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صاحب السمو األمير والرئيس املوريتاني يستعرضان حرس الشرفصاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد لدى وصوله إلى مطار نواكشوط الدولي وفي استقباله الرئيس املوريتاني

سفراء السنغال وفرنسا واجلزائر والصومال خالل تقطيع كعكة احلفل

الشيخ د.محمد الصباح مصافحا الرئيس املوريتاني ويبدو الشيخ مشعل األحمد

األمير بحث مع الرئيس الموريتاني القضايا المشتركة والمستجدات اإلقليمية والدولية

وكيل الخارجية الرومانية: نتطلع لزيارة 
صاحب السمو إلى بالدنا في أقرب وقت

 بلعيش: زيارة سمو األمير للمغرب 
تعزز العمل العربي المشترك 

ــت ـ كونا: اكد وكيل وزارة اخلارجية الرومانية دورو كوستيا ان بالده »التزال تتطلع بكل ارتياح  بوخارس
ــمو األمير الى جمهورية رومانيا« معبرا عن امله في ان تتم في اقرب  ــرور الى زيارة مرتقبة لصاحب الس وس
وقت ممكن. وقال املسؤول الروماني في حديث لـ »كونا« عقب لقائه بوفد مجموعة الصداقة البرملانية الكويتية 
اخلامسة امس ان بالده جتري من خالل القنوات الديبلوماسية اتصاالت مستمرة مع اخلارجية الكويتية بهدف 
ــديدة في ان تتم خالل العام القادم. وفي هذا الصدد اعاد  حتديد موعد لهذه الزيارة معربا عن رغبة بالده الش
وكيل وزارة اخلارجية الرومانية الى االذهان الزيارة الهامة التي قام بها رئيس اجلمهورية الرومانية عام 2008 
ــتيا ان  ــت عنها من اجنازات هامة. وقال وكيل وزارة اخلارجية الرومانية دورو كوس ــى الكويت وما متخض ال
العالقات بني الكويت وجمهورية رومانيا دخلت مرحلة النضوج من حيث محتواها وعمقها معربا عن اعتزازه 
الشديد لكونه متكن من التعرف عن كثب على متانة العالقات بني اجلانبني عندما كان سفيرا لبالده في الكويت. 
واضاف انه يستطيع ان يشهد بان هذه العالقات متينة وراسخة ولها امكانيات وافاق واعدة وممتازة مشيرا في 
ذات الوقت الى ان امام اجلانبني في الوقت الراهن حتديا واحدا هو رفعه الى مستوى التطلعات واآلمال املعقودة 

على حتقيق هذه االمكانيات واالستثمار في هذه املوارد وكل االمكانيات املتوافرة لدينا. 
ــباب عدم تفعيل االتفاقيات املوقعة بني البلدين بالشكل املطلوب ومبا يرتقي الى  ــؤال حول اس وردا على س
ــتيا الذي يتحدث اللغة العربية بطالقة الى ان احلديث يدور  ــية املتميزة اشار كوس ــتوى العالقات السياس مس
بالفعل حول ضرورة املتابعة واملثابرة ملا مت االتفاق عليه مرجعا اسباب التقصير الى حد ما جلملة من العوامل 
والتحديات الطارئة الناجتة بشكل خاص عن االزمة املالية العاملية او عن بعض االولويات لالجندات الداخلية او 

الدولية في كال البلدين.

ــدى الكويت محمد  ــفير اململكة املغربية ل اكد س
ــيقوم بها صاحب  ــارة التي س ــة الزي ــش اهمي بلعي
ــيخ صباح االحمد الى بالده في  ــمو األمير الش الس
تعزيز العمل العربي املشترك ودعم التكامل العربي. 
ـــ »كونا« امس ان زيارة  وقال بلعيش في تصريح ل
ــقيقه ملك اململكة  ــة لدعوة من ش ــموه تأتي تلبي س
املغربية محمد السادس وتأكيدا لسنة التواصل التي 
ــيدتان في البلدين الشقيقني  ــنتها القيادتان الرش س
ــا. وذكر بلعيش  ــداد تاريخ العالقات بينهم على امت
ــقيقني وعلى امتداد هذا  ان العالقات بني البلدين الش
التاريخ تطورت وتشعبت في مختلف امليادين »لتكون 
منوذجا للعالقات العربية املتينة املبنية على املصالح 
ــة وكان للروابط االخوية  ــتركة واملنفعة املتبادل املش
ــيما امللك  احلميمة التي جمعت دائما قادة بلدينا الس
ــمو االمير الشيخ صباح  ــادس واخيه س محمد الس
ــيخ هذه  االحمد، حفظهما اهلل، االثر العميق في ترس
ــمو األمير  العالقات واالرتقاء بها«. وقال ان زيارة س

