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رئيس الوزراء حضر حفل  السفارة المصرية
 في البرازيل بمناسبة ذكرى 23 يوليو

برازيليا ـ كونا: حضر سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد يرافقه املستشار 
بالديوان األميري عبدالرحمن العتيقي ونائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد الصباح ووكيل وزارة اخلارجية خالد 
اجلاراهلل في العاصمة البرازيلية، احلفل الذي 
اقامته سفارة جمهورية مصر العربية الشقيقة 

مبناسبة الذكرى الـ 58 لثورة 23 يوليو.
وهنأ سموه سفير جمهورية مصر العربية 
لدى البرازيل د.أحمد حســــن درويش باسمه 
وباسم اعضاء الوفد املرافق بهذه املناسبة املجيدة 
متمنيا للشعب املصري الشقيق بقيادة الرئيس 
محمد حســــني مبارك واحلكومة املصرية كل 

تقدم وازدهار.

طالل الخرافي: ورش عمل للقطاع الخاص البرازيلي
 في غرفة التجارة والصناعة

برازيلياـ  كونا: في إطار جهود غرفة 
الكويت لتوثيق  التجارة والصناعــــة 
العالقات التجارية والبحث عن فرص 
اســــتثمارية مناســــبة للقطاع اخلاص 
تستثمر الغرفة جولة سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد الى أميركا 
اجلنوبية لتوثيق تلك العالقات مع الدول 

املستهدفة.
الساير  الغرفة ساير  ويترأس وفد 
عضو مجلــــس اإلدارة الذي قال خالل 
مأدبة العشــــاء التي نظمتهــــا الغرفة 
العربية البرازيلية على شــــرف غرفة 
جتارة وصناعة الكويت والتي حضرها 
سفراء اجلانبني وعدد من رجال األعمال 
والشخصيات املهمة ان هذه الزيارة تهدف 
الى زيادة حجــــم التبادل التجاري بني 

البرازيل والكويت.
وأكد الســــاير أهمية العالقات التجارية بني البلدين ولهذا ســــيتم تشكيل جلنة 
مشتركة بني الطرفني لبحث سبل زيادة حجم التبادل التجاري واالستثماري ومناقشة 

التحديات باالضافة الى عرض فرص االستثمار املتاحة في البرازيل.

من جهته، قال عضو غرفة التجارة 
والصناعة الكويت طالل اخلرافي ان أهمية 
اقتصاد البرازيل والنمو امللحوظ فيها 
يجعلها من أهم دول املنطقة »ونتطلع 
الى ورش عملية تضم القطاع اخلاص 
البرازيلي في غرفة جتــــارة وصناعة 
الكويــــت للنظر في فرص االســــتثمار 
وعرضها على القطاع اخلاص الكويتي 
والتعريــــف بأهم القوانــــني واللوائح 
املنظمة لالســــتثمار األجنبي والنظام 
الضريبي واملميزات بعد توقيع االتفاقيات 
التجارية بني البلدين وأثرها على تشجيع 

االستثمار وزيادة التبادل التجاري«.
وأشاد اخلرافي بالعالقات التاريخية 
التي تربط الكويت وحكومة البرازيل في 
جميع املجاالت، خاصة ما يتعلق منها 
بالنواحي االقتصادية والتجارية حيث 
وقع الطرفان عام 1975 اتفاقية تعاون اقتصادي بينما وقعت غرفة جتارة وصناعة 
الكويت بروتوكول تعاون عام 1998 مع الغرفة العربية البرازيلية وبروتوكول تعاون 

آخر عام 2006 مع احتاد الصناعات في سانتا كاتارينا.

