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السفير جمعة العبادي
عدنان القصار

د.رشيد احلمد

تشمل مصر وسورية واألردن ولبنان وتستمر حتى 19 الجاري

صاحب السمو يبدأ غدًا جولة عربية في إطار حرص الكويت 
على التشاور مع الدول الشقيقة حول المستجدات وقضايا المنطقة

أعلن املتحدث الرسمي باسم احلكومة وزير املواصالت ووزير الدولة لشؤون 
مجلس األمة د.محمد البصيري ان صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
سيقوم بجولة رسمية لعدد من الدول الشقيقة والتي ستشمل كال من جمهورية 
مصر العربية واجلمهورية العربية السورية واململكة االردنية الهاشمية واجلمهورية 

اللبنانية، وذلك خالل الفترة من 15 الى 19 اجلاري.
وقال الوزير البصيري في تصريح لـ »كونا« ان مجلس الوزراء أكد اهمية هذه 
اجلولة التي تأتي ضمن اطار حرص الكويت على استمرار التشاور بينها وبني 
الدول العربية الشقيقة حول مختلف املسائل واملوضوعات في ظل املستجدات 
التي متر بها املنطقة فيما يهدف الى خدمة قضايا االمة العربية الى جانب بحث 

الســــبل الكفيلة بتعزيز آليات التعاون املشترك بينها فيما يعود باخلير على 
شعوبها الشقيقة.

وأضــــاف ان مجلــــس الوزراء يعــــرب عن متنياته بأن حتقــــق هذه اجلولة 
الغايات املرجوة منها، وان تترك آثارها اخليرة على مســــتقبل العمـــل العربي 

املشتــرك.
وأشــــار الوزير البصيري الى ان الوفد املرافق لصاحب السمو األمير يضم 
في عضويته كال من نائب رئيس احلرس الوطني الشيخ مشعل األحمد ونائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح ونائب رئيس 
مجلس الوزراء للشــــؤون االقتصادية ووزير الدولة لشــــؤون التنمية ووزير 

الدولة لشؤون االسكان الشيخ أحمد الفهد واملستشار بالديوان األميري محمد 
شــــرار ووزير املالية مصطفى الشمالي، اضافة الى كبار املسؤولني في الديوان 

األميري ووزارة اخلارجية، رافقت سموه السالمة في احلل والترحال.
الى ذلك، بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد ببرقية تهنئة الى 

الرئيس فرناندو أرميندو لوغو ميديث رئيس جمهورية پاراغواي الصديقة.
عبر فيها ســــموه عن خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده، متمنيا 

له موفور الصحة ودوام العافية.
كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء 

الشيخ ناصر احملمد ببرقيتي تهنئة مماثلتني.

رحبت بزيارة صاحب السمو إلى سورية

شعبان: جهود كبيرة لألمير في لمّ الشمل العربي
الحمد: قضية فلسطين واألوضاع االقتصادية
على جدول أعمال القمة الكويتية ـ المصرية

الحمود شكّل خاليا عمل استعداداً لزيارة األمير لألردن

العبادي: تطابق وجهات النظر بين األردن 
والكويت حول مختلف القضايا المشتركة

وزير الدولة اللبناني: نأمل توقيع المزيد
من اتفاقيات التعاون خالل زيارة صاحب السمو

اعرب ســــفير اململكة االردنية 
الهاشــــمية لــــدى الكويت جمعة 
العبادي عن تطلع االردن بـ »شوق« 
ملكا وحكومة وشعبا الى الزيارة 
الرسمية التي سيقوم بها صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح االحمد 
الى عمان يومي االثنني والثالثاء 
املقبلني. ووصف السفير العبادي 
في تصريح لـ »كونا« هذه الزيارة 
بأنها »محطة هامة ومنارة بارزة 
في العالقات االخوية بني قيادتي 
فــــي جميع  البلديــــن  وشــــعبي 

