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افتتاح مكتب الملحق العسكري في بروكسل

بروكسلـ  كونا: حضرت سفيرتنا لدى بلجيكا واالحتاد األوروبي 
نبيلة املال وســـفيرة مجلـــس التعاون لدول اخلليـــج العربية في 
بلجيـــكا أمل احلمد أمس االفتتاح األولي ملكتب امللحق العســـكري 

في بروكسل. 
وبهذه املناســـبة رحب امللحق العسكري في بلجيكا املقدم سعد 
احلريتي باحلضور ورافقهم في جولة استطالعية للمكتب اجلديد.

كذلك حضر االفتتاح العاملون في سفارتنا لدى بلجيكا.

األمير للرئيس اإليطالي: زيارتي لروما ستسهم في دعم أواصر الصداقة بين بلدينا
الكويت التي تعد شريكا رئيسيا 

اليطاليا.
وأوضحت أن مشروعات البنية 
التحتية الطموحة التي تتضمنها 
اخلطة اخلمســــية في الكويت في 
اطار النهضة الكبيرة التي يقودها 
صاحب السمو االمير متثل فرصة 
ممتازة للشركات االيطالية العاملية 
للعمــــل علــــى املديني املتوســــط 

والطويل.
واوضحت أن الشركات الكبيرة 
تهتم دائما بالعمــــل على النطاق 
العاملي وحتقيق تواجد متواصل 
الكبيرة وما  بسبب االستثمارات 
يتطلبــــه ذلك من التمهيد لتواجد 
كبير والتجهيزات واملعدات والقوى 

العاملة املتخصصة.
وفي هذا الصدد أكدت توديني 
لـ »كونـــا« أن لقاء ممثلي قطاع 
االعمال والصناعة واملال بسمو 
االميـــر والوفد الرفيـــع املرافق 
لســـموه كانت مناســـبة بالغة 
األهمية للتعـــرف على الفرص 
املتاحة والتجاوب الكويتي لدخول 
الشركات االيطالية املتميزة للعمل 
وترسيخ أنشطتها في بلد مهم مثل 
الكويت متمنية في الوقت ذاته أن 
تتمكن مجموعتها الصناعية من 

التواجد سريعا في الكويت.
املالية مصطفى  وكان وزيــــر 
الشــــمالي قد اكد في تصريحات 
له من روما االســــبوع اجلاري ان 
جميع مشروعات اخلطة اخلمسية 
ستطرح في مناقصات عامة معربا 
عــــن أملــــه أن تتمكن الشــــركات 
االيطالية من املشاركة فيها على 
قدم املســــاواة مع باقي الشركات 

من الدول األخرى.

دليال على حدوث نقلة نوعية كبيرة 
في عالقات الصداقة الراسخة نحو 

آفاق جديدة واعدة.
وعبر عــــن أمله أن تؤدي هذه 
االجواء املتجددة الى تواجد أكبر 
للشركات االيطالية في الكويت ذات 
األهمية اخلاصة في املنطقة وعلى 
اجلانب االخــــر أن تتجه الكويت 
نحو مزيد من االســــتثمارات في 
ايطاليا التي الحظ بشكل عام ضعف 
االستثمارات اخلليجية فيها مقارنة 

بالبالد األوروبية األخرى.
واكد أن الفرص لالستثمار في 
ايطاليا متوافرة واستدل على ذلك 
بنجاح شــــركة »كويت بتروليوم 

ايطاليا« العاملة في ايطاليا.
وبدورها قالــــت نائبة رئيس 
احتاد الصناعات االنشــــائية في 
أوروبا ورئيسة مجموعة توديني 
العاملية ماريا لويزا توديني التي 
شــــاركت في لقاء رجال الصناعة 
واألعمال ان صاحب السمو االمير 
الشــــيخ صباح االحمد حدثنا في 
كلمته عــــن الكثير مما كنا نعلمه 
بفضل اهتمامنا بفرص االستثمار 
الكامنة في املنطقــــة في الكويت 
بشكل خاص والتي تشكل أهمية 
خاصة بالنسبة للشركات الصناعية 
االيطالية وعلى األخص تلك العاملة 
منها فــــي قطاع البنــــى التحتية 

