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..وسموه مغادرا برلني ومتجها إلى شتوتغارت صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد في قنصليتنا بأملانيا

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد والرئيس التنفيذي لشركة داميلر بنز خالل جولة في الشركة

ترحيب حافل بصاحب السمو األمير في قنصليتنا بأملانيا الوفد املرافق لصاحب السمو األميرصاحب السمو األمير في حفل الغداء

الشيخ مشعل األحمد وعلي الغامن حلظة وصولهما إلى شتوتغارت

ترحيب بصاحب السمو األمير لدى وصوله إلى مطار مدينة شتوتغارت في جمهورية أملانيا االحتادية

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد والرئيس التنفيذي لشركة داميلر بنز خالل االطالع على التقنيات احلديثة في اإلنتاج

األمير زار مصنع شركة دايملر بنز
برلنيـ  كونا: قام صاحب السمو 
االمير الشيخ صباح االحمد يرافقه 
نائب رئيس احلرس الوطني الشيخ 
مشــــعل االحمد والوفد الرســــمي 
املرافــــق عصر امــــس بزيارة الى 
مصنع شركة داميلر بنز مبدينة 
شــــتوتغارت بجمهوريــــة املانيا 

االحتادية.
حيث كان في استقبال سموه 
الرئيس  رئيس مجلــــس االدارة 
التنفيذي لشركة داميلر بنز ديتر 

زيتشه.
واطلع سموه على آخر التقنيات 
احلديثة في االنتاج كما زار الوحدات 
الفنية املختلفة واملتخصصة في 
اوجه النشــــاط الصناعي املتعلق 

بانتاج السيارات احلديثة.
وكان صاحب السمو وصل ظهر 
امس يرافقه نائب رئيس احلرس 
الوطني الشيخ مشعل األحمد والوفد 
الرسمي املرافق لسموه الى مطار 
مدينة شتوتغارت في جمهورية 
أملانيا االحتادية. وكان في استقبال 
سموه رئيس مراسم والية بادن 
فورتيمبيرغ البروفيسور هارولد 
غيرليش وقنصل عام البالد لدى 

فرانكفورت يوسف عبدالصمد.
هذا وعلــــى شــــرف صاحب 
الســــمو األمير والوفد الرســــمي 

املرافق لســــموه أقام قنصل عام 
الكويت لــــدى مدينة فرانكفورت 
يوسف عبدالصمد مأدبة غداء ظهر 
امس وذلك ملناسبة زيارة سموه 
الرســــمية الى جمهوريــــة أملانيا 

الى مدينة شتوتغارت.
وكان في وداع ســــموه نائب 
رئيــــس مجلس الــــوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح 
ورئيس املراسم االحتادي الفيدرالي 

االحتادية الصديقة وذلك مبدينة 
شتوتغارت.

وكان صاحب السمو األمير غادر 
صباح امس مطار برلني الدولي في 
جمهورية أملانيا االحتادية متوجها 

د.رينالد شــــتيك والشيخ د.احمد 
ناصر احملمد مديــــر ادارة مكتب 
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 

اخلارجية وأعضاء السفارة.
ومن جهة اخرى، بعث صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
ببرقية تهنئة الى الرئيس هاينز 
فيشــــر رئيس جمهورية النمسا 
الصديقــــة عبر فيها ســــموه عن 
خالــــص تهانيه مبناســــبة إعادة 
انتخابــــه رئيســــا جلمهوريــــة 
النمســــا الصديقة لفترة رئاسية 
جديدة، راجيا سموه للرئيس كل 
التوفيق والسداد وموفور الصحة 
والعافيــــة وللعالقات الطيبة بني 
البلدين الصديقني املزيد من التطور 

والنماء.
كما بعث ســـمو نائب األمير 
وولي العهد الشيخ نواف األحمد 
ببرقية تهنئة الى الرئيس هاينز 
النمسا  فيشر رئيس جمهورية 
الصديقة ضمنها سموه خالص 
انتخابه  إعادة  تهانيه مبناسبة 
رئيسا جلمهورية النمسا الصديقة 
لفترة رئاســـية جديدة، متمنيا 
لـــه دوام الصحة والعافية، كما 
بعث سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد ببرقية تهنئة 

مماثلة.