ــمية الثانية لسموه منذ  الى املغرب هي الزيارة الرس
ــبق لسموه ان قام بأول  توليه مقاليد احلكم حيث س
زيارة رسمية في ديسمبر عام 2006 وتوجت آنذاك 
ــاء  بالتوقيع على اعالن مراكش الذي نص على انش
خلية مشتركة للتفكير مهمتها اعداد تصور متكامل 
ــمح بتعزيز  ــتراتيجية بني البلدين تس ــراكة اس لش
عالقات التعاون ودعم التنمية املشتركة. واضاف انه 
ــموه الى بلده الثاني  في املدة الزمنية بني زيارتي س
املغرب عمل البلدان على التوقيع على ما يزيد على 16 
اتفاقية ومذكرة تفاهم شملت ميادين تعاون متنوعة 
كالتجارة والزراعة والثروة السمكية والطاقة واملالحة 
البحرية والنقل اجلوي والصحة والشباب والرياضة 
ــزز بذلك« االطار القانوني  والتعاون القضائي »ليتع
الذي يحكم العالقات بني البلدين الشقيقني. وبني ان 
ــي وقعها البلدان بلغ  ــوع االدوات القانونية الت مجم
أكثر من 60 اتفاقية وبروتوكول في مختلف مجاالت 

التعاون املمكنة.

الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة رئيس 
اجلمهورية اجلزائرية الدميوقراطية 
الشعبية الشقيقة، متمنيا له دوام 
الصحة والعافي����ة وللجمهورية 
اجلزائرية الدميوقراطية الشعبية 
الشقيقة وشعبها الكرمي املزيد من 
الرفعة واالزدهار في ظل القيادة 
احلكيمة له. وقبيل املغادرة استقبل 
صباح أمس صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد أخوه الرئيس 
عبدالعزي����ز بوتفليق����ة رئي����س 
اجلمهورية اجلزائرية الدميوقراطية 
الشعبية الشقيقة، وذلك في مقر 

اقامة سموه بالعاصمة اجلزائر.
وقد مت تبادل األحاديث األخوية 
التي عكست عمق العالقات املتميزة 
التي جتمع بني البلدين والشعبني 
اللقاء نائب  الش����قيقني. وحضر 
الش����يخ  الوطني  رئيس احلرس 
مش����عل األحمد والوفد الرس����مي 

املرافق لسموه.
إل����ى ذلك، ش����دد وكيل وزارة 
اخلارجية خالد اجلاراهلل على ان 
عالقات الكوي����ت مع دول املغرب 
العربي متميزة ومتطورة وتاريخية 
وفيها جوانب كثيرة مضيئة ملسناها 
من خالل املناقشات التي عقدت في 

زياري رئيس املجلس الش����عبي 
الوطن����ي واحمد او يحيى الوزير 
األول وعدد من كبار املس����ؤولني 
في احلكومة اجلزائرية ورؤساء 
البعثات الديبلوماس����ية املعتمدة 
ل����دى اجلمهوري����ة اجلزائري����ة 
الدميوقراطية الشعبية الشقيقة 
وسفيرنا لدى اجلمهورية اجلزائرية 
الدميوقراطية الشعبية الشقيقة 

