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صاحب السمو مستعرضا حرس الشرف في شتوتغارت صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد حلظة وصوله إلى ميالنو

ترحيب حافل بصاحب السمو في ميالنو

وسموه مستقبال محافظ ميالنو جيودو بوديستا بحضور الشيخ مشعل األحمد والشيخ أحمد الفهدصاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال عمدة ميالنو ليتيزيا موراتي

السفير األملاني في وداع صاحب السمو األمير قبل مغادرته إلى ميالنو

حديث بني صاحب السمو األمير ورئيس اقليم لومباردي روبيرتو فورميجيوني

د.مساعد الهارون مودعا صاحب السمو األمير في شتوتغارت

األمير استقبل عمدة ومحافظ ميالنو ورئيس إقليم لومباردي وحضر مأدبة عشاء أقامها قنصلنا في ميالنو على شرف سموه

نتطلع لقطاعات البنى التحتية المدنية والنفطية وتقنيات األمن والدفاع

صاحب السمو وصل إلى ميالنو في زيارة خاصة

وزير خارجية إيطاليا: زيارة صاحب السمو دافع قوي لتمتين  العالقات الثنائية
ونرغب بالمساهمة في الخطة اإلستراتيجية إلعادة إطالق الكويت كمركز مالي وتجاري عالمي

رومـــا ـ كونا: اكد وزير اخلارجية 
االيطالي فرانكو فراتيني اهتمام قيادة 
بالده الكبير بزيارة صاحب الســـمو 
األمير الشـــيخ صباح االحمد تقديرا 
للدور الرئيسي للكويت في استقرار 
املنطقـــة والعالم واثقا بـــان الزيارة 
متثل دفعة قوية في العالقات الثنائية 

واألوروبية واخلليجية.
واســـتهل الوزير فراتيني حديثه 
لـ »كونا« بالتشديد على عمق أواصر 
الصداقة والتضامن التي تربط ايطاليا 
بالكويت تقليديا مذكرا بدعم بالده الدائم 
والقوي للكويت وسيادتها الذي متثل 
من خالل الدفاع عن ســـيادة الكويت 
ابان غزو النظام العراقي البائد واليوم 
نشهد مرحلة حتول العراق فيها الى 
عامل مطمئن وال يشـــكل خطرا على 

الكويت.
واوضح فراتيني ان ايطاليا عملت 
على املساهمة في هذا االستقرار »وعلي 
ان اقول ان عالقتنـــا بالكويت كانت 
دائما عالقات مهمة« واستذكر زيارته 
االخيرة للكويت عام 2003 مؤكدا انه 
ســـيعود اليها بكل سرور في اطار ما 
شـــهدته عالقاتنا في االشهر االخيرة 

من تسارع كبير.
ولفت فـــي هذا الصدد الى الزيارة 
الهامة لســـمو رئيس الوزراء الشيخ 

زيارة صاحب الســـمو األمير الشيخ 
صباح االحمد اليطاليا هو عملية السالم 
في الشرق االوسط باإلضافة الى امللف 

النووي االيراني.
الكويت  لـــدى  واوضح قائال »ان 
البلدان املساملة نفس  باعتبارها احد 
ما لدينا من قلـــق إزاء حصول ايران 
على قنبلة نوويـــة وهو ما قد ميثل 
عنصر زعزعة لالســـتقرار في سائر 
االقليم وقد تدفع دوال أخرى للتسلح 

النووي«.
وفي الوقت الذي شدد على ضرورة 
الصرامـــة ازاء هذه املخاطر قال يجب 
علينا ان نصل الى السالم في الشرق 
االوسط من اجل ضمان التعايش بني 
دولتني فلسطينية واسرائيلية للحيلولة 
دون تسلل اخلاليا املتطرفة مشيرا الى 
ما اثير حول امكانية تسلل خاليا تنظيم 
القاعدة الى قطاع غزة للتحضير العمال 
ارهابية ضمن استراتيجية لالعتداءات 
االرهابية.وقال فراتيني ان تسلل هذه 
اخلاليا ميثل عنصر زعزعة لالستقرار 
ونحن نعمل في هذه الساعات من اجل 
استئناف عاجل للمفاوضات مشيرا الى 
املساعدة الكبيرة التي تقدمها ايطاليا 
بالتعاون مع املبعوث األميركي للمنطقة 
الســـيناتور جورج ميتشيل في اطار 

دورها املهم في هذه اجلهود.