الكويت هنأت رئيس النمسا بإعادة انتخابه لفترة جديدة

الغانم: زيارة األمير إلى ألمانيا »تاريخية«

راينهارت: للكويت حصة مؤثرة في دايملر رمز االقتصاد األلماني
برلنيـ  كونا: أشاد مسؤول أملاني بالتطور 
املستمر في عالقات بالده مع الكويت بصفة 
ــات بني الكويت ووالية بادن ـ  عامة والعالق
فورتيمبيرغ وعاصمتها مدينة شتوتغارت 
اجلنوبية التي حتتضن أهم الصناعات الثقيلة 
ــع مجموعة داميلر  ــي البالد ومنها مصان ف

للتقنيات والسيارات بصفة خاصة.
ــة بادن فورتيمبيرغ  وقال الوزير بوالي
د.فولفغانغ راينهارت في مقابلة هاتفية مع 
»كونا« مبناسبة الزيارة الرسمية التي قام بها 

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
بدعوة من الرئيس األملاني هورست كولر انه 
توجد بني والية بادنـ  فورتيمبيرغ والكويت 

عالقات متميزة منذ عهد قدمي وطويل.
ــة االحتادية  ــؤون الدول ــد وزير ش وأك
واألوروبية والعالقات الدولية في مستشارية 
احلكومة احمللية للوالية راينهارت ان الكويت 
تتفاعل اقتصاديا في واليته بقوة، الفتا الى 
أن لها حصة مؤثرة في داميلر رمز االقتصاد 
األملاني. وشدد على أن والية بادن فورتيمبيرغ 

وحكومتها احمللية تولي زيارة صاحب السمو 
ــه أهمية كبيرة كما  األمير والوفد املرافق ل
ــترك  ــا تلقى أهمية خاصة للتعاون املش أنه
مع الكويت ومختلف القطاعات االقتصادية 
ــة أو العامة  ــة في امليادين اخلاص والتجاري

على حد سواء.
وتطرق الى الزيارات املتبادلة بني الوالية 
والكويت ومنها زيارة جلنة اقتصادية وجتارية 
مختلطة من والية بادن فورتيمبيرغ في شهر 
نوفمبر من عام 2007 الى الكويت حيث التقت 

ــارة وصناعة الكويت علي  رئيس غرفة جت
الغامن وعددا كبيرا من رجال األعمال.

ــرة  ــهد طف ــام 2008 ش ــاف ان ع وأض
ــادي بني الوالية  ــة من التعاون االقتص قوي
ــيرا الى أن كل ذلك مت تثبيته  والكويت، مش
ورصده في اطار بروتوكول حكومي ورسمي 
ــاريع تعاون مشترك عدة منها  يتضمن مش
التعاون في ميادين العلوم والتأهيل املهني 
ــة واالتصاالت واملعلوماتية وتقنيات  والطاق

االتصاالت.

برلــــني ـ كونا: أكد رئيــــس غرفة جتارة 
وصناعة الكويت علي ثنيــــان الغامن أمس 
ان الزيارة الرســــمية التي يقوم بها صاحب 
الســــمو األمير الشيخ صباح االحمد والوفد 
املرافق له الى املانيا تعتبر زيارة تاريخية 

وناجحة بكل معانيها.
وقال الغامن في مقابلة مع »كونا« ان لهذه 
الزيارة طابعا متميزا خاصا بحكم احلفاوة 
التي اظهرتها احلكومة األملانية لصاحب السمو 
مؤكدا »ان زائرا اخر لم ينعم بتلك احلفاوة 
التي شهدناها والســــيما في االحتفال الذي 
اقامته غرفة التجــــارة والصناعة األملانية ـ 
العربية املشــــتركة التي يترأسها د.توماس 
باخ«. واعرب عن ارتياحه للعدد املتميز الكبير 
من رجال االعمال واصحاب الشركات األملان 

