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محمد الصباح: القمة االقتصادية المقبلة ستكون فاتحة خير للتعاون بين الدول
أكد خالل مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية المصري أن القمم االقتصادية تعزز التعاون العربي المشترك

الع�اق�ات بي�ن ق�ط�ر والكوي�ت م�ن الم�س��تحيل أن تت�أث�ر بقن�وات إخب�اري�ة أو ص�ح�ف أو إغ�اق مكت�ب

)ناصر عبدالسيد( الشيخ د.محمد الصباح وأحمد أبوالغيط خالل توقيع إحدى االتفاقيات 

للشعوب العربية من خالل املشروعات املطروحة 
عليها والتي تالمس هموم املواطن العربي.

وكان���ت الكوي���ت ومصر وقعت���ا عددا من 
الوزارية  اللجنة  االتفاقيات خالل اجتماع���ات 
العليا املشتركة املصرية � الكويتية برئاسة نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد الصباح ووزير اخلارجية املصري أحمد 
أبوالغيط. وشملت االتفاقيات توقيع اتفاقية يتم 
مبوجبها منح قرض من قبل الصندوق الكويتي 
للتنمي���ة االقتصادية بقيم���ة 30 مليون دينار 
للمساهمة في متويل مشروع انشاء محطة توليد 

الكهرباء في مدينة بنها شمال القاهرة.
كما تن���ص االتفاقيات على إع���داد برنامج 
تنفيذي للتعاون بني مصر والكويت في مجال 
الش���باب والطالئع لعام���ي 2010 و2012 وآخر 
تنفيذي للتع���اون في مجال الرياضة بني 2010 
و 2012 باإلضافة الى اتفاقيات في مجال التعاون 
القنصلي والتأشيرات. من جانب آخر، تلقى نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد الصباح رسالة خطية من وزير خارجية 

جمهورية كوبا برونو ردوريغز باريل.
وقالت وزارة اخلارجية في بيان ان الرسالة 
تتعلق بالعالق���ات الثنائية بني البلدين وبحث 

سبل تطويرها.
كما تلقى الش���يخ د.محمد الصباح رسالة 
مماثلة من وزير خارجية جمهورية غواتيماال 

هارولدو روداس ميلغار.

اإلقليمي في املنطقة العربية، خاصة ملفات عملية 
السالم واألوضاع في السودان والعراق ولبنان 

ومنطقة اخلليج العربي.
واض���اف ابوالغيط في املؤمت���ر الصحافي 
املش���ترك ان وجهات النظر املصرية الكويتية 
متطابقة إزاء هذه القضايا مؤكدا في الوقت ذاته 
ان مصر هي عمق اس���تراتيجي لدول اخلليج 

العربية وخير داعم لها ولقضاياها.
وأعاد الى األذهان مش���اركة مصر في حرب 
حترير الكويت في العام 1991 بقوة عس���كرية 
قوامها 36 أل���ف جندي وهي القوة الثانية بعد 

الواليات املتحدة األميركية في تلك احلرب.
وردا على سؤال ل� »كونا« عن تطرق اجلانبني 
للموضوعات والقضايا التي ستطرح في القمة 
االقتصادية الثانية أوضح ابوالغيط ان الكويت 
كانت السباقة في استضافة القمة االقتصادية 
العربية االولى وتعمل جاهدة على التنسيق معها 
حول املوضوعات واملش���روعات التي ستطرح 

على القمة االقتصادية الثانية املقبلة.
وأشار في هذا السياق الى ان مصر قد أرسلت 
وفدا رفيع املس���توى الى الكويت لبحث جميع 
التحضي���رات املصرية للقم���ة املقبلة والرؤى 
واألفكار للمضي قدما فيما صدر عن قمة الكويت 

االقتصادية من مشاريع وقرارات.
وأشار الى ان القمة االقتصادية ستساهم في 
دعم اقتصادات الدول العربية خاصة في تعزيز 
األمن القومي العرب���ي وضمان احلياة الكرمية 

اإلعالم بصورة صحيحة ما يجري في الكويت من 
أحداث، ولذلك لدينا إميان مطلق بحرية اإلعالم 
والتعبير، أما م���ا حدث مع اجلزيرة فألنه كان 
هن���اك خروج ومت توجيه أكثر من تنبيه بعدم 
اخلروج عن املألوف في التغطية الصحافية«، 
مؤكدا ان حرية الصحافة والرأي مكفولة حسب 

الدستور الكويتي.
من جانبه، قال وزير اخلارجية املصري احمد 
ابوالغيط ان اللجنة العليا املشتركة املصرية � 
الكويتية تطرقت الى قضايا عدة أبرزها الوضع 

