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صاحب السمو األمير لدى تبادل األوسمة مع الرئيس اإليطالي ويبدو الشيخ مشعل األحمد

الرئيس اإليطالي والشيخ مشعل األحمد

الشيخة اعتماد اخلالد مستقبلة سفيرة جورجيا

الرئيس اإليطالي مرحبا بصاحب السمو األمير

ترحيب بصاحب السمو األمير

جانب من جلسة املباحثات الرسمية

حديث ودي بني صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد والرئيس اإليطالي جورجونابوليتانو 

الرئيس اإليطالي مرحبا بأحمد الهارون ويبدو الشيخ أحمد الفهد ومصطفى الشمالي

المبيرتو ديني

األمير عقد جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس اإليطالي: رغبة كويتية
في التعاون بمجاالت التنمية واالقتصاد والتجارة والعلوم والثقافة

روماـ  كونا: تبادل صاحب السمو االمير الشيخ صباح 
االحمد والرئيس جورجو نابوليتانو رئيس جمهورية 
ايطاليا الصديقة ظهر امس بقصر اجلمهورية في العاصمة 
االيطالية روما االوســــمة، حيث قلد ســــموه الرئيس 
االيطالي قالدة مبارك الكبير، حني قلد نابوليتانو صاحب 
السمو االمير وسام االســــتحقاق الرئاسي جلمهورية 

ايطاليا الصديقة.
هــــذا وأقيمت ظهر امس في قصــــر اجلمهورية في 
العاصمة االيطالية روما مراســــم االستقبال الرسمية 
لصاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد وذلك مبناسبة 

زيارته الرسمية جلمهورية ايطاليا الصديقة.
حيث بدأت املراسم باســــتعراض سموه رعاه اهلل 

لطابور حرس الشرف.
بعدها اســــتقبل ســــموه من قبل الرئيس جورجو 
نابوليتانــــو رئيس جمهورية ايطاليا الصديقة وكبار 
املســــؤولني باحلكومة االيطالية، حيث تفضل سموه 
مبصافحتهم ثم قام الرئيس االيطالي مبصافحة أعضاء 

الوفد الرسمي املرافق لسموه.
ثم بدأت املباحثات الرسمية بني اجلانبني ترأس فيها 
صاحب السمو االمير الشــــيخ صباح االحمد اجلانب 
الكويتــــي، فيما ترأس الرئيس جورجــــو نابوليتانو 
رئيس جمهورية ايطاليا الصديقة اجلانب االيطالي في 
العاصمــــة االيطالية روما وذلك بحضور نائب رئيس 

احلرس الوطني الشيخ مشعل األحمد والوفد الرسمي 
املرافق لسموه.

حيث رحب في بدايتها رئيــــس جمهورية ايطاليا 
الصديقة بصاحب السمو االمير والوفد الرسمي املرافق 
له، مشــــيدا بالعالقات التاريخية الودية بني الكويت 
وجمهورية ايطاليا ومجاالت التعاون املشــــترك على 
الصعيد السياسي والتجاري واالقتصادي، وذكر جهود 
جمهورية ايطاليا من اجل الســــالم في منطقة الشرق 
األوسط وأفغانستان وجهودها من اجل احالل السالم 
بني الفلسطينيني واالسرائيليني، مشيدا بجهود الكويت 

في هذه املجاالت.
وقد أعرب صاحب السمو االمير عن شكره وتقديره 
ملا لقيه والوفد الرسمي املرافق خالل هذه الزيارة من 
حفاوة وتكرمي، ثم تطرق سموه الى العالقات الثنائية 
بني جمهورية ايطاليا الصديقة والكويت والتي تسودها 
دائما روح الصداقة والتفاهم، كما أثنى سموه على جهود 
جمهورية ايطاليا الصديقة املتواصلة من أجل السالم 
في قضايا املنطقة والشرق األوسط ومتنى سموه أن 
تستمر هذه اجلهود من أجل استتباب األمن والسالم.