املستويات«.
وقال ان هــــذه الزيارة »جتمع 
البلدين وهمــــا صاحب  قائــــدي 
السمو األمير الشيخ صباح االحمد 
امللك  الهاشمية  وصاحب اجلاللة 
عبداهلل الثاني ملك اململكة االردنية 
الهاشمية على اخلير واحملبة وتنقل 
العالقات بني البلدين الى آفاق ارحب 
في جميع املجاالت« مؤكدا وجود 
تشاور وتنسيق كبيرين بني قائدي 
البلدين لدفع العالقات الثنائية بني 

البلدين دائما الى االمام.
واضاف »امللك عبداهلل الثاني 
يكن مودة واحترام خاص لصاحب 
السمو األمير الشيخ صباح االحمد 
وألسرة آل الصباح الكرام وللشعب 
الكويتي بكل اطيافه« مشيرا الى 
وجود »خصوصية وعالقة متميزة 
جتمع بني صاحب الســــمو األمير 
وملك االردن وهي عالقة تتعدى 
املســــافات وتؤكدهــــا الزيــــارات 
الســــنوية التي يقــــوم بها جاللة 

الكويت  الى  الثاني  امللك عبداهلل 
خالل شهر رمضان املبارك والتي 
اصبحت ســــنة حميدة تتكرر كل 
عام«. وحــــول العالقات الثنائية 
العبادي  السفير  اكد  البلدين  بني 
ان هذه العالقات شــــهدت »زخما 
غير مســــبوق بنــــاء على حرص 
وتوجيهات ســــامية مــــن قائدي 
البلدين تدعو دائما الى فتح جميع 
مجاالت التعاون بني البلدين من 
خالل الزيارات واللقاءات املستمرة 
والتنسيق والتشاور بشأن جميع 
القضايا على الصعيد السياســــي 

ذات االهتمام املشترك«.
واكد وجود تطابق في وجهات 
النظر بــــني البلديــــن ازاء معظم 
القضايا ذات االهتمام املشــــترك 
في املجال االقتصادي واالجتماعي 
والثقافــــي كما ان هنــــاك توافقا 
مشتركا بني البلدين جتاه جميع 
االنشــــطة التي تتم فــــي البلدين 
»ويعكس ذلك مباركة ومشاركة 
االردن في جميــــع املبادرات التي 
يطلقها صاحب السمو األمير والتي 
من بينها مبادرة سموه االنسانية 
التي اعلنها في املنتدى االقتصادي 
االســــالمي الرابع الــــذي عقد في 
الكويت عام 2008 والذي شــــارك 
فيها ملك االردن بكل فاعلية والقى 
فيها خطابا هاما تضمن التجاوب 

مع مبادرة سموه«.
الثنائية بني  العالقات  وحول 
البلدين على الصعيد السياســــي 
اكد الســــفير العبادي ان الكويت 

بيـــروت ـ كونا: أكـــد وزير 
القصار  اللبناني عدنان  الدولة 
ان »صاحب السمو األمير حمل 
لبنان في قلبه وعقله وذاد عنه 
في أحلك الظروف التي مرت عليه 
خصوصا إبان احلرب األهلية وفي 
الدفاع عن قضاياه احملقة وفي 
دعم صموده بوجه االعتداءات 

اإلسرائيلية«.
وقال القصار الذي يشغل أيضا 
منصب رئيس االحتاد العام لغرف 
التجارة والصناعـــة والزراعة 
للبالد العربية في حديث لـ »كونا« 
انه »عندما يزور صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد لبنان 
فهو حتما يأتي الى بلده الثاني 

وأهله ويحل في بيته«.
وأضاف ان زيارة سموه »تأتي 
استكماال ملباحثات تعزيز عالقات 
التي جرت  التعاون والتنسيق 
في الفترة االخيـــرة مع كل من 
الرئيس اللبناني ميشال سليمان 
ورئيس الوزراء سعد احلريري 

إبان زيارتهما للكويت«.
التي  وأكد أهمية االتفاقيات 
التوقيع عليها بني اجلانبني  مت 
الكويتي واللبناني خالل زيارة 
احلريري والوفد الوزاري الذي 
رافقه الى الكويت في شهر مارس 
املاضي وتتعلق بجذب االستثمار 
املباشـــر والتعاون  األجنبـــي 
الصناعـــي وإقامـــة املعـــارض 
اضافـــة الى التعاون مع القطاع 