وردا على سؤال حول ما إذا كان إغالق مكتب 
قن���اة اجلزيرة بالكويت ق���د أثر على العالقات 
الكويتية � القطرية، قال الشيخ د.محمد الصباح 
ان العالقات الكويتية � القطرية ال ميكن بل من 
املستحيل ان تتأثر بقنوات اخبارية او بصحف 
أو إغالق مكتب، ألن هذا ال يعكس وجهة النظر 
او املشاعر احلقيقية بني الشعبني«، مضيفا: »انه 
في األحداث األخيرة رأينا ان هناك مجاال واسعا 
ف���ي الصحافة احمللية واإلع���الم احمللي بحيث 
ينقل صورة صادقة لألحداث، ورأينا كيف نقل 

وتعليمه وأمنه ومعيشته«.
وذكر ان القمم االقتصادية العربية، السيما 
القمة املقبلة ستكون فاحتة خير لفتح مجاالت 
االستثمار والتعاون والتشابك االقتصادي بني 
الدول العربية لتناولها مشروعات عديدة لدعم 
الكهربائي  الشباب والتعليم والصحة والربط 
والسككي فضال عن مقترحات لإلسراع في تنفيذ 

السوق العربية املشتركة.
وش���دد على ان تلك القمة سترتكز على ما 
خرجت به قمة الكويت االقتصادية من مقترحات 
ومشروعات وفي مقدمتها مبادرة صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد إلنشاء صندوق عربي 
لدعم املشروعات الصغيرة واملتوسطة الذي رأى 

النور بعد ان مت تسديد 70% من رأسماله.
وأكد الشيخ د.محمد الصباح عمق العالقات 
التي جتمع الكويت مبصر في مختلف املجاالت 
وعلى جميع األصع���دة واصفا إياها بالعالقات 
االستراتيجية الراسخة والقوية ومثال للعالقات 

العربية � العربية.
وأوضح ان الكويت حتتضن حوالي 450 ألف 
مواطن مصري يعمل���ون في مختلف املجاالت 
وميثلون أكبر جالية عربية إذ إنهم يساهمون 
في النهضة االقتصادية واالجتماعية والتعليمية 
هناك غير ان مصر قد فتحت أبوابها لالستثمارات 
الكويتيني في جميع املجاالت،  واملس���تثمرين 
حيث تعد تلك االستثمارات الكويتية من أكبر 

االستثمارات العربية في مصر.

القاهرة � خديجة حمودة
أكد نائ���ب رئيس مجلس ال���وزراء ووزير 
اخلارجية الكويتي الشيخ د.محمد الصباح ان 
انعقاد القمم االقتصادية العربية يس���اهم في 
تعزيز العمل العربي املش���ترك ودعم املنظومة 
العربية لضمان حياة كرمية وهانئة للشعوب 

العربية.
وقال الش���يخ د.محمد الصب���اح في مؤمتر 
صحافي مش���ترك مع وزير اخلارجية املصري 
أحمد أبوالغيط في ختام أعمال الدورة التاسعة 
ألعمال اللجنة الوزارية العليا املصرية � الكويتية 
املشتركة ان هذه االجتماعات تكتسب أهمية كبيرة 
النعقادها قبيل القمة االقتصادية العربية الثانية 

والتي ستعقد في شرم الشيخ في 19 اجلاري.
وأضاف ان قمة ش���رم الش���يخ االقتصادية 
املقبلة مكملة لقمة الكويت التي عقدت في العام 
2009. مشيرا في الوقت ذاته الى ان انعقاد القمم 
االقتصادي���ة يعود الى اقتراح تقدم به صاحب 
السمو األمير الش���يخ صباح األحمد وشقيقه 

الرئيس محمد حسني مبارك.
وأكد ان ثمة توافقا سياسيا بني الكويت ومصر 
في مختلف القضايا السياس���ية واالقتصادية، 
الس���يما ما يتعلق منها بالشأن العربي »لذلك 
هناك توافق حول كيفية النهوض بالعمل العربي 
املشترك وتطويره وجتذير العوامل املشتركة بني 
الدول العربية من خالل عقد قمم اقتصادية تعنى 
بش���كل أساسي برزق املواطن العربي وصحته 

»الخارجية« تطلب من سفاراتنا متابعة أحوال 
المواطنين الذين تعذرت عودتهم بسبب الطقس

دعت لتوفير الرعاية السكنية الالزمة لهم

أعلنت وزارة اخلارجية أمس انها 
طلبت من سفاراتها في بعض الدول 
األوروبية متابعة أحوال املواطنني 
الذين تعذرت عودتهم بسبب سوء 

األحوال اجلوية هناك.
وقال مدير اإلدارة القنصلية في 
الوزارة السفير حمود الروضان في 
بيان ان الوزارة »أصدرت توجيهاتها 
الى س����فارتها في لن����دن ملتابعة 
أحوال املواطنني الكويتيني الذين 
تعذرت عودتهم الى أرض الوطن 
بس����بب الظروف اجلوية السيئة 
التي تتعرض لها أوروبا وأدت إلى 

إغالق عدد من املطارات«.