واالنشاءات.
وبينما أشــــارت الى مجموعة 
شــــركاتها املتواجدة والتى تعمل 
بالفعل في املنطقــــة العربية في 
بلدان مثل األردن واالمارات العربية 
املتحدة تنظر باهتمام متزايد جتاه 
شبه اجلزيرة العربية ودول مجلس 
التعاون اخلليجي وعلى رأســــها 

والتعامليــــة التي تكفل موثوقية 
واســــتقرار عوائد هذا النوع من 

االستثمارات.
أن ذلــــك يعني أن  وأوضــــح 
املســــتثمر في هذه املشــــروعات 
الضخمة يعــــرف أنه لن يحصل 
علــــى أربــــاح ضخمــــة كالتي قد 
توفرها املضاربات بل ســــيحصل 
عوائد مضمونة وأكثر اســــتقرارا 
على مدى الوقت مشددا بالقول ان 
املستثمر احلريص والذكي يلجأ الى 
تنويع استثماراته جزئيا في أدوات 
مالية يعلم أنها تنضوي على معدل 

شراكات قوية مع الكويت وخاصة 
الهيئة العامة لالستثمار التي قال 
ان بوسع مؤسسته أن تكون شريكا 

استثماريا هاما لها.
وشدد باسانيني في هذا الصدد 
على متانة وضع صندوقه املالي مبا 
لديه من سيولة تتجاوز 100 مليار 
يورو ومبشاركة احلكومة االيطالية 
متتلك 70% من أسهمها »األمر الذي 
يضمن متانة االســــتثمارات التي 
ميكن أن تقــــوم بها في اطار هذه 

الشراكة«.
وحول خطط الكويت في تنويع 
مصادر الدخــــل القومي وامكانية 
قيام شراكات انتاجية على أرضها 
تسهم أيضا في استيعاب الكوادر 
والقــــوى العاملــــة الكويتية قال 
باسانيني ان لدى ايطاليا في هذا 
املجال أداة متخصصة هي »مصرف 
التصدير« وضمانات أخرى متاحة 
لتشجيع الشركات التي تريد العمل 
واالســــتثمار في اخلــــارج وذلك 
باالضافة الى التمويل الذي تتيحه 
مؤسسته مما ييسر لها االنتقال 

والعمل في الكويت.
وفي ســــياق متصــــل أضاف 
باسانيني مالحظا وجود اهتمام من 
املسؤولني الكويتيني »لالستثمار في 
مشروعات البنى التحتية االيطالية 
الكبيرة« موضحا أن االمر يتعلق 
بانتقاء أي مجــــال من هذه البنى 
التحتية التي تعطي عوائد موثوقة 
ومنها على سبيل املثال مشروعات 
الســــكك احلديدية فائقة السرعة 
الطاقة من  ومحطات استخالص 
النفايــــات أو شــــبكة الكهرباء أو 
احملطــــات اجلديــــدة فــــي عرض 
الطبيعي  الغاز  البحر السترجاع 

مخاطرة عــــال ومن ناحية أخرى 
يوجه جانب منها في بنى حتتية 
مضمونــــة على املدى الطويل مبا 
يسمح بتنويع حقيبة استثماراته 

وكذلك مأمونة من املخاطر.
وحول اثار زيارة صاحب السمو 
االمير الشيخ صباح االحمد التي 
هدفت الى تعزيز عالقات التعاون 
ايطاليــــا، اعلن  االقتصــــادي مع 
باســــانيني انه تلقى من العضو 
املنتدب للهيئة العامة لالستثمار 
الكويتية بدر السعد الذي شارك في 
الوفد املرافق لسموه دعوة للذهاب 
مع وفد ايطالي لعقد جلسات عمل 
في الكويت يتم خاللها مناقشــــة 
املشروعات املمكن قيام شراكة بني 
الصندوقــــني الكويتي وااليطالي 