لالسف كل الشمال االفريقي.
وبينما لفت فراتينـــي الذي عني 
شخصيا مبســـاعدة الصومال الى ما 
ميثله وجود 600 ألف الجئ صومالي 
يقيمون في اليمن كســـبب للقلق في 
ظل وجود مشكالت مثل القرصنة في 
خليج عدن قال »علينا العمل مع بلدان 
مثل الكويت التي أظهرت دوما صرامة 
في التصدي لإلرهاب وتعاونت دوما 
في هذا امللف األساســـي مع املجتمع 

الدولي والغرب«.
وأضاف وزير اخلارجية االيطالي ان 
ملف السياسة اخلارجية الثالث الذي 
ســـيعرض على طاولة احلوار خالل 

ناصر احملمد في اواخر نوفمبر املاضي 
على رأس وفد كبير ضم مجموعة من 
أعضاء حكومته سبقتها في سبتمبر 
املاضي زيارة رئيـــس الهيئة العامة 

لالستثمار الكويتية.
وقال فراتيني »اننا في ايطاليا اآلن 
على ارفع مستوى نستعد للترحيب 
بصاحب السمو األمير الشيخ صباح 
االحمد الذي نحمل لـــه تقديرا كبيرا 
ذاكرين لسموه عمله العظيم على رأس 
ديبلوماسية بالده حيث كان مهندس 
التواجد واحلضور الكويتي على الساحة 
الدولية وترؤسه الدورة احلالية ملجلس 
التعاون لدول اخلليج العربي والذي 
قامت ايطاليـــا بتعزيز عالقاتها بقوة 
معه« مشيرا الى استضافتها لالسبوع 
اخلليجي الذي عقد بروما في اكتوبر 

املاضي.
واكد مجـــددا ان حضور صاحب 
السمو األمير الى روما بعد ايام سوف 
يتســـم بأهمية خاصة من اجل اعطاء 
دفعة قوية للعالقات الثنائية ســـواء 
على املستوى االقتصادي أو السياسي 
مشـــددا على تثمني ايطاليا وتقديرها 
الكبير لدور الكويت في مختلف القضايا 
املتعلقة باســـتقرار املنطقة مبا فيها 

قضية الشرق االوسط.
وحـــول دور الكويت احملوري في 

واضاف ان رئيس الوزراء االيطالي 
سيلفيو بيرلسكوني هو الزعيم الغربي 
الوحيد الذي دعي للمشاركة في مؤمتر 
القمة العربية األخيـــر الذي عقد في 
مدينة سرت الليبية وشدد في كلمته 
املهمـــة امام جميع الزعماء العرب في 
هذا االجتاه على احلاجة الى السالم وأن 
على اسرائيل القبول بوقف االستيطان 
الذي يشكل عائقا أمام عملية السالم 
وذلك رغم عالقات الصداقة املخلصة 

التي تربطنا بإسرائيل.
وبشأن النتائج املرجوة من زيارة 
صاحب الســـمو األمير الشيخ صباح 
االحمـــد اليطاليا قـــال فراتيني »اننا 
بالفعل نسعى الى امتام بعض املبادرات 
املهمة مثل التعاون بني الهيئة العامة 
لالستثمار الكويتية ومصرف األعمال 
وخزينة الودائع والقروض االيطالي 
)ال كاسا ديبوزيتي اي بريستيتي(« 
مؤكدا اهتمام حكومته اخلاص بثالثة 
قطاعـــات ميكـــن للنظـــام الصناعي 
االيطالي التعاون خاللها مع الكويت 
املدنية  التحتية  البنى  وهي قطاعات 
والبنية التحتيـــة النفطية وتقنيات 

األمن والدفاع.
الطاقة  واكـــد االهتمام بتطويـــر 
املتجددة مذكرا بان الكويت مبا لديها 
من موارد كبيرة إلنتاج الطاقة فعليها 

املنطقة قال فراتيني اننا نرى اسهاما 
كبيرا للكويت في املقام االول بإعطاء 
قوة اكبر ملجلس التعاون لدول اخلليج 
وعلى سبيل املثال في مفاوضات التجارة 
احلرة مع االحتاد االوروبي التي يتعني 
ان تختتم في اقرب وقت ممكن حيث 
اســـتغرقت املفاوضات اعواما طويلة 
وحان الوقت حتى يوقع هذا االتفاق 
بني اجلانبني مشـــيرا الى ان االسهام 
الذي ميكن ان تقدمه الكويت مبا تتحلى 
به من اعتدال ومعرفة عميقة سيكون 

شديد االهمية.