سعود الدويش.
كما بعث صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد ببرقية شكر 
ألخيه الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة 
رئي����س اجلمهوري����ة اجلزائرية 
الدميوقراطية الشعبية الشقيقة 
بعد انتهاء الزيارة الرسمية التي 
قام بها سموه للجمهورية اجلزائرية 
الدميوقراطية الشعبية الشقيقة 
أع����رب فيها عن خالص الش����كر 
والتقدي����ر للحفاوة البالغة وكرم 
الضيافة اللذين حظي بهما سموه 
والوفد املرافق ل����ه والذي عكس 
الطيبة والروابط  العالقات  عمق 
احلميمة بني البلدين والش����عبني 
الشقيقني، معربا سموه عن بالغ 
سعادته بهذه الزيارة التي قام بها 
للبلد الشقيق وباللقاء األخوي مع 

الرس����مية حيث بدأ االس����تقبال 
الرس����مي بعزف السالم الوطني 
ل����كال البلدين بعدها قام س����موه 
باستعراض حرس الشرف كما مت 
إطالق 21 طلقة ترحيبية ثم قامت 
مجموعة من حرس الشرف باملرور 
وحتية سموه أمام املنصة ثم تفضل 
سموه مبصافحة كبار املسؤولني 
في احلكومة املوريتانية بعدها قام 
الرئيس محمد ولد عبدالعزيز رئيس 
اجلمهورية اإلسالمية املوريتانية 
الشقيقة مبصافحة أعضاء الوفد 
الكويتي الرسمي املرافق لسموه.

وغادر صاحب الس����مو األمير 
الش����يخ صباح األحم����د والوفد 
املرافق لسموه صباح  الرس����مي 
امس مطار هواري بومدين الدولي 
بالعاصم����ة اجلزائر بع����د زيارة 
رس����مية للجمهورية اجلزائرية 
الدميوقراطية الشعبية الشقيقة 

استمرت يومني.
وكان في وداع سموه على ارض 
املطار أخ����وه الرئيس عبدالعزيز 
بوتفليق����ة رئي����س اجلمهورية 
اجلزائرية الدميوقراطية الشعبية 
الش����قيقة وعبدالقادر بن صالح 
رئيس مجلس األمة وعبدالعزيز 

وعلى ش����رف صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد والوفد 
الرسمي املرافق لسموه أقام الرئيس 
محمد ول����د عبدالعزي����ز رئيس 
اجلمهورية اإلسالمية املوريتانية 
الشقيقة مأدبة غداء ظهر امس في 
قصر الرئاسة وذلك مبناسبة زيارة 

سموه الرسمية.
الس����مو األمير  وكان صاحب 
الش����يخ صباح األحم����د والوفد 
الرسمي املرافق لسموه وصل ظهر 
أمس مطار نواكشوط الدولي في 
اجلمهورية اإلسالمية املوريتانية 
الشقيقة وذلك في زيارة رسمية. 
وكان في اس����تقبال س����موه على 
ارض املطار أخوه الرئيس محمد 
ولد عبدالعزيز رئيس اجلمهورية 
اإلس����المية املوريتانية وموالي 
ولد محمد لغظ����ف الوزير األول 
وكبار املس����ؤولني ف����ي احلكومة 
املوريتاني����ة ورئي����س وأعضاء 
البعثات الديبلوماس����ية العربية 
املعتمدة لدى اجلمهورية اإلسالمية 
املوريتانية الشقيقة وسفيرنا لدى 
اجلمهورية اإلسالمية املوريتانية 

الشقيقة عدنان عبداهلل األحمد.
أقيمت مراسم االستقبال  وقد 

العربية  للتنمي����ة االقتصادي����ة 
ووقعها عن اجلان����ب املوريتاني 
د.سيدي ولد التاه وزير الشؤون 

االقتصادية والتنمية.
5- اتفاقية للتعاون االقتصادي 
والفن����ي ب����ني حكوم����ة الكويت 
وحكومة اجلمهورية اإلس����المية 
املوريتاني����ة ووقعها عن اجلانب 
الش����مالي  الكويت����ي مصطف����ى 
املالية ووقعها عن اجلانب  وزير 
املوريتاني د.سيدي ولد التاه وزير 