الذين حضــــروا احتفال الغرفــــة »ما اعطى 
طابعا متميزا للزيارة«. كما اعرب عن اعتزازه 
بالكلمة التي ألقاها صاحب السمو االمير امام 
املشاركني في احلفل الذي حضره ايضا عدد 
من املسؤولني حاليا وسابقا من بينهم وزير 
الســــابق هانز ديتريش غينشر  اخلارجية 
ووزير الداخلية السابق اوتو شيلي ووزير 
االقتصاد السابق ميشائيل غلوز اضافة الى 
رئيس مجلس ادارة مجموعة داميلر للتقنيات 

املتطورة والسيارات ديتار تسيشه.
واكد الغــــامن ان االســــتثمارات املتبادلة 
ستشهد تقدما ملحوظا اذ ان احلكومة االملانية 
قدمت ما يضمن ذلك في مختلف االجتاهات 
مؤكدا ان االســــتثمارات الكويتية في املانيا 

هي استثمارات متميزة للغاية.

بونينو: نأمل أن تسهم زيارة األمير في تليين
 أوجه التصلب الخاصة باتفاقية التجارة الحرة

رومـــاـ  كونا: أكدت 
نائبـــة رئيس مجلس 
الشيوخ االيطالي اميا 
القيادات  بونينـــو أن 
تنتظـــر  االيطاليـــة 
االســـتماع الـــى رؤية 
صاحب السمو األمير 
الشـــيخ صباح األحمد 
الواســـعة  بخبرتـــه 
والعميقة حول األوضاع 
والقضايـــا  الدوليـــة 

االقليمية.
بونينو  وأعربـــت 
فـــي مقابلة خاصة مع 

»كونا« عن تطلع بالدها الى اســـهام صاحب 
السمو االمير خالل زيارته املرتقبة الى روما 
في تعزيز السلم واالستقرار العامليني ودفع 
العالقات الثنائية واألوروبية اخلليجية نحو 
آفاق جديدة معتبرة تلـــك الزيارة املنتظرة 

حدثا بالغ األهمية.
وحول مفاوضات اتفاقية التجارة احلرة بني 
االحتاد األوروبي ومجلس التعاون اخلليجي 
املستمرة منذ نحو 18 عاما قالت بونينو وهي 
املفوضـــة األوروبية الســـابقة انها بذلت كل 
مساعيها لدفع املفوضية األوروبية نحو االنتهاء 
من اجناز هذه االتفاقية املهمة التي »تأخرت 

لتبدد تركيز املفوضية بني الصني والهند«.
وعبرت عن أملها أن تسهم زيارة صاحب 
السمو األمير ومبســـاعدة الكويت في ادارة 
هذا امللف لـ »تليني بعض أوجه التصلب من 

جانب مجلس التعاون 
التي ميكـــن جتاوزها 
بســـهولة ســـواء من 
أو  اجلانـــب اخلليجي 

اجلانب األوروبي«.
انها تتطلع  وقالت 
الـــى أن تســـمح تلك 
الزيارة لصاحب السمو 
األمير بصفته الرئيس 
احلالي ملجلس التعاون 
مـــن جهـــة واليطاليا 
باعتبارها ناطقا باسم 
أوروبا من جهة اخرى 
بالدفـــع وحتمل أعباء 
املبادرة للخروج من حالة اجلمود غير املقبول 
في الظـــرف العاملي احلالي مبا ينعكس على 
االتفاقات بـــني االحتـــاد األوروبي ومجلس 

التعاون.
وأكدت السياسية البرملانية االيطالية البارزة 
»أن القيادة االيطالية ســـتكون مهتمة بشكل 
خاص باالستماع الى صاحب السمو األمير ملا 
يتمتع به من وضوح ودراية وألن وجهة النظر 
واملعلومات املباشـــرة التي ميكن أن تقدمها 
شخصية فذة تتولى رئاسة مجلس التعاون 
فرصة مهمة لبحـــث بعض أكبر امللفات ذات 

االهتمام املشترك«.
وفيما يتعلق بالعالقات الثنائية بني ايطاليا 
والكويت اكدت اهمية تلك الزيارة سياســـيا 
واقتصاديا وجتاريا بالنسبة للعالقات العميقة 

بني البلدين.

رئيس مجلس الشيوخ االيطالي اميا بونينو


