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النظ��ر اخلليجية املتعلقة بالقضايا الس��اخنة في 
املنطقة، مضيفا ان صاحب السمو األمير سيبحث 
العدي��د من امللفات في زيارت��ه الى ايطاليا خاصة 
املوضوعات االقتصادية في اطار سياس��ة الدولة 
على ضوء توجيهاته السامية جلعل الكويت مركزا 
ماليا يليق مبكانته��ا التقليدية التي كانت تتبوأها 
في الس��ابق. وقال الش��يخ جابر ان الزيارة التي 
ستش��مل عقد لقاءات بني القي��ادات االقتصادية 
والتجارية ستكون مناسبة لعرض ما لدى الكويت من 
فرص ومشروعات اقتصادية واستثمارية اعتمدتها 
وأعلن��ت عنها باعتبار أن التنمية االقتصادية تعد 
محور السياسة اجلديدة للكويت التي أخذت على 
عاتقها في هذا الس��ياق دورا رياديا عندما تبنت 
واستضافت املؤمتر االقتصادي العربي األول في 
اطار االنفتاح على العالم واملساهمة االيجابية في 
رخائه واستقراره. وأضاف أنه ملس بوضوح خالل 
لقاءاته واتصاالته مع املسؤولني والشخصيات البارزة 
االيطالية ترقبا كبيرا لزيارة صاحب السمو األمير 
ملا تنطوي عليه من قيمة سياسية واقتصادية كبيرة 
على العالقات الثنائية واإلقليمية على وجه التحديد 

وكذلك ما يحظى به سموه من تقدير كبير.

ولفت الى الوتيرة املتنامية التي شهدتها العالقات 
الثنائية من خالل الزيارات الرسمية لكبار املسؤولني 
الكويتيني ومن أبرزها زيارة سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد قبل أشهر قليلة على 
رأس وفد رفيع املس��توى اضافة الى زيارات عدة 
قام به��ا وزراء ووفود برملاني��ة وممثلو القطاع 
التجاري واالستثماري. وقال ان الكويت كرئيس 
حالي ملجلس التعاون معنية بتوضيح الرؤى ووجهة 

روما � كونا: أكد سفيرنا لدى جمهورية ايطاليا 
الش��يخ جابر الدعيج أهمية زيارة صاحب السمو 
األمير الش��يخ صباح االحم��د املنتظرة الى روما 
وأثرها على عالقات التعاون بني البلدين. وش��دد 
الشيخ جابر الدعيج في حديث ل� »كونا« على أهمية 
تعزيز التقارب والتعاون مع ايطاليا لوزنها كدولة 
رئيسية وفاعلة داخل االحتاد األوروبي واملجتمع 
الدولي، معبرا عن سعادته بهذه الزيارة األولى التي 
يقوم بها صاحب السمو األمير الى ايطاليا الصديقة 
ضمن جولة رسمية تشمل أملانيا والڤاتيكان. وقال ان 
هذه الزيارة السامية حتظى بأهمية بالغة مبحتواها 
السياسي واالقتصادي واجلوانب املتعددة األخرى 
التي ستبحث خاللها وذلك في اطار العالقات الكويتية 
� االيطالية القدمية والراسخة التي شهدت تطورا 
متواصال منذ قيام العالقات الديبلوماسية عام 1964. 
وأش��اد الش��يخ جابر الدعيج بالتوافق السياسي 
التقليدي ب��ني الكويت وايطاليا، معتبرا أن الوقت 
حان للتركيز على تفعيل وتطوير العالقات التجارية 
واالقتصادية واالستثمارات القائمة وصوال بها الى 
مس��توى يرتقي الى مستوى العالقات السياسية 

املتميزة واملمتازة التي تربط البلدين.