الرئيس البرازيلي يلقي كلمته

خالد اجلاراهلل يوقع اتفاق اخلدمات اجلوية مع وزير العالقات اخلارجية بالوكالة انطونيو دي اجياه باتريوتاسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد يسلم الرئيس البرازيلي رسالة صاحب السمو بحضور الشيخ د.محمد الصباح

سمو رئيس الوزراء والشيخ د.محمد الصباح وعبدالرحمن العتيقي والسفير املصري في البرازيل خالل احلفل

ساير الساير وطالل اخلرافي واسعد البنوان مع وفد الغرفة العربية - البرازيلية

سمو رئيس الوزراء متحدثا في احلفلجانب من جلسة املباحثات الرسمية بني الكويت والبرازيل

سموه سّلم رئيس البرازيل رسالة من صاحب السمو تتناول العالقات الثنائية في شتى المجاالت

رئيس الوزراء: البرازيل دولة ذات ثقل كبير وحريصون على دعم عالقتنا معها 
الرئيس البرازيلي: وفد تجاري س�يزور الكويت أكتوبر المقبل واالستثمارات الكويتية س�تجد منا كل االهتمام واألمان الكافي

الكوي�ت والبرازيل وقعت�ا 5 اتفاقيات للتع�اون الثنائي في مج�االت البيئة واالقتص�اد والرياض�ة والخدمات الجوية والتع�اون التقني برازيليا ـ كونا: اجتمع سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشـــيخ 
ناصـــر احملمـــد فـــي العاصمة 
البرازيليـــة برازيليا مع رئيس 
البرازيـــل االحتادية  جمهورية 
ورئيس احلكومة لويس ايناسيو 

لوال داسيلفا.
ونقل سموه خالل اللقاء رسالة 
خطية من صاحب السمو األمير 
تتناول العالقات الثنائية في شتى 
البلدين الصديقني  املجاالت بني 
وسبل تعزيزها وتطويرها مبا 
يخدم مصالح البلدين والشعبني 

الصديقني.
كما نقل سموه حتيات صاحب 
السمو األمير وسمو ولي العهد 
الى الرئيس والشعب البرازيلي 
ومتنياتهما للشـــعب البرازيلي 

مبزيد من التقدم واالزدهار.
وعقد ســـمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد في 
البرازيليـــة برازيليا  العاصمة 
جلسة مباحثات رسمية مع رئيس 
البرازيـــل االحتادية  جمهورية 
ورئيس احلكومة لويس ايناسيو 
لوال داسيلفا وبحضور أعضاء 
املرافق لسموه  الرســـمي  الوفد 
وأعضاء احلكومة البرازيلية وعدد 

من رجال األعمال البرازيليني.
وجرى خالل املباحثات التي 
سادتها أجواء ودية استعراض 
للعالقـــات الثنائية بني البلدين 
الصديقني في املجاالت السياسية 
واالقتصادية والتجارية والثقافية 
والرياضية والشـــباب وســـبل 
تعزيزهـــا وتطويرها مبا يعود 
على البلدين والشعبني الصديقني 

بالنماء واالزدهار.
كمـــا اســـتعرض اجلانبان 
القضايا اإلقليمية والدولية وسبل 
التنسيق بني البلدين جتاهها في 

احملافل الدولية.
املباحثـــات احتفل  وعقـــب 
بالتوقيـــع علـــى 5 اتفاقيـــات 
الكويـــت وحكومة  بني حكومة 
البرازيـــل االحتادية  جمهورية 

الصديقة وهي:

5 اتفاقيات

1ـ  مذكـــرة تفاهـــم في مجال 
البيئة والتنمية املســـتدامة بني 
حكومة الكويت وحكومة جمهورية 
البرازيل االحتاديـــة وقعها عن 
الكويـــت نائـــب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 

الكويت، مؤكدا أن موقف البرازيل 
الكويت من  خالل حرب حترير 
االحتالل العراقي يثمنه الشعب 

الكويتي وسجله في تاريخه.
وقال ســـموه ان »جمهورية 
البرازيل من الـــدول ذات الثقل 
السياسي واالجتماعي والتجاري 
واالستثماري والثقافي ليس في 
قارة أميركا اجلنوبية فحسب بل 
في العالم ككل، ولذا فإن الكويت 
حرصت على توطيد عالقاتها معها 
في شتي املجاالت وسنمضي قدما 
في هذا الشأن مبا يعود بالنفع 