االقتصاد.
6- اتفاق للتعاون التجاري بني 
حكومة الكويت وحكومة اجلمهورية 
االسالمية املوريتانية ووقعها عن 
اجلانب الكويتي مصطفى الشمالي 
املالية ووقعها عن اجلانب  وزير 
املوريتاني بومبا ولد درمان وزير 

التجارة.
7- مذك����رة تفاهم بني حكومة 
الكوي����ت وحكوم����ة اجلمهورية 
االس����المية املوريتانية للتعاون 
في املجال الصح����ي ووقعها عن 
اجلان����ب الكويتي خالد اجلاراهلل 
وكيل وزارة اخلارجية ووقعها عن 
اجلانب املوريتاني شيخ املختار 

ولد حرمه وزير الصحة.

االس����المية املوريتانية في مجال 
النقل اجلوي ووقعها عن اجلانب 
الكويت����ي نائب رئي����س مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد الصباح ووقعها عن اجلانب 
املوريتاني كامرا سيدي بوبو وزير 

التجهيز والنقل.
3- اتفاق للتعاون بني حكومة 
الكوي����ت وحكوم����ة اجلمهورية 
االس����المية املوريتانية في مجال 
الشؤون االسالمية واألوقاف وقعها 
عن اجلانب الكويتي نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ د.محمد الصباح ووقعها عن 
اجلانب املوريتاني احمد ولد النني 

وزير الشؤون االسالمية.
4- اتفاقي����ة ق����رض مببلغ 11 
مليون دينار بني الصندوق الكويتي 
العربية  للتنمي����ة االقتصادي����ة 
وحكومة اجلمهورية االس����المية 
املوريتانية لإلس����هام في متويل 
مش����روع احلرم اجلامعي اجلديد 
جلامعة نواكشوط وقد وقعها نيابة 
الش����يخ  الكويتي  عن الصندوق 
د.محمد الصباح نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية ورئيس 
الكويتي  ادارة الصندوق  مجلس 

تونس واجلزائر.
وقال اجلاراهلل في تصريح ل� 
»كونا« ان زيارة صاحب الس����مو 
األمير الش����يخ صباح األحمد الى 
منطقة املغرب العربي بداية بتونس 
ثم اجلزائر والحقا موريتانيا ثم 
املغ����رب تأتي في ظ����روف دقيقة 
ج����دا في منطقة املغ����رب العربي 
وتأتي في أعق����اب القمة العربية 
االستثنائية مبدينة سرت الليبية 
وهي القمة التي أثير حولها الكثير 
فيما يتعلق مبنظومة العمل العربي 

املشترك.
وأض����اف ان اجلانب الكويتي 
تطرق م����ع الرئي����س اجلزائري 
عبدالعزي����ز بوتفليقة والرئيس 
التونس����ي زين العابدين بن علي 

الى نتائج هذه القمة.
وعبر وكيل وزارة اخلارجية 
الكويتي عن أسفه ملا وقع في نتائج 
القمة االستثنائية من مسائل متس 
وتؤثر وتعطل عجلة العمل العربي 
املش����ترك قائال ان بالده لم تكن 
تتمنى ان يحص����ل مثل ذلك ألنه 
سيؤخرنا عن تفعيل العمل العربي 
املشترك. وأكد اجلاراهلل ان الزيارة 
كانت فرصة للتشاور مع الطرفني 
التونسي واجلزائري حول معطيات 
هذه القمة وما نتج عنها، مضيفا 
أن الكويت لديها تصور خاص ملا 
ميكن القيام به جميعا إلصالح ما 

أصاب العمل العربي املشترك.
وأشار الى ان ما طرح في القمة 
كان يحتاج الى ترو ودراسة ألنه 
العربي املش����ترك  يتصل بعملنا 

»ولكن بكل أسف لم يحصل«.
وشدد اجلاراهلل على أن الدول 
العربية مطالبة بالتحرك بش����كل 
سريع إلصالح ما تعرض له العمل 
العربي املش����ترك من ضرر ألجل 
جتاوز الظروف الصعبة التي وضع 

فيها العمل العربي املشترك.
الثنائية  وح����ول احملادث����ات 
التي متت ب����ني الطرفني الكويتي 
واجلزائ����ري بداية باللقاء املنفرد 
بني صاحب السمو االمير والرئيس 
اجلزائ����ري عبدالعزيز بوتفليقة 
وكذل����ك لقاء نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد الصب����اح والوزير األول 
اجلزائري أحم����د أو يحيى كانت 

مثمرة وقوية.

