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بيان عاكوم ـ أسامة أبو السعود
أعلنت الكويت عن مساهمتها 
مببلغ 500 مليون دوالر في متويل 
مشاريع تنموية مبنطقة شرق 
السودان، على أن يتضمن املبلغ 
450 مليون دوالر ملشاريع البنية 
التحتية و50 مليون دوالر منحة 

لتنفيذ املشاريع االجتماعية.
وجاء االعالن عن مس���اهمة 
الدولي  الكويت خالل املؤمت���ر 
للمانحني واملس���تثمرين لشرق 
السودان والذي قام بافتتاحه سمو 
رئيس مجلس الوزراء الش���يخ 
ناصر احملمد أمس حتت رعاية 
الس���مو االمير الشيخ  صاحب 
صباح االحمد. وأكد رئيس مجلس 
الوزراء خالل كلمته االفتتاحية 
أن استضافة الكويت لهذا املؤمتر 
واملشاركة الواسعة فيه من قبل 
الدول الشقيقة والصديقة، إمنا 
تدالن عل���ى االهتمام الكبير من 
قبل الدول واملؤسسات املشاركة 
إلى  الرأي واالس���تماع  بتداول 
وجهات النظر م���ن أجل ايجاد 
أفضل السبل ملساعدة السودان 
الشقيق ليتمكن من جتاوز املشاكل 
والصعوبات التي تواجهه حاليا 
حتى يكون قادرا على املضي قدما 
في حتقيق التنمية حتت مظلة 

السالم واألمن.
واضاف احملم���د أن حتقيق 
التنمية سيكون من خالل تضافر 
جهود اجلميع وحتقيق األهداف 
التي ينعقد من أجلها هذا املؤمتر، 
مؤكدا ثقته بأن مشاركة الدول في 
هذا املؤمتر هي تعبير عن رغبتها 
في بذل كافة اجلهود ملس���اندة 
السودان ومساعدته في حتقيق 

األهداف املأمولة.
وفي ختام كلمته أعرب احملمد 
عن متنياته بأن يحقق املؤمتر 
دوره املنش���ود في دعم جهود 
التنمية في شرق السودان وأن 
توفق جميع الوفود املشاركة ملا 

هي األخرى عّقدت وزادت االوضاع 
االنسانية سوءا، حيث انها أدت 
إلى الضغط على املوارد الشحيحة 
أص���ال نتيجة لزي���ادة معدالت 
النزوح واللجوء من دول اجلوار 
الفقر وانتشار  واتس���اع دائرة 
األلغ���ام ومخلفات احلرب وهو 
ما أع���اق التطور االيجابي ألهل 

منطقة شرق السودان.
وبني أحمد أن اتفاقية السالم 
املوقعة عام 2006 حققت السالم 
في منطقة شرق السودان وهيأت 
الظروف املالئمة لتنمية اقتصادية 
واجتماعية مستدامة وفقا خلطط 
عملية، وفتحت نافذة لالستفادة 

من الدعم والعون اخلارجي.
واش���ار إل���ى أن احلض���ور 
الدول���ي املقدر من املؤسس���ات 
العربية والدولية ووكاالت األمم 
املتحدة يضفي أهمية بالغة على 
هذا املؤمتر، ويبشر باملساهمة 
الفاعلة في تأمني احلاجات امللحة 
في اخلدمات األساسية والبنية 
التحتية واإلنعاش االقتصادي 
للمنطقة، معربا عن تطلعه إلى 
دعم ومش���اركة كاف���ة اجلهات 
الوطني���ة واإلقليمية والعاملية 
ومنظمات املجتمع املدني ورجال 

األعمال واملستثمرين.
باملن���اخ  أحم���د  واش���اد 
االس���تثماري احلالي في بالده، 
واصفا إياه بأنه أصبح مضمون 
النجاح والعائد، وأن رغبة الدولة 
الس���ودانية املؤكدة ف���ي إقامة 
شراكات استثمارية وتقدمي كل 
التسهيالت املطلوبة ستشجع على 

السالم واالستقرار السياسي.
وفي ختام كلمته أعرب أحمد 
عن شكره الستضافة الكويت لهذا 
املؤمتر ورعاية صاحب السمو 
األمير نشاطاته، كما تقدم بالشكر 
جلميع رجال األعمال واملستثمرين 
الوف���ود والش���خصيات  وكل 

املشاركة في هذا املؤمتر.

بوفرة املوارد الطبيعية الضخمة 
مب���ا متثله من موق���ع جغرافي 
استراتيجي هام، إال املنطقة تعاني 
من ظ���روف التخلف واحلرمان 
االقتص���ادي ودورات اجلفاف 
والتصح���ر والفجوات الغذائية 
واألمراض التي ضربت املنطقة، 
مش���يرا إل���ى ان انع���دام وقلة 
اخلدمات األساس���ية في الريف 
وإهمال خدمات التعليم والصحة 
واملياه اثرت س���لبا على تطور 

املنطقة واإلنسان.
ولفت إلى أن احلرب األهلية 

محم���د أحمد الت���زام احلكومة 
الس���ودانية بتمويل مشروعات 
تنموية في منطقة شرق السودان 
بقيمة مليار وخمسمائة واثنني 
وسبعني مليون دوالر، الفتا إلى 
أن تلك املشروعات ستتركز في 
قطاعات التعليم والصحة واملياه 
والكهرباء والنقل والزراعة والري 
والثروة احليوانية في واليات 