كما أعرب سموه عن رغبة الكويت في التعاون مع 
جمهورية ايطاليا الصديقة في مجاالت التنمية العديدة 
وفي ميادين االقتصاد والتجــــارة والعلوم والثقافة، 
ومتنى سموه أن تزداد العالقات الثنائية قوة ومتانة 

في جميع املجاالت.
ودعا صاحب الســــمو االمير الرئيس االيطالي الى 
زيارة الكويت لترسيخ التعاون بني البلدين والشعبني 
الصديقني. حيث شكر الرئيس سموه وأعرب عن رغبته 

بتلبية هذه الزيارة في الوقت املناسب.
وعلى شــــرف صاحب السمو االمير الشيخ صباح 
االحمد والوفد الرســــمي املرافق لسموه، اقام الرئيس 
االيطالي مأدبة غداء ظهر امس وذلك مبناســــبة زيارة 

سموه الرسمية جلمهورية ايطاليا الصديقة.
من جهة اخرى، بعث صاحب السمو االمير الشيخ 
صباح االحمد ببرقية تهنئة الى رئيســــة اجلمهورية 
بالوكالة ورئيسة البرملان في جمهورية پولندا الصديقة 
برونيسالف كوموروفوسكي عبر فيها سموه عن خالص 
تهانيه مبناســــبة العيد الوطنــــي لبالدها، متمنيا لها 

موفور الصحة ودوام العافية.
كما بعث سمو نائب االمير وولي العهد الشيخ نواف 
االحمد ببرقية تهنئة الى برونيسالف كوموروفوسكي 
رئيسة اجلمهورية بالوكالة ورئيسة البرملان في جمهورية 
پولندا الصديقة ضمنها خالص تهانيه مبناسبة العيد 
الوطنــــي لبالدها، متمنيا لها موفــــور الصحة ودوام 

العافية.
كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 

احملمد ببرقية تهنئة مماثلة.

صاحب السمو هنأ رئيس پولندا بالوكالة بالعيد الوطني وتبادل األوسمة مع نابوليتانو

ديني: الكويت بقيادة األمير عامل استقرار رئيسي بالشرق األوسط

روماـ  كونا: أكد رئيس جلنة 
الشــــؤون اخلارجية مبجلس 
الشيوخ االيطالي السيناتور 
المبيرتــــو دينــــي ان الكويت 
متثل عامل استقرار رئيسيا في 
منطقة الشرق األوسط، الفتا الى 
الدور احملوري لصاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد في 
االستقرار السياسي الذي تشهده 
الكويت واجلهود احلكومية في 
تنويع مصادر االقتصاد في ظل 

برملان نشط.
الســــيناتور ديني  وقــــال 
في مقابلة خاصة مع »كونا« 
امس مبناسبة زيارة صاحب 
السمو األمير احلالية الى روما 
ان بــــالده تولي اهتماما كبيرا 
لتلــــك الزيارة نظــــرا للمكانة 
املفصلية للكويت ولدفع عالقات 
الصداقة املتميـــزة معها نحـــو 
آفاق أوسع من التعاون الثنائي 

املثمر.
وعبر دينــــي وهو رئيس 
الوزراء األسبق ووزير اخلارجية 
لفترة طويلة عن سعادته بتلك 
الزيارة لصاحب السمو األمير 
باعتبارها »تعكس مســــاعي 
ورغبة بلدينا في تعزيز عالقاتنا 
سواء على املستوى السياسي 

أو االقتصادي واملالي«.
وأكد االهمية االستراتيجية 

وتشكيل حكومة جديـــدة ألن 
مــــن مصلحتنا أن يجري ذلك 
في أجــــواء ســــلمية تنتهـــي 
عندهــــــا كل تلــــك الصدامات 
واالعتــــداءات االرهابيــة التي 
الى زعزعة  الساعـون  يشنها 