على مصاحلنا املشتركة«.
وأشار ســـموه »إلى أن وفد 
القطاع اخلـــاص الكويتي الذي 
يشـــاركني في هـــذه اجلولة له 
أهميته البالغة في توطيد عالقات 
التجارية واالقتصادية  التعاون 
واالســـتثمارية أيضا مع بالدكم 
خاصة أننـــا ننظر إلى البرازيل 
كدولة كبيرة ومجال االستثمار 
فيهـــا واعـــد للقطـــاع اخلاص 

الكويتي«.
وأكد ســـمو رئيـــس مجلس 
الوزراء أن جولته التي شـــملت 
عددا من دول الكاريبي وأميركا 
الالتينيـــة تأتي في إطار حرص 
الكويت علـــى تأصيل وتوطيد 
عالقاتها الثنائية مع تلك الدول وأن 
زيارته جلمهورية البرازيل تأتي 
في هذا السياق سيما أن العالقات 
التجارية واالقتصادية بني البلدين 
تتطور بشكل الفت للنظر. ودعا 
سموه إلى تأصيل التعاون ليس 
بني الكويت والبرازيل فقط وإمنا 
بينها وبني الدول العربية ودول 
مجلـــس التعـــاون اخلليجي ملا 
للعالقات العربية من تاريخ ممتد 

إلى سنوات طويلة.
وأشار سموه الى أن صاحب 
السمو األمير يولي اهتماما وحرصا 
كبيرين لتوطيد العالقات مع دول 
أميركا اجلنوبية وهذا احلرص 
متمثـــل في تأكيد ســـموه على 
حضور الكويت وبأعلى مستويات 
التمثيل قمة املناخ التي ستعقد في 
املكسيك مبدينة كانكون وأيضا 
أميـــركا اجلنوبية والدول  قمة 
العربية خاصة أن هاتني القمتني 
لهما اهمية في تعاون الدول على 
حماية البيئة والتعاون بني دول 
أميركا اجلنوبية والعالم العربي 

مبا يحقق مصاحلها املشتركة.

د.محمد الصباح وعن جمهورية 
البرازيل االحتادية وزير العالقات 
اخلارجية بالوكالة انطونيو دي 

اجياه باتريوتا.
التعاون  اتفاقية بشـــأن  ـ   2
الكويت  بـــني حكومـــة  التقني 
وحكومـــة جمهوريـــة البرازيل 
االحتاديـــة وقعها عـــن الكويت 
وزير املالية مصطفى الشـــمالي 
وعن جمهورية البرازيل االحتادية 
وزير العالقات اخلارجية بالوكالة 

انطونيو دي اجياه باتريوتا.
اتفاق  ـ بروتوكول تعديل   3
التعاون االقتصادي بني حكومة 
الكويـــت وحكومـــة جمهورية 
البرازيل االحتاديـــة وقعها عن 
الكويت وزيـــر املالية مصطفى 
الشمالي وعن جمهورية البرازيل 
االحتاديـــة وزيـــر املالية جيدو 

مانتيغا.
4 ـ مذكـــرة تفاهم في مجال 
التعـــاون الرياضي بني حكومة 
الكويـــت وحكومـــة جمهورية 
البرازيل وقعها عن الكويت وزير 
التجارة والصناعة أحمد الهارون 
وعن جمهوريـــة البرازيل وزير 

الرياضة أوهالندو سيوفا.
5 ـ اتفـــاق اخلدمات اجلوية 
الكويـــت وحكومة  بني حكومة 
البرازيـــل االحتادية  جمهورية 
وقعه عـــن الكويت وكيل وزارة 
اخلارجية خالد اجلاراهلل وعن 
جمهورية البرازيل وزير العالقات 

اخلارجية بالوكالة انطونيو دي 
اجياه باتريوتا.