وأض����اف الس����فير الروضان 
ان »التوجيه����ات تتضمن توفير 
الرعاية السكنية الالزمة للمواطنني 
والعم����ل على ضمان عودتهم الى 
أرض الوطن بأس����رع وقت ممكن 
بالوس����ائل املتاحة«. وأوضح ان 
توجيهات صدرت »إلى س����فارات 
الكويت في الدول األوروبية األخرى 
أغلق����ت مطاراتها للظروف  التي 
نفسها لبذل مس����اعيها ملعرفة ما 
اذا كان هناك مواطنون كويتيون 
عالقون في مط����ارات تلك الدول 
بهدف مساعدتهم وتقدمي الرعاية 

السكنية املناسبة لهم«.

»زينة البحار« تصل الكويت رافعة على شراعها علم السام والمحبة

دليل على التراث العريق لسلطنة 
عمان، وجهود شعبها اجلبار عبر 
الى قارات  التاريخ حيث وصلوا 
الدنيا ونقل����وا الى العالم صورة 
االنسان العربي املكافح، الذي يسعى 
الى احلداث����ة والى التطوير والى 
التنمية، والتوجيهات السلطانية 
بإرسال تلك الباخرة التي تعد حتفة 
فنية الى ارجاء هذا الوطن العربي 
وإلى العالم اله����دف منها ايصال 
رسالة وصورة تعكس مدى تطور 
اإلنسان العماني، وتعكس التراث 
العماني االصي����ل.  وبدوره، قال 
سفير دولة السنغال في الكويت 
عبداالحد امباكي اش����كر صديقنا 
وأخانا الش����يخ س����الم املعشني 
على هذه الفرصة التي اتاح فيها 
للديبلوماسيني زيارة سفينة زينة 
البحار السلطانية وتلك اول مرة 
نقوم فيها مبثل هذه الزيارة الى 
هذه التحفة الفنية التي متثل التراث 

والثقافة العمانية.

للجميع. وأشار الى ان الكل أشاد 
بالس����فينة التي تعد عمال مميزا 
وهذا ليس بجديد وال غريب على 
العمانيني، فهم من أسياد البحار 
الذين وصلوا الى الصني وآس����يا 

وأميركا.
وب����دوره، هنأ س����فير اململكة 
األردنية الهاشمية جمعة العبادي 
دولة عمان بعيد االستقالل، قائال: 
هنيئا لس����لطنة عمان الش����قيقة 
وجاللة  السلطان قابوس بن سعيد 
وحكومتها الرشيدة وشعبها بهذا 
النموذج الذي اصبح مثاال لالعجاب 
من كل الش����عوب، فسلطنة عمان 
الشقيقة تثبت انها منوذج يجب 
ان يحتذى في التطور واحلداثة، 
والتنمية بإرادة وتوجيهات جاللة 
السلطان حفظه اهلل وبإرادة هذا 
الشعب العربي الشقيق، ذي املاضي 
العريق. واش����ار ال����ى ان اجلولة 
البحرية التي تقوم بها تلك السفينة 
الت����ي تعد حتفة فني����ة هي خير 

الس����مو األمير  مقدمتهم صاحب 
الشيخ صباح األحمد، والى محافظ 
العاصمة الشيخ د.علي اجلابر الذي 
تواجد معنا، كما قدم الش����كر الى 
السفراء الذين شرفونا باحلضور 
الى السفينة، الفتا الى ان »زينة 
البحري  البحار« جتسد املوروث 
لتاري����خ عم����ان بتوجيهات من 
صاحب السعادة السلطان قابوس 
باستعراض تاريخ عمان العريق من 
خالل التواصل مع الشعوب، وهذا 

ليس بجديد على املقام السامي.
وأضاف: وجودنا اليوم ترجمة 
للعالقات الوطيدة بني سلطنة عمان 
وش����عب الكويت الت����ي تربطهما 
عالقات خاصة بعيدا عن املجامالت 
الديبلوماس����ية، ومنذ ان رس����ت 
»زينة البحار« هنأنا كل من رآها 
على وصولها، وعلى بنائها فهي 
تعد حتفة فنية عائمة في البحر، 
جتوب العالم لتوصل رسالة السالم 
واحملبة والصداقة للعالم فهنيئا 