بشأنها.
وقال ان هذا يعني اننا دخلنا 
بفضل الدفعة القوية التي اسفرت 
عنها زيارة صاحب السمو االمير 
الهامة اليطاليا في مرحلة عملية 
ملموسة تفتح الباب لفرص تعاون 

واسعة لصالح اجلانبني.
من جانبه اكد السياسي العريق 
ونائب وزير اخلارجية السابق أوغو 
انتيني اهمية مالحظة »ان صاحب 
السمو االمير قام في هذه اجلولة 
بزيارة بلدين أوروبيني هما أملانيا 
وايطاليا مما ميثل لنا في ايطاليا 
رسالة خاصة مما يعد امرا ايجابيا 

للغاية ميلؤنا باالعتزاز«.
وأعرب انتيني الذي شارك في 
االعداد النشــــاء اللجنة املشتركة 
للتعاون بني ايطاليا والكويت عن 
ثقته في ان هذه الزيارة الهامة والتي 
لم تشهد ايطاليا في السابق التزاما 
مثلها على هذا املستوى العالي تعد 

املسيل.
وأكد رئيس مؤسسة صندوق 
الودائع والقروض في هذا الصدد 
أنه اصبح من االنسب االستثمار 
في هــــذا النوع من املشــــروعات 
التمويلية في اطار ما يعرف بنظام 
»املشروعات التمويلية« اي متويل 
مشروعات عامة باستثمارات خاصة 
مبا يسمح بعدم استخدام موارد 
مالية من ميزانية الدولة مشيرا الى 
أنه حتدث باخلصوص مع وزير 
االقتصاد االيطالي حول االلتزام 
بخلق الظروف املالية والضريبية 

الرسمي املرافق لسموه أقام سفيرنا 
لدى االحتاد السويســــري ودولة 
الڤاتيكان د.سهيل شحيبر مأدبة 
عشــــاء مســــاء أمس األول وذلك 
مبناســــبة زيارة سموه الرسمية 
إلى جمهوريــــة إيطاليا الصديقة 

ودولة الڤاتيكان.
إلى ذلك، أشاد عدد من ممثلي 
عالم االقتصاد واألعمال االيطاليني 
بنتائج زيارة صاحب السمو األمير 
الشــــيخ صباح األحمــــد اليطاليا 
والدفعة القوية التي ســــتنعكس 
على العالقات االقتصادية مؤكدين 
الرغبــــة الكبيرة للمشــــاركة في 
مشــــروعات اخلطــــة اخلمســــية 
وتنميــــة االســــتثمارات املتبادلة 

واملشتركة.
وقال رئيس مؤسسة صندوق 
الودائع والقروض )كاسا ديبوزيتي 
اى بريستيتي( فرانكو باسانيني 
لـ »كونا« أمــــس ان ايطاليا لديها 
»فرص ممتازة لالســــتثمار فهي 
بلد يتمتع بوضع مالي سليم بعد 
امتــــام اصالح ماليــــة الدولة ولم 
تعد ايطاليا مــــن هذا اجلانب في 
الوضع الســــيئ الذي كانت عليه 
داخل أوروبا كما أصبحت تتمتع 
باستقرار سياسي وحكومي لم تكن 

تعرفه قبل عقدين«.
وأكد رئيس املؤسسة التمويلية 
الكبرى والوزير الســــابق فرانكو 
باسانيني على الفرص االستثمارية 
املغريــــة املتاحة أمام التعاون مع 
الكويت ســــواء داخل ايطاليا أو 
بالشــــراكة مع مؤسسات ايطالية 

جتاه بلدان املتوسط األخرى.
واوضــــح أن ايطاليــــا من هذا 
املنظور مســــتعدة لتشجيع قيام 

بحفــــظ اهلل ورعايتــــه يصل 
الشــــيخ  الســــمو األمير  صاحب 
صبــــاح األحمد والوفد الرســــمي 
املرافق لسموه ارض الوطن مساء 
اليوم بعد ان قام ســــموه بزيارة 
رسمية الى كل من جمهورية أملانيا 
االحتادية وجمهورية إيطاليا ودولة 