مكافحة اإلرهاب

وبشـــأن امللف األمنـــي ومكافحة 
اإلرهاب نـــوه فراتيني بدور الكويت 
باعتبارها بلدا محوريا في املنطقة في 
هذا امللف وقال انه ســـيجتمع في هذا 
اإلطار بوزيـــر خارجية اليمن ابوبكر 
القربـــي محمد حيث كانـــت ايطاليا 
من الداعني إلقامـــة مجموعة أصدقاء 

اليمن.
اليمن يعني  وأوضح ان استقرار 
استقرارا كامال لشبه اجلزيرة العربية 
بل ويعني أيضا احليلولة دون جتول 
املجموعات املتطرفة التي لألسف تنتقل 
الى الصومال ثم تعود الى اليمن لتخلق 
شـــريطا فعليا من الرعب الذي يلف 

التفكير على املديني املتوسط والبعيد في 
استخدام الطاقة املتجددة والتي ميكن 
ان تسهم فيها التكنولوجيا االيطالية 
في اطار التعاون الثنائي الذي يتطلب 
بال شـــك زيادة التعريف بايطاليا في 
الكويت مع مزيد من التواجد الكويتي 
هنا وهو ما يدخل في العمل املزدوج 

الذي بدأناه بالفعل.
وشدد الوزير فراتيني على أهمية 
التمكن خالل زيارة صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح االحمد من اجناز اتفاقيات 
حتى »آفاقيـــة« لتعاون أكثر هيكلية 
معربا عن اعتقاده »بتوافر الشـــروط 
الالزمة لذلك« بعد أن أبدى مســـؤول 
الكويتية  العامة لالســـتثمار  الهيئة 
اســـتعداده للعودة لبحث مشروعات 
محددة بينما قامت ايطاليا بتقدمي قائمة 
بستة مشروعات مهمة للبنية التحتية 
التي ميكن أن متثل النواة األولى لهذا 

التعاون الهيكلي.

الخطة اإلستراتيجية

وفي هذا السياق أكد رغبة ايطاليا في 
العمل كثيرا بقطاعات مهمة واملساهمة 
بنشاط في اخلطة االستراتيجية الكبيرة 
إلعادة اطالق مدينة الكويت كمركز مالي 
وجتاري عاملـــي اعتمادا على موقعها 

ومكانتها االستراتيجية.

وزير اخلارجية اإليطالي فرانكو فراتيني

ميالنو ـ كونا: على شرف صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
والوفد الرسمي املرافق لسموه أقام قنصل عام الكويت لدى ميالنو سامي 
احلمد مأدبة عشــــاء مساء أمس وذلك مبناســــبة زيارة سموه الى مدينة 

ميالنو بجمهورية ايطاليا الصديقة.
وكان صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد استقبل مساء أمس 
كال على حدة عمدة مدينة ميالنو السيدة ليتيزيا موراتي ومحافظ ميالنو 
جيودو بوديستا ورئيس اقليم لومباردي روبيرتو فورميجيوني وذلك 
مبقر اقامة سموه مبدينة ميالنو. وحضر املقابالت نائب رئيس احلرس 

الوطني الشيخ مشعل األحمد وأعضاء الوفد الرسمي املرافق لسموه.
هذا وكان صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد وصل ظهر أمس، 
يرافقه نائب رئيس احلرس الوطني الشيخ مشعل األحمد والوفد الرسمي 
املرافق لســــموه، الى مطار مدينة ميالنــــو وذلك في زيارة خاصة. وكان 
في اســــتقبال سموه ســــفيرنا لدى ايطاليا الشيخ جابر الدعيج وقنصل 
عام الكويت لدى ميالنو ســــامي عبدالعزيز احلمد. وكان صاحب السمو 
األمير قد غادر مطار شــــتوتغارت الدولي في جمهورية أملانيا االحتادية 
الصديقة، وكان في وداع ســــموه على أرض املطار رئيس مراســــم والية 
بادن فورتيمبيرغ البروفيسور هارولد غيرليش وسفيرنا لدى جمهورية 
أملانيا االحتادية الصديقة د.مســــاعد راشد الهارون وقنصل عام الكويت 
لدى فرانكفورت يوســــف عبدالصمد. وقد بعث صاحب الســــمو األمير 
ببرقية شكر للرئيس هورست كوهلر رئيس جمهورية أملانيا االحتادية 
الصديقة عقب انتهاء الزيارة الرسمية التي قام بها سموه الى جمهورية 

أملانيا االحتادية الصديقة.
واعرب فيها سموه عن خالص الشكر والتقدير على احلفاوة البالغة 
وكرم الضيافة اللتني حظي بهما ســــموه والوفد املرافق له والذي عكس 
عمق العالقات الطيبة بني البلدين والشعبني الصديقني، وأعرب سموه عن 
بالغ سعادته بهذه الزيارة التي قام بها للبلد الصديق والتي ستسهم في 
دعم اواصر التعاون بني البلدين الصديقني ملا فيه مصلحتهما املشتركة، 
متمنيا لفخامتــــه دوام الصحة والعافية وللجمهورية األملانية االحتادية 
وشعبها الصديق املزيد من التقدم واالزدهار وللعالقات الطيبة بني البلدين 

الصديقني املزيد من التطور والنماء.
كما بعث ســــموه ببرقية شكر مماثلة للمستشــــارة د.اجنيال ميركل 

املستشارة االحتادية في جمهورية أملانيا االحتادية الصديقة.


