وبحضور سمو ولي العهد 
الشيخ نواف االحمد وذلك مبناسبة 

زيارته الرسمية للبالد.
املباحثات  هذا وق����د عق����دت 
الرس����مية بني اجلانب����ني ترأس 
اجلانب الكويتي صاحب الس����مو 
االمير الشيخ صباح االحمد وسمو 
ولي العهد الش����يخ نواف االحمد 
والنائ����ب االول لرئي����س مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر 
املبارك وكبار املسؤولني في الدولة، 
وعن اجلانب املصري الرئيس محمد 
حس����ني مبارك رئيس جمهورية 
مص����ر العربية الش����قيقة وكبار 
املسؤولني في حكومة جمهورية 

مصر العربية الشقيقة.
العالقات  املباحثات  وتناولت 
الش����قيقني  البلدين  املتميزة بني 
وس����بل تعزيزه����ا وتنميتها في 
مختلف املجاالت وتوسيع نطاق 
التعاون ب����ني اجلانبني مبا يخدم 
مصاحلهما املشتركة، كما نوقشت 
القضايا  أه����م  املباحثات  خ����الل 
ذات االهتم����ام املش����ترك وآخ����ر 
املستجدات على الساحتني االقليمية 

والدولية.
هذا وساد املباحثات جو ودي 
عكس روح األخوة التي تتميز بها 
العالقات بني البلدين الش����قيقني 
ورغبتهما املشتركة في املزيد من 
التعاون والتنسيق على مختلف 

األصعدة.
الس����مو االمير  واقام صاحب 
الشيخ صباح االحمد بقصر بيان 
ظهر امس مأدبة غداء على شرف 
الرئيس محمد حسني مبارك رئيس 
جمهورية مصر العربية الشقيقة 
والوفد الرس����مي املرافق له وذلك 

مبناسبة زيارته للبالد.
بعدها غادر البالد الرئيس محمد 
حس����ني مبارك رئيس جمهورية 
الش����قيقة والوفد  العربية  مصر 

الرسمي املرافق له البالد.
وكان على رأس مودعيه على 

الخراف�ي: مص�ر تتمتع بدور ب�ارز في معالجة األح�داث التي تش�هدها المنطقة

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد في وداع الرئيس املصري قبيل مغادرته البالد