اخلاص.
وأعرب القصار عن أمله في ان 

»تتكلل الزيارة املرتقبة لصاحب 
السمو األمير بالتوقيع على املزيد 
من اتفاقيـــات التعاون وافتتاح 
املشـــاريع وخاصة في مجاالت 
حيوية تشمل كال من املشروعات 

املشتركة والتبادل التجاري«.
وثمن القصـــار عاليا »الدور 
املتميز الذي قام ويقوم به صاحب 
السمو األمير في خدمة القضايا 
العربية ودوره املتميز في إطالق 
قطار املصاحلات العربيةـ  العربية 
على هامش انعقاد قمة الكويت 

االقتصادية في يناير 2009«.
وتابع ان »ذلك ليس غريبا على 
صاحب السمو األمير، خصوصا 
انه أكثر القادة العرب املتخصصني 
العربية  الديبلوماسية  بشؤون 
ولديه براعـــة الفتة في حتقيق 
املصاحلات والوقوف على مسافة 

واحدة من اجلميع«.
وأكـــد القصـــار ان »مبادرة 
صاحب السمو األمير بعقد القمة 
العربية االقتصادية والتنموية 
الكويت مطلع  واالجتماعية في 
العام 2009 كانت مبادرة عميقة 
التفكير وبعيدة الهدف وصحيحة 

التوقيت«.
وأضاف ان مبادرة ســـموه 
التي أطلقها في هذه القمة بإنشاء 
صندوق عربـــي لدعم ومتويل 
املشروعات الصغيرة واملتوسطة 
للقطاع اخلاص برأسمال قدره 2 
مليار دوالر ومساهمته الفورية 
فيها مببلـــغ 500 مليون دوالر 
»كانت بالفعل اإلجناز األهم الذي 

ان هذه العالقات بلغت مســــتوى 
»يفــــوق الوصف« حيث اصبحت 
الكويت الشريك االستثماري االول 
للمملكة االردنية على املســــتوى 
العربي والدولي باستثمارات بلغت 
حوالي 8 مليارات دوالر موضحا 
ان هذه االســــتثمارات تتركز في 
القيمة  قطاعات االســــتثمار ذات 
العاليــــة وهي الصناعة  املضافة 
والعقار واالتصاالت وتكنولوجيا 
املعلومات والسياحة واالنشاءات 
واخلدمات العامة واللوجســــتية 
والنقل والبنية التحتية والطاقة 
وقطاع املال. واضاف ان هذا يدلل 
على املناخ االســــتثماري املتميز 
فــــي االردن ويدلل علــــى الرؤية 
الكويتيني  السديدة للمستثمرين 
في اختيارهم لالدرن كمنطقة جاذبة 
وحاضنة الستثماراتهم. وذكر ان 
الكويت حافظــــت عام 2009 على 
املرتبة االولى في عدد املستثمرين 
غير االردنيني في ســــوق االوراق 
املالية االردنية حيث بلغ عددهم 
3267 مستثمرا مبساهمات مالية 
بلغت حوالي ملياري دوالر. وحول 
العالقــــات الثنائية على الصعيد 
التجاري اكد ان التبادل التجاري 
بني البلدين »شهد قفزات نوعية« 
منذ عام 2000 وحتى 2009 ولكنه 
ســــيبقى دون مســــتوى الطموح 
وحجم امكانات البلدين مشيرا الى 
ان حجم التبادل التجاري ارتفع من 
44 مليون دوالر عام 2000 ليصل 

الى 160 مليون دوالر عام 2009.

