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البدر يشيد بالعالقات مع سورية

أشاد املدير العام للصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية عبدالوهاب البدر 
بالعالقات الوثيقة واملستمرة بني الكويت وسورية، مؤكدا حرص الصندوق على متويل 
ومتابعة املشاريع املهمة لسورية ودعم البنى التحتية فيها. جاء ذلك في تصريح أدلى 
به لـ »كونا« بعد وصوله لدمشق لتوقيع اتفاقية قرض بشأن متويل مشروع تطوير 
وتوسيع نظام تزويد املياه في دمشق. وأعرب البدر عن سعادته بزيارة سورية لتوقيع 
اتفاقية قرض املشروع رقم 27 الذي ميوله الصندوق في سورية لتوسعة شبكة املياه 
في دمشق، مؤكدا ان مشاريع املياه من املشاريع املهمة بالنسبة لسورية التي قد تواجه 

فترة حرجة في الفترة املقبلة. وقال البدر الذي يرافقه املدير اإلقليمي للدول العربية في 
إدارة العمليات بالصندوق مروان عبداهلل الغامن ان مشــــاريع املياه في سورية حددها 
الصندوق الكويتي وهيئة تخطيط الدولة الســــورية كأولوية للسنوات املقبلة ومنها 
املشروع احلالي الذي مول الصندوق في السابق دراسته الفنية. وأوضح أن الصندوق 
سيمول حوالي 26% من تكلفة املشــــروع اإلجمالية فيما يتحمل النسب الباقية البنك 
اإلسالمي واحلكومة السورية، مشيرا الى ان الصندوق سيقدم قرضا بقيمة 15 مليون 

دينار )حوالي 51 مليون دوالر( لتخصيصه في عمليات توسعة شبكة املياه. 

 أعلن القائم باألعمال 
باإلنابة لدى سفارتنا 
فـــي منغوليـــا احمد 
الشرمي عن افتتاح مقر 
سفارتنا في العاصمة 
املنغولية )اوالن باتر( 
بـــدأت أعمالها  حيث 
منـــذ األول من مارس 

اجلاري.
وقـــال الشـــرمي لـ 
»كونـــا« فـــي اتصال 
هاتفي معها ان افتتاح 
السفارة الذي جاء بناء 
قـــرار حكومة  علـــى 
الكويـــت سيســـاهم 
في تعزيـــز العالقات 
ـ املنغولية  الكويتية 
في مختلف املجاالت 
»وسيشكل أيضا نقلة 
نوعية في العالقات بني 

البلدين الصديقني«.
وأضــاف ان افتتــاح 

السفارة يأتي بعد قيام احلكومــة املنغوليــة 
بافتتــاح ســـفــارة مقيمة لها بالكويــت فــي 
شـــهــر ديســـمبــر املاضــي، معتبرا ان تبادل 
افتتاح السفارات املقيمة في اقل من أربعة أشهــر 
يعكــس رغبة القيادة السياسية لكال البلدين 

بتوثيق عرى التعاون فيما بينهما.
وأكد الشرمي ان هذا األمر يعتبر من القرارات 
املهمة التي نتجت عن العالقة القوية التي يتمتع 
بها البلدان السيما ان سفارتنا تعتبر أول سفارة 
عربية لدى منغوليا فيما تعتبر السفارة املنغولية 
في الكويت الوحيدة بدول مجلس التعاون لدول 

اخلليج العربية.
وأوضح ان العالقات الديبلوماسية بني البلدين 
بدأت في منتصف يونيو من عام 1975 وهي تشهد 
منذ أكثر من ثالثة عقود تطورا مســـتمرا نتج 

عنه تبادل السفارات 
املقيمة.

مـــن جانـــب آخر 
أوضـــح الشـــرمي ان 
افتتاح الســـفارة أتى 
بالتزامـــن مع توقيع 
الكويتي  الصنـــدوق 
للتنميـــة االقتصادية 
العربية ممثال بنائب 
املديـــر العام هشـــام 
الوقيان اتفاقية قرض 
لتمويل مشروع طريق 
اونت-مورون املنغولي 
بقيمـــة ســـتة ماليني 

دينار.
وذكـــر ان وزيـــر 
األمانـــة  ورئيـــس 
العامة ملجلس وزراء 
احلكومـــة املنغولية 
تشميد خوريل باتار 
مثل اجلانب املنغولي 
في حفل توقيع اتفاقية 
القرض وهو القرض الرابع الذي يقدمه الصندوق 
الكويتي ملنغوليا، فضال عن معونات فنية مت 

دمج بعضها بقروض.
هذا وأعلـــن الصندوق الكويتـــي للتنمية 
االقتصادية العربية عن توقيع اتفاقية قرض 
بقيمة 6 ماليني دينار لإلسهام بتمويل مشروع 

في منغوليا.
وذكر بيان صادر عن الصندوق في العاصمة 
املنغولية ان وزير ورئيس األمانة العامة ملجلس 
وزراء حكومة منغوليا تشميد خوريل باتار وقع 
نيابة عن حكومة بـــالده على اتفاقية القرض 
لتمويل طريق اونت-تارياالن على محور اونت-

مورون فيما وقعه نيابة عن الصندوق الكويتي 
للتنمية االقتصادية العربية نائب املدير العام 

هشام إبراهيم الوقيان.

أحمد الشرمي

جانب من توقيع عقد قرض الصندوق الكويتي حلكومة منغوليا

الشريم أعلن افتتاح سفارتنا في منغوليا:
قيادتا البلدين عازمتان على تطوير التعاون المشترك

الصندوق الكويتي يقرض منغوليا 6 ماليين دينار