الڤاتيكان.
هــــذا، وبعث صاحب الســــمو 
األميــــر الشــــيخ صبــــاح االحمد 
ببرقية شــــكر للرئيس جورجيو 
نابوليتانــــو رئيــــس اجلمهورية 
االيطالية الصديقــــة عقب انتهاء 
الزيارة الرسمية التي قام بها سموه 
للجمهوريــــة االيطالية الصديقة. 
اعرب فيها سموه عن خالص الشكر 
والتقدير على احلفاوة البالغة وكرم 
الضيافة اللذان حظي بهما سموه 
والوفد املرافق له واللذين عكسا 
عمق العالقات الطيبة بني البلدين 

والشعبني الصديقني.
واعرب سموه عن بالغ سعادته 
بهذه الزيارة التــــي قام بها للبلد 
الصديق والتي ستســــهم في دعم 
اواصــــر التعــــاون بــــني البلدين 
الصديقــــني ملا فيــــه مصلحتهما 
املشتركة متمنيا له دوام الصحة 
والعافية وللجمهورية االيطالية 
وشعبها الصديق املزيد من التقدم 
الطيبة بني  واالزدهار وللعالقات 
البلدين الصديقني املزيد من التطور 

والنماء.
كما بعث سموه ببرقية شكر 
مماثلة لســــلفيو برلوســــكوني 
رئيس وزراء اجلمهورية االيطالية 

الصديقة.
وعلى شــــرف صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد والوفد 

صاحب السمو يعود إلى البالد اليوم بعد زيارة إلى ألمانيا وإيطاليا والڤاتيكان

رئيس األركان بحث مع مسؤول
 عسكري بريطاني العالقات الثنائية

الحجي استقبل رئيس وأعضاء »غراس«
استقبل املستشار بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء فيصل 
احلجي مبكتبه في قصر الســـيف أمس رئيس وأعضاء املشروع 
التوعوي الوطني للوقاية مـــن املخدرات )غراس( حيث أطلعوه 
على نشاطات املشروع الهادف الى التوعية االجتماعية ومكافحة 

املخدرات وعالج املدمنني.

اســـتقبل رئيس األركان العامة للجيش الفريق الركن الشيخ 
أحمد اخلالد مبكتبه صباح امس مســـاعد قائـــد القوات الدفاعية 
امللكية البريطانية اللواء طيار اندي بول ممثل اجلانب البريطاني 
في اللجنة الدفاعيـــة الكويتية البريطانية اللواء طيار اندي بول 
والوفـــد املرافق له، حيث مت خالل اللقـــاء تبادل االحاديث الودية 
وبحث اجلوانب العسكرية املتعلقة ضمن محور الزيارة، مشيدا 
بعمـــق العالقات الثنائية بني البلديـــن الصديقني واحلرص على 

تعزيزها وتطويرها.
حضر اللقاء معـــاون رئيس االركان العامـــة لهيئة العمليات 

واخلطط وامللحق العسكري البريطاني لدى البالد.

الفريق الركن الشيخ أحمد اخلالد مستقبال اللواء طيار اندي بول

الشيخ جابر املبارك في وداع األمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز في ختام زيارته للبالد

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد

المبارك: زيارة األمير خالد بن سلطان ناجحة بكل المقاييس
ثمن النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ 
جابر املبارك تلبية األمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود 
مساعد وزير الدفاع والطيران واملفتش العام للشؤون العسكرية 
في اململكة العربية السعودية الدعوة التي وجهها الى سموه لزيارة 

الكويت، مؤكدا ان الزيارة ناجحة بكل املقاييس.
وقال الشيخ جابر املبارك في تصريح صحافي امس ان الزيارة 
التي اختتمها األمير خالد واستمرت ليومني عكست أهمية العالقات 
مع الشــــقيقة الكبرى وتعزيزها على مختلف األصعدة وتوجت 
بتشرف األمير خالد بن سلطان بلقاء سمو نائب األمير وولي العهد 
الشيخ نواف األحمد حيث مت خالل اللقاء بحث العالقات الثنائية 