احلكيمة والرشيدة قال القصار 
ان »العالقات اللبنانيةـ  الكويتية 
تاريخية وقوية جدا على جميع 
املســـتويات«. واضاف »نحن ال 
ننســـى أبدا العديد من احملطات 
التاريخية والدعـــم الدائم الذي 
قدمته الكويـــت قيادة وحكومة 
وشعبا في أحلك الظروف للبنان«. 
وفي هذا اإلطار أعاد القصار الى 
األذهان الـــدور املتميز الذي قام 
به صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد عندما كان يتولى 
منصب وزير اخلارجية وهو الدور 
الذي لعبه وساهم في وضع حد 

للحرب األهلية في لبنان.
وحول رؤيته للتنسيق في 
املواقف السياســـية في احملافل 
اإلقليمية والدولية، الســـيما ان 
لبنان ميثل املجموعة العربية في 
مجلس األمن الدولي لعامي 2010 
ـ 2011 أكد القصار ان التنســـيق 
في املواقف السياسية في احملافل 
اإلقليمية والدولية بني الكويت 
ولبنان »هو أمر بديهي ولم يتوقف 

أبدا بني الدولتني الشقيقتني«.
وتابع القصار »لقد كان لوقوف 
التعاون اخلليجي  دول مجلس 
وغيرهـــا مـــن الـــدول العربية 
الشقيقة وخصوصا الكويت الى 
جانب لبنان اثناء وبعد العدوان 
االســـرائيلي الغاشم في صيف 
2006 الدور األساسي في إيقاف 
العدوان وتسريع عملية النهوض 
والوصول الى ما ننعم به حاليا 

من أداء اقتصادي مميز«.

واالردن ترتبطــــان بالعديــــد من 
التعاون وبروتوكوالت  اتفاقيات 
التــــي تنظم  التفاهم  ومذكــــرات 
العالقات الثنائية بني البلدين في 

كل املجاالت.
وكشف عن وجود اتصاالت لعقد 
اجتماع الدورة الثالثة للجنة العليا 
الكويتيةـ  االردنية املشتركة التي 
يرأسها نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد 
الصباح ووزير اخلارجية االردني 
ناصر جودة والتي ســــتعقد في 
الكويت خالل الفترة املقبلة موضحا 
انه سيتم خالل هذا االجتماع توقيع 
وتفعيل وجتديد 18 اتفاقا ومذكرة 
تفاهم وبروتوكول تعاون ستصب 
كلها في صالــــح تعزيز العالقات 
الثنائية بني البلدين. وعن العالقات 
الثنائية بني البلدين على الصعيد 
االستثماري قال السفير العبادي 

حققته هذه القمة«.
وقال القصار ان »هذه املبادرة 
هي اليوم جاهزة لالنطالق بعد 
ان مت استيفاء أكثر من 50% من 
رأس املال حيث تبلغ املساهمات 
املسددة لغاية اآلن مليارا وأكثر 

من 100 مليون دوالر«.
وفيما يتعلق بشؤون العمل 
العربي املشترك بشقه االقتصادي 
أكد القصـــار جناح قمة الكويت 
االقتصاديـــة في دمـــج القطاع 
فـــي أعمالها  العربي  اخلـــاص 
وبتحميله مسؤوليات أساسية 
التنميـــة والتكامل  لدفع عجلة 
االقتصـــادي العربـــي وملتابعة 
قراراتها باعتباره من أهم ركائز 
التنمية والتكامـــل االقتصادي 

العربي.
اللبنانية  العالقـــات  وحول 
ـ الكويتية التي اتســـمت دائما 
بالدفء في ظل قيـــادة البلدين 

شكل سفيرنا لدى االردن الشيخ فيصل 
احلمود خاليا عمل استعدادا لزيارة صاحب 
السمو االمير الشيخ صباح االحمد لالردن 

في 17 اجلاري.
واكد خالل غداء عمل، اقامه في مقر اقامته 
وحضرته الطواقم الكويتية واالردنية املكلفة 
بتنفيذ الترتيبات املعدة، وتوفير التسهيالت 

الالزمة، على اهمية الزيارة.
وقال الشيخ فيصل ان زيارة سمو االمير 
الى االردن تأتي لتتـــوج منوذجا فريدا من 

العالقات الثنائية العربية.
واشار اثناء شـــرحه املفصل للترتيبات 
النهائية الى البعد التاريخي لزيارة ســـمو 
االمير لالردن والتي تأتي في اطار جولة عربية 

تشمل عددا من العواصم الشقيقة.
كما استعرض الشيخ فيصل احلمود برنامج 
الزيارة مشددا على اجلوانب البروتوكولية 

فيه.
ودعا الطواقم الى العمل على مدار الساعة 
وتقدمي افضل االداء لكي تكون االستعدادات 

بحجم زيارة سموه لالردن.