نواكشوط � كونا: قام صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
مساء أمس بزيارة الى أخيه الرئيس 
محمد ول����د عبدالعزي����ز رئيس 
اجلمهورية اإلسالمية املوريتانية 
الشقيقة وذلك في قصر الرئاسة في 
العاصمة نواكشوط يرافقه نائب 
الش����يخ  الوطني  رئيس احلرس 
مش����عل األحمد والوفد الرس����مي 
املرافق مبناس����بة زيارة س����موه 
الرسمية الى اجلمهورية اإلسالمية 

املوريتانية الشقيقة.
هذا وعقدت املباحثات الرسمية 
بني اجلانبني حيث ترأس اجلانب 
الس����مو األمير  الكويتي صاحب 
الشيخ صباح األحمد فيما ترأس 
الرئيس محمد ولد عبدالعزيز رئيس 
اجلمهورية اإلسالمية املوريتانية 

الشقيقة اجلانب املوريتاني.
وقد تناولت املباحثات العالقات 
األخوي����ة املتين����ة ب����ني البلدين 
الش����قيقني وسبل توس����عة آفاق 
التعاون بني الكويت واجلمهورية 
الشقيقة  اإلس����المية املوريتانية 
وتعزيزها ف����ي املجاالت كافة مبا 
يخدم مصاحلهما املش����تركة كما 
املباحث����ات أهم  نوقش����ت خالل 
القضايا ذات االهتمام املش����ترك 
ودعم القضايا العربية مبا يسهم في 
تعزيز التضامن العربي وتقويته 
الساحتني  وآخر املستجدات على 

اإلقليمية والدولية.
وبحضور صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد وأخيه الرئيس 
محمد ول����د عبدالعزي����ز رئيس 
اجلمهورية االسالمية املوريتانية 
الش����قيقة مت ظهر امس في مبنى 
رئاس����ة اجلمهوري����ة بالعاصمة 
نواكشوط مراس����م التوقيع على 
اتفاقي����ات ثنائي����ة ب����ني الكويت 
واجلمهورية االسالمية املوريتانية 

الشقيقة وهي كما يلي:
1- اتفاقية خدمات جوية بني 
حكومة الكويت وحكومة اجلمهورية 
االسالمية املوريتانية وقعها عن 
اجلان����ب الكويت����ي نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ د.محمد الصباح ووقعها 
عن اجلانب املوريتاني كامرا سيدي 

بوبو وزير التجهيز والنقل.
2- مذك����رة تفاهم بني حكومة 
الكوي����ت وحكوم����ة اجلمهورية 

الكويت وموريتانيا وقّعتا 7 اتفاقيات ومذكرات تفاهم للتعاون في مختلف المجاالت 

التي جتمع بني القيادتني، وارادتهما 
القوي����ة ف����ي الدف����ع بالعالقات 
الثنائية الى مستويات اعلى في 

كل امليادين.
مبين����ا ان ذلك ما جتس����د في 
اعمال اللجنة املشتركة اجلزائرية 
الت����ي عقدت دورتها  الكويتية   �
اخلامسة باجلزائر نوفمبر 2008، 
ودورتها السادس����ة بالكويت في 
يونيو 2010 باالضافة الى االسبوع 
ال����ذي نظم  الثقاف����ي اجلزائري 
بالكويت والذي لقي ترحابا واسعا 
من قبل اجلمهور الكويتي ومن قبل 

الوسط الديبلوماسي.
كما لفت الى ان مساهمة اجلزائر 
وبفاعلية في اجناح أعمال القمة 
التي بادرت  العربية االقتصادية 
بها الكويت واس����تضافتها العام 
املاضي من خالل املشاركة في اعلى 
مستوى بوفد رسمي قاده الرئيس 
عبدالعزيز بوتفليقة، لتضيف لبنة 
اخرى قوي����ة في صرح العالقات 

الثنائية بني البلدين.
متمنيا لشعب الكويت املضياف 
اطراد التق����دم واالزدهار والرقي 
بقي����ادة صاحب الس����مو االمير 
وحكمته وس����داد رأيه ونظرته 
املتبص����رة لالم����ور والذي جعل 
الالئقة  الكويت حتتل مكانته����ا 

واملرموقة بني االمم.