استقـــرار البلد«.
الى وجــــود اهتمام  ولفت 
ايطالي ـ كويتي مشــــترك في 
»أن تتمكن ايران من االندماج مع 
بلدان املنطقة«، مضيفا انه رغم 
الصعوبات »املعروفة« يجب أال 
الدولية وأن  تتراخى اجلهود 

تتواصل جتاه ايران.
وفيما دعا الى احترام حق 
ايران في تطوير االستخدامات 
النووية ألغراض سلمية نبه الى 

للمنطقة العربية مبا تشــــهده 
من أحداث بالنســــبة اليطاليا 
باعتبارها عنصــــرا ثابتا في 
سياستها اخلارجية سعت دوما 
وعملت علــــى توطيد عالقات 
التعاون مع بلدانها، الفتا الى 
اهتمام بالده مبجلس التعاون 
اخلليجي الذي يوفر اطارا من 
التعاون االقليمي بني بلدان تبدو 
نســــبيا صغيرة لكنها كبيرة 

األهمية.
والحظ التشابه بني برامج 
التعاون ذات األهمية  مجلس 
املتزايدة باجتاه مستقبل يتسم 
أكبر وقيام  بوحدة اقتصادية 
وحدة نقدية بــــني دوله وبني 
االجتاه الذي ســــلكته أوروبا 
من خالل التعاون االقتصادي 
ثم االحتاد االقتصادي مع دعم 
التكامل السياسي وهو ما يعزز 
من رغبــــة ايطاليا القوية في 
توطيد العالقــــات بينها وبني 
الكويت وبني االحتاد األوروبي 

ومجلس التعاون.
الدولية  السياســــة  وحول 
ودور كل من الكويت وايطاليا 
في املنطقة قال الســــيناتــور 
ديني »أعتقد أن من مصلحتنـــا 
املشتركة أوال متابعة األوضـــاع 
في العراق عن كثب ورؤيــــة 
تطور العملية الدميوقراطيـــة 

أن »مما ال شك فيه أن حصول 
ايران على سالح نووي يشكل 
زعزعة الستقرار املنطقة بسبب 
احلديث في هــــذه احلالة عن 

تدمير اسرائيل«.
وفي الشأن الفلسطيني اكد 
أهمية حل القضية الفلسطينية 
من أجــــل اســــتقرار املنطقة 
بأسرها، معربا عن تفاؤله جتاه 
عملية السالم رغم العقبات التي 

تواجهها.
وقــــال دينــــي وهــــو أعلى 
مسؤول عن السياسة اخلارجية 
في البرملــــان االيطالي انه »ال 
ميكن أن يوجد سوى حل واحد« 
عادل يعترف بحق الفلسطينيني 
في اقامة دولتهم وأن يعترف 
الفلسطينيون باسرائيل داخل 

حدود آمنة.
وفيما يتعلــــق بالعالقات 
االيطاليةـ  الكويتية لفت ديني 
الى تعدد الزيـــارات الرسمية 
بني البلدين في الفترة األخيـــرة 
ومن أهمها زيارة سمو رئيس 
الوزراء الشــــيخ ناصر احملمد 
وزيارة العضو املنتدب للهيئة 
الكويتية  العامة لالســــتثمار 
وزيــــارة وزيــــر اخلارجيــــة 
االيطالي السابق والتي اعتبرها 
مــــرآة تعكس مــــدى االهتمام 

املشترك.

وأكد أن أبواب ايطاليا مفتوحة 
الستقبال مزيد من االستثمارات 
الكويتيــــة في  واملشــــاركات 
الشركات االيطالية، مضيفا أن 
رئيس هيئة االستثمار التقى 
في هــــذا االطار مبمثلي كبرى 
الرئيسية  الشركات االيطالية 
حيث جرى البحث في امكانية 
دخول استثمارات كويتية الى 