األمير وصل إلى ألمانيا في مستهل جولة أوروبية

برلنيـ  كونا: على شرف صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
والوفد الرســــمي املرافق لسموه 
أقام سفيرنا لدى جمهورية أملانيا 
االحتادية الصديقة مساعد الهارون 
مأدبة عشــــاء مســــاء أمس وذلك 
مبناســــبة زيارة سموه الرسمية 
أملانيــــا االحتادية  الى جمهورية 

الصديقة.
الســــمو األمير  وكان صاحب 
الشــــيخ صباح األحمد وصل بعد 
ظهر امس الى مطار برلني الدولي 
يرافقه نائب رئيس احلرس الوطني 
الشــــيخ مشــــعل األحمد والوفد 
الرسمي املرافق لسموه وذلك في 
زيارة رســــمية الملانيا االحتادية 
في مستهل جولة أوروبية تشمل 

أملانيا وايطاليا والڤاتيكان.
وكان في استقبال سموه على 
ارض املطار رئيس املراسم االحتادي 
الفيدرالي د.رينالد شتيك وسفيرنا 
لدى جمهوريــــة املانيا االحتادية 
الصديقة د.مساعد الهارون وعميد 
السلك الديبلوماسي العربي سفير 
اململكة العربية السعودية الشقيقة 
د.أســــامة شبكشــــي ومدير إدارة 
مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية الشيخ د.أحمد 

ناصر احملمد والقنصل العام لدى 
فرانكفورت يوسف عبدالصمد.

ويرافق سموه وفد رسمي يضم 
كال من نائب رئيس احلرس الوطني 
الشيخ مشعل األحمد ونائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشــــيخ د.محمد الصباح ونائب 
رئيس مجلس الوزراء للشــــؤون 
االقتصادية ووزير الدولة لشؤون 
الدولة لشــــؤون  التنمية ووزير 

االسكان الشيخ احمد الفهد ووزير 
املالية مصطفى الشــــمالي ووزير 
التجارة والصناعة أحمد الهارون 
ابراهيم  الديوان االميري  ووكيل 
الشــــطي ومدير مكتــــب صاحب 
السمو األمير الســــفير احمد فهد 
الفهد واملستشار بالديوان االميري 
د.يوســــف االبراهيم واملستشار 
بالديوان االميري محمد ابو احلسن 
ورئيس املراســــم والتشــــريفات 

االميرية الشــــيخ خالد العبداهلل 
ووكيل وزارة اخلارجية خالد اجلار 
اهلل ورئيس غرفة جتارة وصناعة 
الكويت علي الغامن والنائب األول 
لرئيس مجلس االدارة خالد الصقر 
وعضو مكتب الغرفة اسامة النصف 
وعضو مجلس االدارة طارق السالم 
وعدد من كبار املسؤولني في الديوان 
االميري ووزارة اخلارجية ووزارة 

املالية.

سفيرنا لدى برلين مساعد الهارون أقام مأدبة عشاء على شرف صاحب السمو والوفد المرافق

حديث بني صاحب السمو األمير وسمو رئيس الوزراء قبيل مغادرة سموه الكويت

سمو نائب األمير مستقبال الشيخ جابر املبارك يرافقه نظيره الصربي

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد مستقبال الشيخ جابر املبارك وبرفقته وزير الدفاع الصربي والوفد املرافق

الشيخ جابر الدعيج

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد متوسطا السفير مساعد الهارون وحرمه

السفير مساعد الهارون وحرمه يرحبان بصاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد والشيخ مشعل األحمد والشيخ د.محمد الصباح

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد حلظة وصوله مطار برلني وفي استقباله رئيس املراسم االحتادي الفيدرالي

الدعيج: زيارة صاحب السمو إليطاليا الستعراض
الفرص والمشروعات االقتصادية واالستثمارية

نائب األمير التقى الخرافي والمحمد والمبارك والروضان

رئيس الوزراء التقى المبارك ووزير الدفاع الصربي

استقبل سمو نائب االمير وولي 
العهد الشيخ نواف االحمد في قصر 
بيان صباح امس رئيس مجلس االمة 