القاهرةـ  كونا: أكد سفيرنا لدى مصر د.رشيد 
احلمد اهمية الزيارة التي ســــيقوم بها صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد ملصر السبت 
املقبل والتي تأتي في مستهل جولته التي تشمل 

األردن وسورية ولبنان.
وقال الســــفير احلمد في تصريح لـ »كونا« 
ان زيارة سموه ملصر التي يستهل بها جولته 
العربية تأتي في اطار التباحث والتشاور بني 
صاحب السمو األمير وأشقائه قادة الدول العربية 
الذين سيلتقي بهم خالل اجلولة حول التطورات 
واملستجدات على الساحة العربية واألمور التي 

تهم هذه البلدان بشكل عام.

وأضاف السفير احلمد ان زيارة سموه »مهمتها 
الرئيســــية هي الســــالم على الرئيس املصري 
محمد حسني مبارك وتهنئته بالعودة والسالمة 
بعد العملية اجلراحيــــة التي أجريت له أخيرا 
في أملانيـــــــا اضافــــة الى التباحـــث في كثير 
من القضايــــا التي تهـــم البلديـــن واملنطقـــة 

العربيــة«.
وتوقــــع أن يكون خالل احملادثــــات تركيز 
على قضية فلسطني واملستجدات الراهنة على 
الساحة بالنسبة لهذه القضية اضافة الى األوضاع 
االقتصادية التي متر بها املنطقة العربية بشكل 

خاص والعالم بشكل عام.

دمشقـ  كونا: ثمنت املستشارة 
السياسية واالعالمية للرئاسة 
الســـورية بثينة شعبان عاليا 
جهـــود صاحب الســـمو االمير 
الشـــيخ صباح االحمـــد في لم 
الشمل العربي وارساء التضامن 
بالتعاون والتنسيق مع الرئيس 
السوري بشـــار االسد لتجاوز 
االختالفات التـــي قد تطرأ بني 

االخوة واالشقاء العرب.
جاء ذلك في تصريح خاص 
ادلت به في القصر الرئاسي لـ 
»كونا« مبناسبة الزيارة الرسمية 
املرتقبة لصاحب السمو االمير 
الى العاصمة دمشـــق االسبوع 
املقبـــل في اطـــار جولة عربية 
تشـــمل كال من مصر واالردن 

ولبنان.
واشـــادت شـــعبان بالدور 
الكويت، خاصة  الذي تقوم به 
العربي  فيما يتعلق بالتضامن 
واملصاحلة العربية معربة عن 
تقديرها البالغ ملشاركة صاحب 
السمو االمير في قمة دمشق عام 
2008 حيث كان اول املعلنني عن 

حضور هذه القمة.
واعربت عـــن تقديرها لدور 
سموه في القمة االقتصادية التي 
الكويـــت عام 2009  عقدت في 
خصوصا فيما يتعلق باملصاحلة 

العربية.
ورحبت بالزيارة التي يعتزم 
صاحب الســـمو االمير القيام 
بها الى »بلده سورية«، قائلة 
»الكويت دولة عزيزة وشقيقة 
وموقف ســـورية من الكويت 
واضـــح ومعـــروف وخاصة 
الراحل حافظ  الرئيس  موقف 
االســـد وموقف الرئيس بشار 

االسد«.
وقالـــت ان زيـــارة صاحب 
الســـمو االمير الى دمشق تأتي 
لتعزيـــز واغناء هـــذا التوجه 
العـــرب وخاصة  واعالء كلمة 
ان املنطقـــة تتعرض لكثير من 

الضغوط والتهديدات، مشيرة 
الى ما يعانيه مستقبل الشعب 
العربي في فلسطني والسودان 
والصومال والعراق من حتديات 