الجاراهلل: مباحثات مستمرة

ووصف وكيل وزارة اخلارجية 
فـــي تصريح  خالد اجلـــاراهلل 
صحافـــي املباحثات بأنها كانت 
مثمـــرة وبناءة وســـادتها روح 
الصداقـــة احلقيقية بني البلدين 
وتناولت جميع املسائل املتعلقة 
بالعالقات الثنائية والسبل الكفيلة 
بتعزيـــز هذه العالقـــة املمتازة 
وتطويرها الـــى آفاق أرحب في 

جميع املجاالت.
وأضاف كما تناولت املباحثات 
األوضاع والقضايا الدولية سواء 
اإلقليمية في منطقة اخلليج أو 

غيرها من القضايا.
وأشار اجلاراهلل الى أن وجهتي 
نظر اجلانبني كانت متطابقة بني 
البلدين وملســـنا تقدير اجلانب 
البرازيلي وعلى رأســـهم رئيس 
اجلمهورية ورئيـــس احلكومة 
ايناســـيو لوال داسيلفا  لويس 
لزيارة ســـمو رئيـــس مجلس 
ابلغنـــا بان هذه  الوزراء حيث 
الزيارة ملنطقة أميركا الالتينية 
الزيارات  على مستوى عال من 
ســـتحقق فرصة فريدة لتعزيز 
العالقات بني البلدين وكذلك دول 
أميركا الالتينية والدول اخلليجية 
العربية  بشـــكل خاص والدول 

بشكل عام.

وقال وكيل وزارة اخلارجية 
ان جولة ســـمو رئيس مجلس 
الوزراء جتســـد بالفعل اهتمام 
الكويـــت ودول مجلس التعاون 
اخلليجي على مد جسور التعاون 
مع دول أميركا الالتينية والتعاون 
فيما بينها في شتى املجاالت ذات 

االهتمام املتبادل.

عالقات تاريخية

بدوره وصف رئيس البرازيل 
البلدين  العالقات بني  االحتادية 
بأنها عريقة ومتتد ألكثر من أربعني 
عاما من العالقات الديبلوماسية 
مؤكدا رغبة بالده في تطوير هذه 
العالقات وزيادة التعاون واحلوار 

السياسي والشراكة والتنمية.
جاء ذلـــك في كلمـــة له في 
أقامهـــا يوم امس  الغداء  مأدبة 
على شرف سمو رئيس مجلس 
الوزراء والوفد املرافق له مبناسبة 

زيارته الرسمية.
البرازيلي  الرئيـــس  وقـــال 
ـ رئيـــس الوزراء داســـيلفا ان 
»العالقات الكويتية ـ البرازيلية 
واجهتها بعض الصعاب نتيجة 
املتغيرات والظروف الدولية إال أن 
االتصاالت بني البلدين لم تنقطع 
واســـتمرت حتى فـــي ظل أزمة 
الديون التـــي واجهتها البرازيل 
الثمانينيات والتي ساهمت  في 
بشكل فاعل في جتاوزها ما يؤكد 
على العالقات املتينة بني البلدين 

ودفعت باجتاه مزيد من التشاور 
السياسي وأدت أكثر خالل حرب 

اخلليج في التسعينيات«.
وأشـــار الى ان زيارة ســـمو 
الشيخ ناصر احملمد رئيس مجلس 
الوزراء للبرازيل تدشن مرحلة 
جديدة وبناءة من العالقات بني 
البلديـــن والبرازيل لها أجندتها 
اخلاصـــة التي تخـــدم مصالح 
البلدين واهتماماتهما والهدف من 
عالقاتنا ليس فقط حكوميا بل 
مع الكويت ودول الشرق األوسط 
من أجل خدمة مصالح البرازيل 