شرق السودان الثالث.
وبني أحم���د في كلمته خالل 
انه بالرغم  اجللسة االفتتاحية 
متتع منطقة ش���رق الس���ودان 

والتنمية.
وأكد على أهمية الدور الذي 
يقوم به القطاع اخلاص كشريك 
فعال في اجله���ود اإلمنائية من 
خالل مس���اهمته في املشاريع 
االستثمارية مما يتطلب تقدمي 
كافة التسهيالت الالزمة لتحفيزه 
وتش���جيعه والقيام بدوره في 
توفير املزيد م���ن فرص العمل 

ملواطني شرق السودان. 
من جانبه أكد مساعد رئيس 
جمهوري���ة الس���ودان ورئيس 
وف���د بالده في املؤمتر موس���ى 

كافة املستلزمات.
وأض���اف أن���ه بالرغ���م من 
التحديات التي واجهت السودان 
واملتمثل���ة في ارتف���اع معدالت 
الفقر  البطالة وارتفاع مستوى 
في واليات شرق السودان بشكل 
خاص إال أن الكويت تقدر اجلهود 
التي تبذلها احلكومة السودانية 
لتحقيق أه���داف التنمية والتي 
الكثير من اإلجنازات ما  اثمرت 
الدعم  يتطلب مواصل���ة تقدمي 
املطلوب لتعزيز جهود احلكومة 
إع���ادة االعمار  عل���ى طري���ق 

اإلمنائية التي حظيت باألولوية 
ف���ي قطاع���ات الطاق���ة والري 
والزراعة والنق���ل وكان آخرها 
مشروعي س���د مروي وتعلية 

الرصيرص العمالقني.
ولفت إلى أن الكويت ساهمت 
في دعم التنمية االجتماعية من 
العام���ة للجنوب  الهيئة  خالل 
امتد  الت���ي  العربي  واخللي���ج 
نشاطها ليشمل جنوب السودان 
حيث قامت ببناء عدد من املدارس 
إلى  واملراكز الصحية باإلضافة 
بناء 241 مس���كنا شعبيا شاملة 

فيه اخلير واالزدهار لشعوبها.
م���ن جانبه قال نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ د.محمد الصباح أن دعم 
جهود التنمية في الس���ودان قد 
نال اهتماما كبيرا ومتزايدا من 
قبل الكويت فقد كان السودان من 
أولى الدول العربية املستفيدة من 
املساعدات املقدمة من الصندوق 
الكويتي للتنمية منذ إنش���ائه، 
مشيرا ان املسيرة تتواصل حتى 
اآلن حيث أس���هم الصندوق في 
متويل العديد من املش���روعات 

رئيس الوزراء يمثل صاحب السمو في رعاية المؤتمر 

الكويت تساهم بـ 500 مليون دوالر لتمويل مشاريع تنمية شرق السودان

محمد الصباح: القطاع الخاص شـريك فعال في جهود إنماء السودان ويجب تقديم التسهيالت لتشجيعه وتحفيزه
الخرطوم تعلن تمويل مشروعات تنموية في شرق السـودان بـ 1.6 مليار دوالر تتركز على التعليم والصحة والمياه

ناصـر المحمـد: اسـتضافة الكويت للمؤتمـر دليل اهتمـام بإيجاد أفضل السـبل لمسـاعدة السـودان في تجـاوز المشـاكل والصعوبات

الشيخ جابر املبارك وعمرو موسى وعلي الغامن ود. مصطفى إسماعيل وعبدالرحمن العطية خالل حضورهم اجللسة االفتتاحية للمؤمتر

الشيخ د. محمد الصباح ملقيا كلمته في اجللسة االفتتاحية

في الجلسة األولى من جلسات المؤتمر الدولي للمانحين والمستثمرين في شرق السودان 

العطية: دول التعاون ملتزمة بالوقوف إلى جانب السودان 
موسى: مساهمة الكويت تسرع وتفعل عملية التعهدات المالية

أكد األمني العام ملجلس التعاون 
لدول اخللي����ج العربية عبدالرحمن 
الت����زام دول املجلس  العطية أمس 
الس����ودان في  الى جانب  بالوقوف 
مجال التنمية كونها تشكل ضرورة 

ملحة.
وق����ال العطية ف����ي كلمته خالل 
اجللس����ة األولى في املؤمتر الدولي 
للمانح����ني واملس����تثمرين لش����رق 
الس����ودان ان االستقرار االقتصادي 
والتنموي في السودان يشكل دورا 
اساسيا في تعزيز األمن واالستقرار 
السياسي األمر الذي سينعكس على 

املنطقة بأسرها.
وأوضح العطية ان قضية دارفور 
حتظى باهتم����ام كبير من قبل دول 
املجل����س من خالل ال����دور القطري 
املتواص����ل والهادف الى مس����اعدة 
السودانيني على طي ملف أزمة دارفور 

بتحقيق س����الم شامل حتى تنطلق 
ايضا عجلة إعادة اعمار اإلقليم الذي 

يشكل السالم فيه ضرورة كبرى.
الى قناعة دول مجلس  وأش����ار 
التعاون مبسؤولية املجتمع الدولي 
في رص����د االحتياجات اإلنس����انية 
امللحة في مجاالت الرعاية الصحية 
والتعلي����م وتطوير البنى من خالل 
املؤسسات الدولية ذات الصلة العمل 
على حتقيق تنمية اجتماعية في شرق 