مختلفة.
واضافت شعبان »كلما التقى 
القادة العرب كان صوت العرب 
اعلـــى وكلمتهـــم باحلق اقوى 
من اجـــل اســـتعادة حقوقهم 

املشروعة«.
وقالت ان العالقات والزيارات 
الكويتيـــني  بـــني املســـؤولني 
والسوريني ال تنقطع مشيرة الى 
الزيارة الناجحة واملفيدة التي قام 
بها نائب الرئيس السوري فاروق 
الشـــرع الى الكويت منذ فترة 
ولقاءاته مع صاحب السمو االمير 
وســـمو رئيس مجلس الوزراء 

الشيخ ناصر احملمد.
واشـــارت ايضا الى الزيارة 
التي قام بها وزير املالية مصطفى 
الشمالي الى دمشق أخيرا ولقائه 
مع رئيس مجلس الوزراء محمد 

عطري.
واشـــادت شـــعبان بعمق 
العالقات الكويتية ـ الســـورية 
وتطورها، مؤكدة ان هناك خططا 
الستثمارات كويتية في دمشق 
وتنســـيقا للمواقف في جميع 

املجاالت سواء بالنسبة للوضع 
في املنطقة او بالنسبة للوضع 
العربي على الساحتني العربية 

واالقليمية.
واعتبـــرت الزيارة »املهمة« 
لصاحب السمو االمير »استمرارا 
للعالقات االخوية واملتينة بني 
البلدين وتأتي في ظل ظروف 
مهمـــة وخصوصا بعـــد زيارة 
الرئيس الســـوري الـــى تركيا 
والقمة الثالثية التي عقدت في 
اسطنبول وبعد زيارة الرئيس 
الروسي دميتري مدڤيديڤ الى 

دمشق«.
وقالت ان وضع كل هذه االمور 
وتبادل اآلراء حول كل ما يجري 
هو امر مهم بني صاحب السمو 

االمير والرئيس بشار االسد.
الســـياحي  وحول الصرح 
والتاريخي الذي تعتزم الكويت 
انشاءه في سورية تخليدا لذكرى 
االمير الراحل الشيخ جابر االحمد 
والرئيس السوري الراحل حافظ 
االسد قالت شعبان ان الدور الذي 
لعبه القائدان العربيان الراحالن 
كان متميزا في ارساء العالقات 

االخوية املتينة.
واشارت في هذا الصدد الى 
املوقف الشجاع للرئيس الراحل 

حافظ االسد في املساعدة على 
حترير الكويت من براثن االحتالل 
وعدم قبوله بالضرر واالذى الذي 

تعرضت له الكويت آنذاك.
وقالـــت »ان املوقف لم يكن 
سهال في ذلك الوقت ونحن دائما 
نشـــعر بأن مواقف االشقاء في 
الكويت حاســـمة بالنســـبة ملا 
تتعرض له سورية من حتديات 
وتهديدات وكذلك بالنسبة لدعم 
سورية في جميع التحديات التي 

تواجهها«.
واعربت عـــن اعتقادها بأن 
وجود هذا الصرح الذي سيخلد 
ذكرى القائدين العظيمني امر مهم 
جدا لالجيال املقبلة قائلة »جيلنا 
احلالي يعرف ماذا جرى ولكن 
بالنسبة لالجيال املقبلة هو امر 

تاريخي ومؤثر ومهم«.
وعـــن اآلليات التـــي ميكن 
ان تتخذهـــا الـــدول العربيـــة 
لدعم ســـورية جتاه التهديدات 
االســـرائيلية، قالت شعبان ان 
سورية تقوم بواجبها بالنسبة 
العربية وال تخشـــى  للحقوق 
التهديدات وخرجت من جميع 
محـــاوالت العزلـــة واثبتت ان 
رؤيتهـــا هـــي الصحيحـــة في 

املنطقة.

بثينة شعبان متحدثة إلى مراسل »كونا« عقاب الرشيدي

الشيخ فيصل احلمود مع الطواقم الكويتية واألردنية املكلفة بتنفيذ االستعدادات