وتطلعاتها.
وأكـــد الرئيس داســـيلفا في 
كلمتـــه أن بالده ســـتعمل على 
تطوير وزيادة التبادل التجاري 
واتفاق تبادل التجارة احلرة بني 
دول أميـــركا الالتينية املعروف 
باسم »ميركوسو« ودول مجلس 
التعاون اخلليجي »نحن نعتبر 
الكويت جزءا شريكا وهاما في هذا 
االتفاق لكونها دولة خليجية كما 
أن البرازيل تدعم قمة دول أميركا 

الالتينية والعالم العربي«.
وتابع قائال ان بالده »تنظر 
بســـعادة بالغة إلى االهتمامات 
التي تبديها دول املنطقة وخاصة 
الكويت جتاه البرازيل ومنطقتنا 
واسمح لي أن أؤكد لكم أن زيارتكم 
لدول أميركا الالتينية والكاريبي 
التي  امنا تعكس جناح اجلهود 
نسعى من خاللها أن نكون معا 

ومن خالل هذين املجالني وزيارات 
القادة العرب والتبادل التجاري 
ميكننا أن نبني عالقات أكبر في 
مجال التبادل الثقافي والسياحي 
والرياضي والتجاري واالقتصادي 
واملالي«. وقال »لقد أثار اعجابي 
وجودكم بهذه اجلولة بهذا الوفد 
الرفيع الذي يضم وزراء ورجال 
أعمـــال وان اجلانـــب البرازيلي 
متمثال في مجتمع رجال األعمال 
البرازيلي لديه نفس االهتمامات 
ملعرفة املزيد حول زيادة التعاون 
واالستثمار بيننا«. وأشار الرئيس 
داســـيلفا الى ان »وزير التنمية 
والصناعـــة والتجـــارة ميجيل 
جروجي ســـيرأس وفدا جتاريا 
لزيارة الكويت في اكتوبر املقبل 
وستكون الشـــركات البرازيلية 
لديها اهتمام باكتشـــاف فرص 
االســـتثمار وزيـــادة التعـــاون 
مع الكويت وذلـــك طبقا خلطة 
دولة الكويت للتنمية حتى عام 

.»2035

ترحيب باالستثمار الكويتي

الكويت  وأكد أن استثمارات 
ســـتجد منا كل اهتمام واألمان 
الكافي في بلدنا وسنقوم بعملية 
الســـنوات  تطوير شـــاملة في 
القادمة تتواكب مع برامج التنمية 
استعدادا الستضافة بطولة كأس 
العالم عام 2014 واأللعاب األوملبية 

عام 2016.

وقال »نحن نســـعى جلذب 
العديد من االستثمارات والشراكة 
معكم من أجل مصاحلنا املشتركة 
البترولية  كما أن االكتشـــافات 
الطبقة املاحلة  األخيرة حتـــت 
على امتداد الســـاحل البرازيلي 
ســـتكون منطقة واعدة من اجل 
الكويتية  مشاركة االستثمارات 
وملتابعة هـــذه األمور فإننا نود 
إنشاء آلية فعالة تساعدنا على 
مواصلة احلوار البناء من خالل 

جلنة مشتركة بني بلدينا«.
البرازيلي  الرئيـــس  واكـــد 
الـــوزراء أن مصالح  ورئيـــس 
البرازيل في الشـــرق األوســـط 
التجـــارة فنحن  تتعدى حدود 
نســـعى إلى السالم واالستقرار 
في منطقة الشرق األوسط والتي 
من خاللها تستطيع البرازيل أن 
تقدم وساطة ومساعدة في حوار 

بناء بني طرفي النزاع.

المحمد: موقف مشهود

ورد سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد بكلمة عبر 
فيها عن شكره وامتنانه والوفد 
املرافق على حسن االستقبال احلار 
وحسن الضيافة التي ملسها منذ 
وصوله إلى البرازيل، مؤكدا أن 
ذلك يؤكد متانة العالقات العريقة 
والتاريخية منـــذ القرن املاضي 
وهي عالقات بـــدأت مع افتتاح 
سفارة للبرازيل في عام 1972 في 