السودان.
كما أشار الى حاجة شرق السودان 
القطاعات  ف����ي  امللحة لالس����تثمار 
اإلنتاجية مثل الزراعة وتنمية الثروة 
احليواني����ة والس����مكية والتطوير 
العق����اري والس����ياحة والصناع����ة 
لترجمة االمكانيات الواعدة في هذه 
القطاعات الى واقع ملموس وتوفير 
فرص العمل الشريف املجزي ألبناء 

شرق السودان.
وبنّي العطية ان التحدي األساسي 
في مناط���ق الن���زاع يتعلق بثقة 
املستثمرين بالبيئة االستثمارية، 
مؤكدا ان تنظيمه من قبل الكويت 
الت���ي تعتب���ر احدى اه���م القوى 
االقتصادية في املنطقة تعبير في 
حد ذاته عن الثقة في قدرة شرق 
الس���ودان على اجتذاب مساعدات 
التنمية واالستثمارات اخلارجية 

على حد سواء.

موسى يشيد بتعهدات الكويت 

بدوره أشاد األمني العام جلامعة 
الدول العربية عمرو موسى بتعهد 
الكويت بتقدمي 500 مليون دوالر لدعم 
منطقة شرق السودان، مؤكدا ان من 
شأن هذه اخلطوة ان تسرع وتفعل 
عملية التعهدات املالية مؤكدا موقف 

اجلامعة املؤيد لوحدة السودان.
وقال موسى في كلمته في اجللسة 
الدول����ي للمانحني  االولى للمؤمتر 
لش����رق الس����ودان أم����س ان الدور 
العربي التنموي جتاه السودان تزايد 
في الس����نوات االخيرة حيث عقدت 
العديد من االجتماعات الناجحة في 
مقر اجلامعة ومت الوفاء بالكثير من 

التعهدات املقطوعة.
واضاف ان االستفتاء املرتقب في 
املقبل في السودان واخلاص  يناير 
بتنفيذ اتفاق السالم الشامل يستوجب 
تكثيف اجلهود وتنشيط التحركات 
العالقة لتنفيذه  لتسوية املش����اكل 
مبا يخلق ويؤس����س ملناخ السالم 

واالستقرار للسودان وجيرانه.
وأوضح موسى ان شرق السودان 
متداخل بقوة مع شماله وجنوبه مما 
يعطي املؤمتر احلالي اهمية كبيرة 

مبا يحمله من امل وطموح لترسيخ 
بنية اقتصادي����ة متكاملة لهذا البلد 
العربية  الرئيس����ي في املنظومتني 

واالفريقية.
وذكر ان اتفاقيات السالم السابقة 
مبا فيها احملادثات اجلارية في الدوحة 
لدعم »اتفاق ابوجا« وتوسيعه جنحت 
جميعها في جعل التنمية مبفهومها 
العام وجذب االس����تثمارات بندا ذا 
أولوية رئيسية وضرورة والتزاما 

على األجندة السودانية الشاملة.
وأكد موسى اهمية أبعاد املؤمتر 
وأهدافه وتأثيره االيجابي في حفز 
التنمية واالستثمار بشرق السودان 
مشيدا بدور الكويت »السباق« في 
دفع العمل التنموي في الس���ودان 
سواء من خالل املؤمتر احلالي او 
من خالل املبادرات املبكرة لتحفيز 
التنمية في جنوب الس���ودان منذ 

سبعينيات القرن املاضي.

التضامن اإلسالمي 

من جانبه اش���اد وزير اخلارجية 
االيراني منوچهر متكي بالسياسات 
احلكيمة للقيادة السودانية للتوصل 
الى السالم وانهاء االضطرابات في هذا 

البلد مترامي األطراف. 
وأك���د متكي أن ايران تولي اهمية 
خاصة للس���ودان بصفت���ه اكبر بلد 
افريقي وأح���د الدول املهمة والفاعلة 
في منظمة املؤمتر اإلس���المي وكذلك 
م���ن الدول األعضاء ف���ي حركة عدم 
االنحياز واجلامعة العربية واالحتاد 

االفريقي.
وذكر بجهود طهران لتحقيق الوحدة 

والتالحم في السودان. 
وأكد متكي في كلمته ان التضامن 
والتفاهم بني الدول االسالمية والدول 

العالم  املساندة للسالم والعدالة في 
يعتبر من املتطلبات احلتمية ملواجهة 
اسباب التخلف وعدم التنمية مؤكدا 
ضرورة دراسة هذه األسباب وإزالتها 
بصورة جذرية وضرورة اعتماد الدول 
النامية على ال���ذات في اطار منظمة 
املؤمتر اإلسالمي وحركة عدم االنحياز 

لتحقيق العدالة والسالم الدائمني.
ودعا متكي السودانيني الى التمسك 
بالتعاي���ش الس���لمي ومن���ع تدخل 

األجانب. 
وأعرب متكي عن تقديره جلهود 
الكويت ومساعيها »احلكيمة« لدعم 
مسيرة السالم والتنمية في السودان 
كاشفا عن توفير ايران العتماد قدره 
200 ملي���ون دوالر لتعزي���ز عالقات 
التعاون مع الس���ودان تكون موجهة 
بصورة خاصة لدعم اعادة بناء شرق 

السودان.