جاسم اخلرافي.
كما استقبل سموه في قصر بيان 
صباح امس ســـمو رئيس مجلس 

الوزراء الشيخ ناصر احملمد.
الداخلية  واستقبل سموه وزير 
الشـــيخ جابر اخلالد ووزير الدولة 
لشـــؤون مجلس الـــوزراء روضان 

الروضان.
كما استقبل ســـمو نائب االمير 
وولي العهد النائـــب االول لرئيس 
مجلـــس الـــوزراء ووزيـــر الدفاع 
الشـــيخ جابر املبارك يرافقه وزير 
الدفاع في جمهورية صربيا دراجان 
شوتانوفاتس والوفد املرافق له وذلك 

مبناسبة زيارته الرسمية للبالد.

استقبل سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدفاع الشيخ جابر املبارك ووزير 
الدفاع بجمهورية صربيا دراغان 
املرافق له  شوتانوفاتس والوفد 

مبناسبة زيارته للبالد.
وفي اإلطار ذاته، استقبل رئيس 
مجلس الــــوزراء باإلنابة ووزير 
الدفاع الشيخ جابر املبارك أمس 
وزير الدفــــاع بجمهورية صربيا 
دراغــــان شــــوتانوفاتس والوفد 
املرافق له ويرافقه القائم باألعمال 
الصربي لدى البالد زالتن ماتريك 
مبناســــبة زيارته للبــــالد تلبية 
لدعوة رســــمية لبحــــث إمكانية 
توسيع نطاق التعاون العسكري 

بني البلدين.
وجرت مراسم االستقبال للوزير 
الضيــــف في وزارة الدفاع، حيث 
عقدت جلسة مباحثات رسمية بني 

اجلانبني الكويتي والصربي.
املباحثات مناقشة  ومت خالل 
أهم املواضيع ذات االهتمام املشترك 
وسبل تعزيزها وتطويرها وتوثيق 
البلدين الصديقني،  التعاون بني 

السيما في املجال العسكري.
حضر اجللســــة من اجلانب 
الكويتي رئيــــس األركان العامة 

املسلحة الكويتية تعرف التقنيات 
العسكرية الصربية ومطلعة عليها. 
الــــى املزيد من  وقــــال: »نتطلع 
التعاون وان تكون هناك اتفاقيات 
بيننا وبني صربيــــا مثل مذكرة 
تفاهم لتنظيم العمل املشترك اذ 
ان التعاون بيننا يتعدى املواضيع 
واملعدات العسكرية«، وأضاف انه 
سيقوم بزيارة الى صربيا تلبية 
لدعوة من وزير الدفاع بجمهورية 

صربيا.

وأعرب النائب األول عن تطلع 
الى تعزيــــز االتفاقيات  الكويت 
والتعاون الثنائي مع صربيا في 
مجاالت التدريب والعمل املشترك 

وتبادل الزيارات.
ورحب الشيخ جابر املبارك في 
تصريح صحافي عقب مباحثاته 
أمس مع وزير الدفاع بجمهورية 
صربيــــا دراغان شــــوتانوفاتس 
بزيارة الوزيــــر الصربي والوفد 
املرافــــق له، مضيفــــا ان القوات 

الركــــن أحمد  الفريق  للجيــــش 
اخلالد ووكيل وزارة الدفاع جسار 
اجلسار ورئيس هيئة مكتب النائب 
األول لرئيــــس مجلــــس الوزراء 
الفريــــق صالح  الدفاع  ووزيــــر 
احلميضي وأعضاء مجلس الدفاع 

العسكري.
الوزراء  وأقام رئيس مجلس 
باإلنابة ووزير الدفاع مأدبة غداء 
على شرف الضيف والوفد املرافق 

له.

سموه التقى وزير الدفاع الصربي

النائب األول: التعاون مع الجانب الصربي يتعدى المواضيع والمعدات العسكرية