بني البلدين وسبل تعزيزها ومواصلة تطورها.
وأضاف ان الضيف استمع الى توجيهات وارشادات سمو نائب 
األمير الذي حمله حتيات صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
الى اخوانه خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 
واألمير ســــلطان بن عبدالعزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع والطيران واملفتش العام واألمير نايف بن 
عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. 
وأشار الى أن األمير خالد بن سلطان حظي بلقاء سمو رئيس مجلس 

الوزراء الشيخ ناصر احملمد، وقد تناول اللقاء كافة املستجدات على 
الساحتني العربية واالقليمية وسبل تنمية العالقات بني البلدين. 
واســــتذكر املبارك بالعرفان واجلميل املوقف السعودي املشرف 
ابان االحتالل العراقي االثم على الكويت عام 1990 وموقف القيادة 
السعودية واستجابتها السريعة وفتح أراضيها وأجوائها لقوات 
التحالف لنصرة الكويت وتخليصها من عصابة ظاملة ومستبدة 
عاثت على مدى سبعة اشــــهر فسادا في أرض الكويت فضال عن 
كرم الضيافة الذي عهد عن الشــــعب السعودي مستقبال اخوانه 
النازحني من ظلم نظام جائر أباده اهلل ســــبحانه بقدرته نتيجة 

غيه وعدوانه على جيرانه.
وقال ان ذلك املوقف لم يتحقق اال باصرار من املغفور له باذن 
اهلل امللك فهد بن عبدالعزيز طيب اهلل ثراه والقيادة الســــعودية 

الكرمية »وهو جميل ال ينكره سوى اجلاحد وقليل املروءة«.
وحول التصريحات الصحافية لألمير خالد بن ســــلطان أثناء 
زيارته للبالد التي أكد فيها أن »أمن الكويت من أمن السعودية«، 
أكد املبارك أن »ما صرح به ســــموه هو تعبير صادق عما يختلج 
فــــي نفوس اململكة قيادة وحكومة وشــــعبا، فحني يقع األلم على 
الكويت تسمع أنينه في أرجاء اململكة ونحن كذلك نفرح لفرحهم 

ونتكدر ألي عارض قد يلم بشقيقتنا الكبرى«.
وعما اذا كانت ثمة زيارات مرتقبة اخرى ملسؤولني خليجيني 
للكويــــت، أوضح املبارك أن »قلوب وبيــــوت أهل الكويت جميعا 
مفتوحة لكل مسؤول ومواطن خليجي، وهذا التواصل لن ينقطع 
ما دام هناك شــــعور بأهمية ترســــيخ العالقات وبوحدة املصير 
السيما أن ما متر به املنطقة من ظروف حساسة تدفعنا الى املزيد 

من التالحم بني دول مجلس التعاون اخلليجي«. 
وكان النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ 
جابر املبارك أقام مأدبة غداء تكرميا لألمير خالد بن ســــلطان آل 
ســــعود مســــاعد وزير الدفاع والطيران واملفتش العام للشؤون 
العسكرية في اململكة العربية السعودية واألمير فيصل بن خالد 

آل سعود والوفد الرسمي املرافق.
حضر مأدبة الغداء رئيس األركان العامة للجيش الفريق الركن 
الشــــيخ أحمد اخلالد ورئيس جهاز األمن الوطني الشــــيخ محمد 

اخلالد وسفراء البلدين وكبار قادة اجليش.
وغادر البالد ظهر امس األمير خالد بن سلطان واألمير فيصل 
بن خالد والوفد الرســــمي املرافق بعد زيــــارة ودية جرت خاللها 

لقاءات عدة مع القيادات السياسية في البالد.

النائب األول أقام مأدبة غداء على شرف مساعد وزير الدفاع والطيران والمفتش العام للشؤون العسكرية السعودي