الخرطوم تطرح مشاريع بـ 4 مليارات دوالر
ومساهمات اليوم األول تتجاوز المليار

الهارون: السودان يمثل سوقًا واعدًا أمام االستثمارات العربية

حصلت منطقة ش��رق الس��ودان خالل اليوم األول 
م��ن املؤمتر الدولي للمانحني واملس��تثمرين على وعود 
خارجية باالس��تثمار جتاوزت امللي��ار دوالر الى جانب 
الت��زام اخلرطوم بتخصيص مبالغ ضخمة لهذه املنطقة 
الفقي��رة. فيما أعل��ن وزير اخلارجية الش��يخ د.محمد 
الصب��اح منح نصف ملي��ار دوالر لتنمية هذه املنطقة. 
أعلن وزير اخلارجية االيراني منوچهر متكي ان طهران 
ستس��تثمر 200 ملي��ون دوالر في مش��اريع مختلفة 
في املنطق��ة. اما املفوضية االوروبية ال��ذراع التنفيذية 
لالحتاد االوروبي، فقد وع��دت بتقدمي 24 مليون يورو 
فيما وعدت ايطاليا بثالثني مليونا، بينما وعدت اسبانيا 

باملساهمة ب� 15 مليون يورو هذه السنة.

وكذلك اكدت قطر انها ستكون من اهم داعمي مشاريع 
التنمية في شرق السودان ولكن دون الكشف عن وعود 
محددة باملس��اهمة. واكد مستش��ار الرئيس السوداني 
ورئي��س اللجن��ة التنظيمية للمؤمت��ر مصطفى عثمان 
اس��ماعيل ان »مجموع االلتزامات وص��ل إلى اكثر من 
مليار دوالر باالضافة الى تعهدات احلكومة السودانية«. 
وك��ان مست��ش��ار الرئيس السوداني ورئيس اللجنة 
املن���ظمة للمؤمتر مص��طفى اس�����ماع��يل قال ان 
حوالي 177 مش��روعا بقيمة 4.2 مليارات دوالر ستطرح 
خالل املؤمتر امام املش��اركني بينها مش��اريع في البنى 
التحتي��ة والطاقة واملياه والزراعة، وهي قطاعات حيوية 

لشرق السودان.

ق��ال وزير التج��ارة والصناعة احم��د الهارون ان 
السودان ميثل س��وقا واعدا امام االستثمارات العربية 
والعاملية مبا لديه من إمكانيات ضخمة متثل سلة الغذاء 

العربي ورمبا العاملي مشيرا الى ان هناك فرصا واعدة 
ميك��ن ان توظف م��ن خالل هذه االمكاني��ات الكبيرة 

واملتنوعة التي يتمتع بها السودان.

)محمد ماهر(سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد متحدثا في اجللسة االفتتاحية
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 أكد أن موقفنا واضح مع إيران وما نقوله في السر نقوله بالعلن

 وزير الخارجية ردًا على تسريبات «ويكيليكس»: صاحب السمو
  هو من يطالب بمعتقلي غوانتانامو ولن نتخلى عنهم دون وجه حق

 بيان عاكوم
  رد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ د.محمد الصباح على تسريبات وثائق 
ويكيليكس بخصوص املعتقلني في غوانتانامو 
واحلديث الذي دار بني وزير الداخلية الشيخ جابر 
اخلالد والسفيرة االميركية، مشيرا الى ان الكويت 
ال ميكن ان تتخلى عن ابنائها احملتجزين دون وجه 
حق في غوانتانامو دون ان يقدموا للعدالة، الفتا 
الى ان صاحب السمو االمير هو من يطالب بهم 
وأثار ذلك خالل اجتماعاته مع الرئيس االميركي 
باراك اوباما ومع الرئيس السابق جورج بوش، 
متسائال: كيف يوجد من يدعي اننا من املمكن أال 
نريد ابناءنا؟ فهذا ال ميكن، بل مستحيل. وقال 
الشيخ د.محمد الصباح ان وزير الداخلية كّذب 
هذا الكالم، والدليل ان هذه االجتماعات لم تكن 
اجتماعات منفــــردة امنا يوجد فيها محضر من 

الطرف الكويتي.
  وبخصوص ما سرب حول ايران، قال الشيخ 
د.محمد الصباح: بالنسبة للكويت موقفها واضح 
في هذا املجال، وما نقوله في السر هو ما نقوله في 
العلن، ولكل واحد ان يعلق على ما جاء في هذه 

الوثائق. وكانت تسريبات ويكيليكس حاضرة 
ايضا على لسان املســــؤولني الذين شاركوا في 
مؤمتر شرق السودان، وكان لالمني العام جلامعة 
الدول العربية عمرو موسى تعليق قال فيه ان 
هذه التقارير تثير موضوعات وعالمات استفهام 
والكثير من التســــاؤالت، لكنني لم اقرأها بعد 

واجلامعة العربية حصلت على كل التقارير.
  وعما اذا كانت ستؤثر على العالقات بني العرب 
وايران، قال: هناك درس كبير فيما يبدو وارجو 

اال تؤثر في العالقات «فنحن مش ناقصني».
  من جهته، علق االمني العام ملجلس التعاون 
اخلليجي على التسريبات التي تخص املنطقة 
اخلليجية وايران بالقول: ليس لدي تعليق على 
مثل هذه املعلومات سوى انها ال تؤكد لي مدى 

