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د.مصطفى اسماعيل مستشار الرئيس السوداني خالل املؤمتر الصحافي بحضور 
السفير السوداني د.ابراهيم ميرغني

إسماعيل: الكويت وافقت على استضافة مؤتمر المانحين لتنمية شرق السودان 
بشرى الزين

أكد مستش����ار الرئيس الس����وداني ووزير 
اخلارجية الس����ابق د.مصطفى اسماعيل قوة 
العالق����ات الس����ودانية – الكويتية في جميع 

املجاالت السياسية واالقتصادية وغيرها.
وأفاد اسماعيل في مؤمتر صحافي عقد ظهر 
أمس في مقر سفارة الس����ودان بالكويت بان 
الرسالة التي حملها الى صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد من الرئيس السوداني عمر 
البشير تتعلق بشرح التطورات في السودان 
ورؤية حكومة بالده للقمة العربية التي ستعقد 
في ليبيا الس����بت املقبل اضافة الى الطلب من 
الكويت استضافة مؤمتر املانحني لتنمية شرق 
الس����ودان نهاية العام مؤكدا جتاوب الكويت 
وموقفها الس����تضافة املؤمتر. واشاد املسؤول 

السوداني مبا تقوم به الكويت من مساهمات 
استثمارية في السودان من خالل صندوق الكويت 
للتنمي����ة اضافة الى الهيئات اخليرية وجهات 
النفع العام، مشيرا الى ان االستثمارات الكويتية 
بلغت 7 مليارات دوالر نهاية العام املاضي الفتا 
الى ان مجاالت االس����تثمارات متثل سد مروي 
ومشروع سكر كنانة. وأعلن اسماعيل عن نية 
بالده منح الكويت قطعة أرض لزراعة القمح على 
غرار اململكة العربية السعودية وقطر، مشيرا 
الى ان السودان متتلك ثروات هائلة حيوانية 
ومعدنية، الفت����ا الى تواف����ر جميع الظروف 
اإليجابية لالس����تثمار واالبتعاد عن املخاطر 

واألجواء التي تعيق أي عمل استثماري.
كما نوه مستشار الرئيس السوداني بدور 
املجتمع املدني واملؤسسات اخليرية الكويتية في 

تقدمي املساعدات ملشاريع التنمية في السودان، 
مذكرا بان اجتماعا لوزراء املالية العرب الذين 
شاركوا في اطالق مشروع سد مروي سيعقد في 

اخلرطوم لتشغيل آخر تربونتني لهذا السد.
الى املستثمرين  ووجه اسماعيل رس����الة 
الكويتيني مفادها ان االس����تثمارات الكويتية 
في السودان رابحة وناجحة وان الفترة املقبلة 
ستش����هد مزيدا من االستثمارات في السودان 
وان الوضع يتجه الى االس����تقرار الفتا الى ان 
ش����ركة زين لالتصاالت حققته أرباحا تقدر ب� 
350 مليون دوالر مشيرا الى انها لن تنسحب 
من السودان رغم خروجها وانسحابها من جميع 
الدول االفريقية اضافة الى االستثمارات الناجحة 
لشركة عارف في مجال النقل اجلوي والبترول 

واالتصال واملال واألعمال.

مستشار الرئيس السوداني وصفها بصاحبة المبادرات اإليجابية مهرجان الجنادرية النسائي يمنح
شيخة العبداهلل »الجائزة اإلنسانية«

الخميس: بعض الحكومات تحاول 
السيطرة على اإلعالم والتأثير في الشعوب

الرياض – كونا: منحت ادارة 
انشطة مهرجان اجلنادرية النسائي 
الشيخة شيخة العبداهلل الرئيس 
الفخري لنادي املعاقني الكويتي 
التي متنح  اجلائزة االنس����انية 

لالعمال االنسانية اخليرية.
الش����يخة شيخة  وأش����ادت 
العبداهلل، في تصريح ل� »كونا« 
امس، مبهرجان الثقافة والتراث 
)اجلنادري����ة( الذي يحافظ على 
التراث والثقافة العربية االصيلة. 
وأعرب����ت ع����ن ش����كرها خلادم 
احلرمني الشريفني امللك عبداهلل 
الذي رعى ودعم  بن عبدالعزيز 
مهرجان اجلنادرية طيلة السنوات 
املاضية حتى أصبح مهرجانا عامليا 
للت����راث والثقافة في وقت أثنت 
القائمني على هذه اجلائزة  على 
وفي مقدمتهم االميرة نوف بنت 
عبدالعزيز وحرم خادم احلرمني 
الشريفني االميرة حصة بنت طراد 

الشعالن.
ال����دول ال تبني  ان  وقال����ت 
مستقبلها ومعاملها احلضارية اال 

شارك االمني العام لهيئة امللتقى 
االعالمي العربي ماضي اخلميس 
في انش���طة مهرجان اجلنادرية 
الثقافي والذي تقام انشطته خالل 
الفترة من 17 حتى 31 اجلاري، حيث 
يعتبر املهرجان الوطني للتراث 
والثقاف���ة والذي ينظمه احلرس 
الوطني سنويا في اجلنادرية حتت 
رعاية خادم احلرمني الش���ريفني 
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز ويعتبر 
من املهرجانات الثقافية والتراثية 
املهمة والكبرى، ليس فقط على 
الس���عودي احمللي بل  املستوى 
على املستوى العربي واالسالمي 
والعاملي، حيث يحضر انشطته 
اكثر من 300 من املفكرين واالدباء 
واملثقفني من جميع انحاء العالم. 
وشارك اخلميس في ندوة حتت 
عنوان »االعالم السياسي في العالم 
العربي بني احلرية واملسؤولية« 
التي رأسها د.عبدالعزيز خوجة 
وزير الثقافة واالعالم في اململكة 

باحملافظة على تراثها وعاداتها 
وحسن تربيتها للنشء معتبرة 
مهرجان اجلنادرية نافذة للشباب 

ملعرفة ماضيهم العريق.
الش����يخة ش����يخة  واضافت 
العبداهلل أن الثقافة والتراث هي 
التي متنح ال����دول واحلضارات 
املناعة للدخ����ول والوصول الى 
العوملة واملشاركة فيها دون خوف 

أو هلع.

العربية السعودية. بورقة عمل 
تناول فيها طبيعة االعالم كرسالة 
وتناول اخلميس االعالم السياسي 
وض���رب بع���ض االمثل���ة على 
محاوالت السيطرة على االعالم 
من قب���ل احلكومات املختلفة من 
اجل فرض الهيمنة الكاملة والتأثير 

على الشعوب.

الشيخة شيخة العبداهلل

ماضي اخلميس