هذه االرض الزكية.مشيرا الى انه 
ومهما يكن فإن صلتي بهذا البلد 
الكرمي املضياف، وبأهله الطيبني 

ستبقى متصلة ومتواصلة.
واوضح ان ما شهدته العالقات 
اجلزائري����ة � الكويتية من تطور 
طيلة فترة تواجده في هذا البلد 
الشقيق جلدير بالتنويه، مذكرا 
بالزي����ارة التي ق����ام بها الرئيس 
عبدالعزيز بوتفليقة للكويت في 
العام 2008 تأكيدا على اجواء الثقة 

اليه بحفاوة منقطعة النظير ويكرم 
وفادته بكرم مقرون باملودة واحلب. 
وذكر: بقدر ما كنت سعيدا باقامتي 
طيلة هذه املدة في الكويت الغالية 
فأنا اس����ف جدا اليوم ملغادرتها، 
وال يخف����ف من هذا االس����ى على 
فراق هذا البلد الطيب اال شعوري 
اليها  القوي بأنني حتما سأعود 
مرات عديدة، وامل����ي ان احافظ 
عل����ى صالتي مع ابن����اء الكويت 
ومع كل من تعرف����ت اليهم على 

تعبي����ر عن املس����اعدات الثمنية 
الس����فراء  التي لقيها من زمالئه 
ومن القيادة الكويتية وحكومتها 
وش����عبها ما هيأ تل����ك الظروف 

املواتية لتأدية مهامه.
واضاف: ست سنوات مضت 
عشتها بكل سعادة في بلد يحق 
له ان يفتخر وبجدارة مبنجزاته 
التي حققها على هذه االرض الطيبة 
ارض الكويت وش����عبها العريق 
واالصيل الذي يستقبل كل قادم 

بشرى الزين
اكد السفير اجلزائري احلسن 
التهام����ي ان الزيارة التي قام بها 
صاحب السمو االمير الشيخ صباح 
االحمد تأتي لتؤكد مدى التطور 
الذي بلغته العالقات بني البلدين 
خاصة ان هذه الزيارة نتج عنها 
التوقيع على ع����دة اتفاقيات من 
ش����أنها اثراء اجلان����ب القانوني 
املنظم لهذه العالقات بني اجلزائر 

والكويت.
واض����اف التهامي ف����ي كلمة 
القاه����ا ل����دى حف����ل وداع اقامه 
مساء اول من امس عميد السلك 
الديبلوماسي وس����فير السنغال 
عبداالحد امباكي مبناسبة انتهاء 
مهامه ان الزيارة االميرية فرصة 
للتشاور والتنسيق بني القيادتني 
السياس����يتني بخصوص امللفات 
الثنائية واالقليمية والدولية مشيرا 
الى ان هذه الزيارة امليمونة التي 
رحبت بها اجلزائر قيادة وحكومة 
وشعبا قد اضافت الكثير للشعبني 

الشقيقني اجلزائري والكويتي.
كما اعرب السفير اجلزائري في 
مستهل كلمته عن شكره العميق 
لسفير السنغال عبداالحد امباكي 
الديبلوماسيني احلاضرين  وكل 
على م����ا احاطوه به م����ن تقدير 
واكرام،مشيرا الى ان هذا التكرمي 

التهامي: زيارة األمير إلى الجزائر  أضافت الكثير 
للعالقات الثنائية بين البلدين والشعبين

عميد السلك الديبلوماسي كّرم السفير الجزائري المغادر