صحتها ومنطقيتها.
  من جهته، علق السفير العراقي في الكويت 
د.محمد بحر العلوم على موضوع تســــريبات 
وثائق ويكيليكس بالقول: اهللا يســــتر، مشيرا 
الى اننا بدأنا نشهد مســــارا جديدا وهو مسار 
فضح املعلومــــات، وان هذه الوثائق اذا لم يتم 
التثبت منها ومــــن صحتها من قبل احلكومات 

فلن يكون لها تأثير.
  وبخصوص مــــا اذا كانت احلكومة العراقية 
سترفض ما جاء في الوثائق حول العراق، قال: 
احلكومة العراقية لها قول في هذا املوضوع وعندما 
تتأكد من صحة الوثائق ودقتها، ففي ذاك الوقت 

سيكون لها تعليق كامل على املوضوع.
  وكان بحــــر العلوم اكــــد بخصوص مؤمتر 
املانحني واملستثمرين لشرق السودان على دور 
الكويت الكبير في دعم العراق من خالل املشاريع 
االقتصادية واالنسانية، ودعا إلى أن يكون لهذا 
املؤمتر شبيها لدعم اجلارة الشمالية، الفتا الى 
ان هذه انطالقات نحو املستقبل لتهيئة العالقات 
املستقبلية وتقويتها بني البلدين، الفتا الى ان 
لديه قناعة بأن العراق يقع في قلوب كل العالم 
ويحظى باالحترام والتقدير من كل دول العالم 
ملا له من اهمية سياسية واقتصادية وتاريخية، 
مبينا ان االمكانيات العراقية ستســــتعاد لكن 
بدعم العالم والدول الشقيقة والصديقة كما ان 
العراق سيثبت انه اهل للدعم واملساعدة وسيكون 
له دور في اســــتقرار وتثبيت االقتصاد العاملي 

والسياسة العاملية. 

   بحر العلوم عن الوثائق: اهللا يسـتر لقد بدأنا نشهد مساراً جديداً هو مسار فضح المعلومات    موسى لـ «األنباء»: أرجو أال تؤثر التسريبات على عالقة العرب بإيران «نحن مش ناقصين»

 عبدالرحمن العطية 

 جانب من ملتقى املنظمات غير احلكومية الذي انعقد على هامش االجتماع الدولي ملانحي شرق السودان  رئيس الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية د. عبداهللا املعتوق 

 المشاركون أعربوا عن خالص شكرهم لسمو األمير

 المنظمات غير الحكومية تقر صندوق الخليج للعمل 
الخيري في شرق السودان برأسمال ١٠٠ مليون دوالر

 أسامة دياب
  دعا املشـــاركون في ملتقى املنظمات 
غيـــر احلكومية والذي عقـــد امس األول 
الدولي للمانحني  ضمن أنشـــطة املؤمتر 
واملستثمرين لشرق السودان اجلمعيات 
اخليرية الى تكثيف االهتمام باملشـــاريع 
التنموية في شرق السودان، معربني عن 
خالص شكرهم وامتنانهم لصاحب السمو 
األمير الشـــيخ صباح األحمد لدعمه هذا 

املؤمتر.
  من جانبه، أبدى رئيس الهيئة اخليرية 
اإلسالمية العاملية د.عبداهللا املعتوق ترحيبه 
بالوفد السوداني، مشيرا الى ان هذا االجتماع 
املبارك جاء تلبية ملبادرة صاحب السمو 
األمير بضرورة ان يكون للمنظمات غير 
احلكومية اخلليجية والدولية دور فاعل 
في دعم برامج ومشـــاريع اعمار شـــرق 
السودان خالل مؤمتر املانحني الذي تنظمه 

الكويت.
  وتابع: منذ أسابيع أطلق صاحب السمو 
األمير مبادرة انســـانية إلغاثة الشـــعب 
الباكستاني من جراء الفيضانات، وكلفنا 
ســـموه بحملة شـــعبية جلمع التبرعات 
لتخفيـــف معاناة الضحايـــا، وقد وفقنا 
اهللا سبحانه وتعالى وكتب النجاح لهذه 
احلملة بدعم من جهود احملســـنني وأهل 
اخلير في هذا البلد املعطاء، وها هي املبادرة 
الســـامية الثانية تأتي في غضون فترة 
قصيرة ويدعونا فيها صاحب السمو األمير 
للمشاركة في اعمار شرق السودان، وهذا ان 
دل على شيء فإمنا يدل على ثقة سموه في 
مؤسسات العمل اخليري، وحرص القيادة 
السياســـية على مد جســـور التعاون مع 
منظمات املجتمع املدني، وأكد ان ذلك يدل 
على قدرة العمل اخليري على الشـــراكة 
احلقيقية في عملية التنمية السيما في ظل 
ارتفاع معدالت الفقر في العالم االسالمي 
وكثرة الكوارث واملصائب والنزاعات األهلية 

التي تخل ّف وراءها ماليني املنكوبني.