ايطاليا.
وقال ان الشركات االيطالية 
قادرة على االسهام في تنفيذ 
هذه املشروعات املهمة بالتنافس 
العاملية األخرى  مع الشركات 
بعد أن أثبتت حتى في الكويت 
قدرتها التنافسية العالية سواء 
في قطاع البنى التحتية أو في 
الصناعات النفطية وكذلك في 
مجال الدفاع من خالل الشركات 
التي تشارك  الكبرى  املتقدمة 
الدولة في ملكيتها مثل مجموعة 

)فينميكانيكا(.
وعبــــر ديني عــــن اعجابه 
الســــمو  الشــــديد بصاحــــب 
األمير الشــــيخ صباح األحمد 
جلهــــوده العظيمة التي قادها 
فــــي عملية حتديــــث املجتمع 
الكويتي وحرصه على احلياة 
الدميوقراطيــــة واســــتقاللية 
التمسك باملبادئ  البرملان مع 

والقيم الدينية الراسخة.

أب�واب إيطاليا مفتوحة الس�تقبال مزيد من االس�تثمارات والمش�اركات الكويتية

محمد الصباح تلقى رسالتين من نظيريه باليمن ومالطارئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ اإليطالي أكد أن بالده تولي اهتمامًا كبيرًا بزيارة صاحب السمو

اعتماد الخالد استقبلت سفيرة جورجيا
استقبلت الشيخة اعتماد 
اخلالد وكيل ديوان ســــمو 
رئيس مجلــــس الوزراء في 
قصر الســــيف صباح أمس 
ســــفيرة جورجيا الصديقة 
لدى البالد ايكاترين مايريج 

ميكادزه.
وجرى خالل اللقاء بحث 
العالقات الثنائية بني البلدين 
الصديقني في شتى املجاالت 
وسبل تطويرها مبا يحقق 

مصالح الشعبني.

معرفي: نرحب بالجهود القيرغيزية في »حقوق اإلنسان«

تلقى نائـــب رئيس مجلس الـــوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح رسالة خطية 
من وزير خارجية اجلمهورية اليمنية د.أبوبكر 
القربي تتعلق بآخر التطورات السياســـية على 
الســـاحتني االقليمية والدوليـــة والقضايا محل 

االهتمام املشترك.
كما تلقى الشيخ د.محمد الصباح رسالة خطية 
من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية 
جمهوريـــة مالطا تونيو بورغ تتعلق بالعالقات 

الثنائية بني البلدين وبحث سبل تطويرها.

جنيڤ ـ كونا: أوصت الكويت امس باســــتمرار 
قيرغيزستان في مساعيها ملكافحة متويل االرهاب 
واصــــالح نظام حمايــــة الطفل وتعزيــــز اخلدمات 
االجتماعية للسكان من خالل برنامج »اجليل اجلديد«. 
وقال املستشار بوفد الكويت الدائم لدى األمم املتحدة 
في جنيڤ صادق معرفي في مداخلته أمام جلســــة 
اعمــــال الدورة الثامنة للمراجعــــة الدورية ملجلس 
حقوق االنسان املنعقدة حاليا بجنيڤ »ان مشاركة 
وفد قيرغيزستان بهذا احلجم الرفيع تعكس االهتمام 
واحلرص الذي توليه للقضايا االنســــانية وتعزيز 

وحماية احلريات األساسية في ميدان حقوق االنسان«. 
وأضاف »يود وفد بالدي أن يرحب باإلجراءات اجلديدة 
التي اتخذتها قيرغيزســــتان في اطار هذه املراجعة 
والتــــي تؤكد على تعاونها الوثيق مع املؤسســــات 
الدولية املعنية وبشــــكل خاص مع مجلس حقوق 
االنسان«. وأشاد معرفي باسم الكويت باملنهجية التي 
اعتمدتها قيرغيزســــتان في اعداد تقريرها الوطني 
والقائمة على مبادئ الشفافية واملوضوعية حيث 
يعكس هذا التقرير التزامها بكل ما من شأنه ضمان 

وتعزيز وتطوير حقوق االنسان.