  وقال املعتوق ان الكويت حريصة على 
اجناح هـــذا املؤمتر انطالقـــا من مبادئها 
الراسخة في خدمة االنسانية وسياستها 
في دعم االســـتثمار في الدول الشـــقيقة 
والصديقـــة فضال عن جتربتهـــا الثرية 
والطويلة فـــي مجاالت العمـــل اخليري 
واالمنائـــي التـــي غطت مختلـــف انحاء 
العالم، معتبرا ان هذا املؤمتر يعد فرصة 
استثمارية حقيقية أمام منظمات املجتمع 
املدني للدخول في مجاالت التنمية املختلفة 
في شرق السودان كالبنية التحتية والطاقة 
وامليـــاه والزراعة والقطاعات االجتماعية 
والتعليمية والصحية والسياحية وتنمية 

املوارد البشرية وغيرها.
  وتابع: اننا في مسيرة العمل اخليري 
نحـــرص على االنتقال مـــن دائرة العمل 
االغاثي التقليدي الى دائرة العمل التنموي 
واالنتاجي، وها هي الفرصة أمامكم، تتطلب 
حشد اجلهود وتضافرها من أجل مشاركة 
حقيقية ببرامج ومشاريع طموحة في منطقة 
شرق السودان املعروفة بأهميتها التاريخية 
والسياسية واالقتصادية وهي تضم واليات 
القضارف وكســـال والبحر األحمر، ولهذه 
املنطقة أهمية استراتيجية حيث حتتضن 
كل املوانئ البحرية السودانية، كما انها متثل 
منفـــذه الوحيد الى البحر األحمر واملعبر 

األساسي لواردات السودان وصادراته.
  من جانبه، أكد رئيس مجلس أمناء منظمة 
الدعوة االســـالمية املستشار عبدالرحمن 
سوار الذهب ان هذا املؤمتر يعقد في الوقت 
الذي يشهد فيه شرق السودان استقرارا 
وسالما شاملني عقب إبرام اتفاقية سالم 

الشرق عام ٢٠٠٦.
  وشـــدد علـــى أن األمـــن والطمأنينة 
واالستقرار من العناصر املهمة لنمو البالد 
وازدهارها ورفاهية شعوبها. وتابع «لقد 
حتقق السالم بفضل هذه االتفاقية ونحن 
اآلن على اعتاب النمو والتنمية واالزدهار 
عبر بوابة املؤمتر الدولي الذي نسأل اهللا 

ان يكلله بالنجاح والســـداد، وان يجعله 
فاحتة خير ألهلنا في شرق السودان خاصة 

وكل البالد عامة.
  وأثنى سوار الذهب على جهود القائمني 
علـــى هذا املؤمتر واصفـــا اياها باجلهود 
اجلبـــارة التي امتدت على مدار ســـنوات 
مما ينبغي ان تقابلـــه املنظمات الدولية 
بالتقدير والنظر  واالقليمية والوطنيـــة 

الفاحص في املشروعات التنموية.
  واضاف «اخلبرة الدولية التي تتمتع بها 
قيادات املنظمات ومعرفتهم التامة بالسودان 
وخاصة اجلزء الشرقي منه ستجعل من 
اليسير تبني املشـــروعات ودفعها نحو 

التنفيذ على ارض الواقع».
  بدوره قال مستشـــار رئيس السودان 
د.مصطفى عثمان اســـماعيل ان شـــرق 
السودان بحاجة الى اعادة االعمار والتنمية 
في ظل الســـالم واالمن للذين اوجدتهما 
اتفاقية ســـالم الشـــرق. وشـــدد على أن 
احلكومة السودانية لديها قناعة راسخة 
منذ سنوات عدة بضرورة العمل اخليري 
االنســـاني التطوعي، داعيا كل املنظمات 
الدولية واالقليمية اخليرية واالنســـانية 
الى االستجابة للمشروعات املطروحة في 
شرق السودان الذي عانى كثيرا من اثار 
احلروب والفقر واالمـــراض. واعرب عن 
شكره لسمو األمير على مبادرته الكرمية 
وللهيئة اخليرية االسالمية العاملية وكل 

العاملني على هذا املؤمتر.
  هذا، واشـــاد البيـــان اخلتامي مللتقى 
املنظمات غيـــر احلكومية الذي أقيم على 
هامش املؤمتر الدولي للمانحني واملستثمرين 
في شرق السودان مببادرة ورعاية صاحب 
الســـمو األمير الشـــيخ صبـــاح االحمد 

للملتقى.
  وأوضح البيان ان هذا امللتقى واملنتدى 
يأتيان استجابة ملتطلبات ومقتضيات اتفاقية 
سالم الشرق، ونقل البيان تثمني املشاركني 
في امللتقى جهود الهيئة اخليرية االسالمية 

العاملية لتنظيمها ورعايتها للملتقى الذي 
خرج في أبهى حلله فلها كل الشكر والثناء 
وذلك بعد االستماع لكل  االفادات واملعلومات 
والبيانات املتوافرة حول االوضاع االنسانية 
بشرق السودان، والوقوف على مدى احلاجة 
العادة االعمار وتغيير الواقع خاصة في 
مجاالت التعليم والصحة واألمن الغذائي 
واملياه والبيئة واللجوء والنزوح واعادة 

الدمج والتسريح.
  ونقل البيان تثمني املنظمات اخلليجية 
املشـــاركة في امللتقى وأكد البيان انشاء 
صندوق اخلليج للعمل اخليري في شرق 
السودان برأسمال أولي يبلغ ١٠٠ مليون 
دوالر اميركي، وقـــد مت التزام اجلمعيات 
التي حضـــرت امللتقى مبعظم هذا املبلغ. 
ودعا امللتقى كل املنظمات اخليرية االخرى 
الى املساهمة الفاعلة في الصندوق خلير 
االنسان في شرق السودان. وقررت املنظمات 
غير احلكومية املشـــاركة في امللتقى دعم 
برامج ومشروعات إعمار الشرق ذات العالقة 
بالعمل االنساني واخليري والطوعي من 
موجودات الصندوق بالتنسيق فيما بني 
الهيئات واجلمعيات التي التزمت بتغطية 
الــــ ١٠٠ مليون دوالر. وبـــني ان من ذلك 
املشروعات والبرامج في مجاالت التنمية 
البشـــرية واحلرفية ومكافحة االمراض 
املتوطنة والتغذية الصحية ومحو االمية 
وتدريب املدربات واستيعاب الفاقد التربوي 
وكفالة االيتـــام واصحاح البيئة وغيرها 
من املشروعات التي ستقوم بها املنظمات 
املشاركة في امللتقى التي سيرد تفصيلها 
الحقا ضمن الوثائـــق اخلتامية للمؤمتر 
الدولي للمانحني واملســـتثمرين لشـــرق 

السودان.
  وختـــم البيان بتقدير املشـــاركني من 
املنظمات غير احلكومية اخليرية واإلنسانية 
املشـــاركة في امللتقـــى والرعاية الكرمية 
لصاحب الســـمو األمير للمؤمتر الدولي 

للمانحني واملستثمرين للشرق. 

   المعتوق: الكويت حريصة على إنجاح المؤتمر الدولي للمانحين والمسـتثمرين في شرق السودان
   سـوار الذهب: شرق السودان يشهد سالماً ونحن على أعتاب التنمية منذ هذا المؤتمر الدولي 

 العطية: نحن على ثقة بدعم اإلمارات
  في القمة المقبلة للعملة الخليجية

  
  رد أمني عام مجلس التعاون اخلليجي عبدالرحمن العطية على سؤال 
بخصوص التحضيرات للقمة اخلليجية املزمع عقدها في ٦ و٧ من الشهر 
اجلاري وما اذا كانت ستناقش العملة اخلليجية بالقول «التحضيرات 
اكتملت بالنســــبة للقمــــة احلادية والثالثني املقــــرر عقدها في ابوظبي 
ونحن على ثقة ويقني ان االمارات ومن خالل هذه القمة التي ســــتكون 
ناجحة ستكون داعمة، كما عودتنا في مسيرة العمل اخلليجي املشترك، 
واالمارات ركيزة اساسية في مسيرة التعاون اخلليجي وتعد اكبر ثاني 
اقتصاد خليجي وستظل هناك حاجة الى اكتمال العملة بوجود االمارات 

العربية املتحدة».
  وعما اذا كان لديــــه معلومات عن تغيير وجهة النظر االماراتية قال 
«ثقتي كبيرة في االمارات باعتبارها ركيزة مهمة من ركائز العمل املشترك 
بل ركن اساسي من اركان الهدف وهو الوصول الى التكامل املنشود بني 

دول مجلس التعاون». 

 أعلن تعيين سفير إيراني جديد للكويت وسيباشر أعماله بعد الموافقة الرسمية

 متكي: األمير أكد أن الوثائق تثير الفتن
  وال تؤثر على العالقات بين البلدين

 بيان عاكوم
  قال وزير اخلارجية االيراني منوچهر متكي ان 
لقاءه مع صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
تطرق الى ما نشر في موقع ويكيليكس من وثائق 
حول املنطقة العربية مشيرا الى ان سموه اكد له ان 
تلك الوثائق املنتشرة هذه االيام بغرض اثارة الفنت 
والوســــاوس وال ميكن ان تؤثر على العالقات بني 
البلدين. وان دول املنطقة تبني عالقاتها على اساس 

املصالح املتبادلة والعالقات التاريخية والدينية.
  وبّني متكي ان سموه اعرب عن رغبته في زيارة 
طهران بعد انعقاد اللجنة االقتصادية املشتركة بني 
البلديــــن متأمال ان تلتئم قبــــل نهاية العام احلالي 
مشــــيرا الى ان اخلبراء املعنيني سيحددون املوعد 

عبر القنوات الديبلوماسية. 
  واكــــد متكي في مؤمتر صحافي عقده امس على 
هامش مؤمتر مانحي شــــرق السودان انه بصرف 
النظر عن املكانة القانونية واحلقوقية لهذه الوثائق 
بان هناك حتوال يجب دراسة علله واسبابه، واملهم 
نسبة صدورها للواليات املتحدة االميركية الفتا الى 
انــــه من الضروري ان تبدي اميركا رأيها حول هذه 
الوثائق وبعدها ميكن ان نعلق بشكل اكثر صراحة 
حول ماهيتها، لكنه اشــــار في الوقت نفسه الى ان 
هناك ملحوظة حولها وهي تستهدف العالقات بني 
الدول وانه بصرف النظر عن العالقات املتجزرة مع 
دول اجلوار املبنية على االخوة واملودة ولكن يجب 
البحــــث حول اخلبث خلف الكواليس. وبخصوص 
ســــفير جديد اليران في الكويت قــــال متكي انه مت 
تعيينه وسيتم ترشيحه خالل االيام املقبلة للكويت 
وبعد املوافقة الرسمية سيباشر اعماله. وبخصوص 
املفاوضات بني ايران والدول الـ ٥ +١ قال متكي ان 
املؤمتر سيعقد االسبوع املقبل متأمال ان تكون هناك 
ارادة جادة للمباحثات مشيرا الى ان ايران تدعم دائما 
التباحــــث والتفاوض واحلوار، ولذلك ال معنى الي 
تنازل وتراجع عن احلقوق االيرانية مشيرا الى انه 
ما يطرأ اليوم على الساحة الدولية بحاجة لتفاوض 

مبينا استعداد ايران للخوص في املباحثات.

  تناقض في مواقف الغرب حول اإلرهاب

  وبخصوص اجلرائم االرهابية التي طالت ايران 
والتي وقع ضحيتها جامعيون ايرانيون وعن سبب 
عدم تعليق الغرب عليها قال متكي ان جتاهل بعض 
الدول الســــيما الغربية يثير التساؤل خصوصا ان 
الغرب يعيش تناقضا حادا في هذا املجال والتزامهم 
الصمت يتنافى مع ادعاءاتهم في محاربة االرهاب، 
مؤكدا علــــى ان االعتداءات لــــن تنجح في تقليص 
مستوى ايران العلمي، مشيرا الى انه بصدد كتابة 
رسالة الى وزراء خارجية اوروبا سيستفسر منهم 
ارائهم الصريحة جتاه العمليات االرهابية في ايران. 
مؤكدا على ان القوى االمنية في البالد ستجفف جذور 

احلركات االرهابية وماهيتها.
  وحول نتائج زيــــارة الرئيس اللبناني ســــعد 

احلريري الى ايران ونتائج املســــعى الســــعودي ـ 
الســــوري ـ االيراني قال متكي ان القيام بزيارة من 
قبل رؤساء الدول واحلكومات هو بحد ذاته نتيجة 
مثمرة، مشــــيرا الى ان زيارة احلريري بعد زيارة 
الرئيس احمدي جناد الى بيروت تبرهن على عمق 
االرادة املتوافرة بني الطرفني لتعزيز العالقات، مبينا 
انه مت التباحث في العالقات بني البلدين وهناك ١٧ 
وثيقة وبروتوكوال مت االتفــــاق عليها خالل زيارة 
جناد الى بيروت ووقعت من قبل الرئيس احلريري 
في طهران. وبخصوص اتهام ايران انها تعمل على 
حتقيق شــــرخ بني الدول العربية، قال متكي: نحن 
لدينا عالقات حسنة مع كل الدول العربية حتى مع 
تلك التي ليست لنا عالقات رسمية معها، مشيرا الى 
ان ايران ترى ان هناك قواسم مشتركة جتمع الكل 
في اجلسم االسالمي ومن يقف ضدنا يناوئ ويكن 

العداء لكل االمة االسالمية.
  وحــــول عالقة ايران مبصر اكــــد متكي ان ايران 
ومصر دولتان مهمتان في هذه املنطقة ويلعبان دورا 
هاما في القضايا االقليمية ولديهما مواقف متطابقة 
وايضا من املمكن ان يكون لديهما مواقف متباينة، 
مشــــيرا الى ان هناك تعاونا اقتصاديا بني البلدين، 

وقال: نرحب كذلك بتعزيز اخلطوات بني البلدين

  شيعة وسنة

  امــــا بخصوص اتهام ايــــران باللعب على الوتر 
الشيعي في منطقة اخلليج فقال «هناك جملة تاريخية 
محفورة في نفوس االيرانيني للسيد خامنئي وهي ان 
الذين يدعمون اخلالف بني الشيعة والسنة هم ال شيعة 
وال سنة «فال السنة وال الشيعة يجدون اي مصلحة 
في تعزيز اخلالف بينهما واذا كان الشيعة والسنة 

ال ينتفعان من اخلالف فمن مصلحة من هذا؟
  ولفت متكي الى ان التكوين الســــكاني في هذه 
املنطقة يبني ان الســــنة والشيعة يعيشون بسالم 
منذ مئات السنني ورأينا كيف الشعب العراقي مثال 
يعيش بســــالم واطمئنان وبالتالي لو امعنا النظر 

بدقة نرى ان املستفيد من خارج املنطقة.
  وبني متكي ردا على سؤال عن مدى تأثر االقتصاد 
االيراني بالعقوبات ان ايــــران على العكس حققت 
تقدما كبيــــرا في اقتصادها حيــــث اصبحت تنتج 
٧٠ ٪ من قطع الغيار وتســــتورد فقط ٣٠٪، مشيرا 
الى انها عازمــــة على رفعها الى ٩٠٪. واضاف حني 
فرضت العقوبات ارسلنا قمرا صناعيا وطورنا انتاج 
السيارات وانخفض مستوى البطالة مبينا انه حني 
فرضت العقوبات كان مســــتوى تصدير املنتجات 
غير النفطية ٨ ماليني دوالر اما اليوم فوصل الى ٣٠ 
مليار دوالر. وقال متكي انه ازداد مستوى التبادل 
التجاري اليران مع الدول االخرى وتضاعف مرات 
عدة مع الدول االوروبيــــة، موضحا ان ايران بدأت 
مبشاريع اقتصادية مهمة في مجال الطاقة وقطعت 
شــــوطا كبيرا في مجال البنزين حيث ستكون من 

مصدري البنزين في املستقبل القريب. 

 (محمد ماهر)  وزير اخلارجية االيراني منوچهر متكي متحدثا في املؤمتر الصحافي امس  