وبدوره هنأ محافظ العاصمة 
الشيخ علي اجلابر عمان بعيدها 
األربع����ني مرحبا بس����فينة زينة 
البح����ار، وقال: الكوي����ت وأهلها 
يرحبون بها على أرضها متمنني 
لها طيب اإلقامة ورحلة موفقة لها 
ولطاقمها ووصول سالم وغامن لها 
ومن على متنه����ا الى ديارها مرة 

أخرى بعد انتهاء رحلتها.
من جانبه، قدم السفير العماني 
الشيخ سالم املعشني الشكر الى 
الكوي����ت حكومة وش����عبا وفي 

بشرى الزين
رست سفينة السالم واحملبة 
والصداقة )زينة البحار السلطانية( 
العمانية على أرض احملبة الكويت 
كأول محطة لها وسط أغان ورقصات 
شعبية عمانية وخليجية لتؤكد 
طيب العالقات بني الشعب العماني 
وش����عب الكويت الذي استقبلها 
بحضور محافظ العاصمة الشيخ 
علي اجلابر واملدير العام ملؤسسة 
املوان����ئ الكويتية ورئيس احتاد 
املوانئ البحرية العربية الش����يخ 
العل����ي وعدد من  د.صباح جابر 
الديبلوماس����يني والس����فراء لدى 
الكويت، مهنئني السفير العماني 
الشيخ سالم املعشني على وصول 
السفينة التي تعد حتفة معمارية 
الى مين����اء الكويت بس����الم اهلل 
وباالحتفاالت الوطنية العمانية.

في البداية، هن����أ املدير العام 
ملؤسسة املوانئ الكويتية ورئيس 
العربية  البحرية  املوان����ئ  احتاد 
الشيخ د.صباح جابر العلي سلطنة 
عمان مبرور 40 عاما على االستقالل، 
مؤكدا على ان الكالم يعجز عن ان 
يقوم بسرد تاريخ عمان البحري، 
الفتا الى ان التراث العماني مشهود 
له بأنه امبراطورية بنيت على ثالث 
قارات قائمة على األخالق العمانية 
والبسالة والعطاء، وكان شعبها 

دائما مثاال للكرم والشجاعة.

بتوجيهات من السلطان قابوس في احتفاالت السلطنة باألعياد الوطنية

)محمد ماهر( السفير الشيخ سالم املعشني والشيخ علي اجلابر والشيخ د.صباح جابر العلي وعدد من السفراء مع طاقم السفينة  

احتفال بسفينة »زينة البحار«

القاهرة � كونا: اجتمع مدير اإلدارة االقتصادية 
بوزارة اخلارجية الشيخ على خالد الى مساعد 
وزير اخلارجية املصري للعالقات االقتصادية 
السفير محمد العرابي. وقال الشيخ علي خالد 
في تصريح ل� »كونا« عقب االجتماع ان اللقاء 
يأتي في إطار التشاور والتنسيق بني الكويت 
وجمهورية مصر العربية في التحضير واإلعداد 
للقمة االقتصادية العربية التنموية واالجتماعية 
الثانية التي ستعقد في شرم الشيخ بجمهورية 
مص����ر العربية في 19 يناير 2011. وأضاف أنه 
مت تبادل األحاديث حول تطابق وجهات النظر 
حي����ال املوضوعات املدرجة على جدول أعمال 
القمة االقتصادي����ة كما مت التطرق الى مبادرة 
صاحب السمو األمير الش����يخ صباح األحمد 

بتوفير الدعم الالزم للمش����روعات الصغيرة 
واملتوس����طة والتي تهدف الى توفير املعيشة 

الكرمية للمواطن العربي.
وأش����ار الى أنه مت في ه����ذا اإلطار إطالق 
الصندوق اخلاص به����ذه املبادرة الكرمية من 
صاحب السمو األمير والتي ستكون حاضرة 
وبقوة على جدول أعمال القمة القادمة باإلضافة 
الى بعض املوضوع����ات االقتصادية األخرى 
التي ستكون موجودة على جدول أعمال القمة 
االقتصادية.وأوضح الشيخ علي خالد أن من 
بني هذه املوضوعات مش����روع الربط البحري 
بني الدول العربية ومشاريع الربط الكهربائي 
ومشاريع األلفية وش����بكة االنترنت العربية 

وغيرها من املوضوعات االقتصادية املهمة.

علي الخالد: تنسيق كويتي � مصري حول القمة االقتصادية

الشيخ علي اخلالد خالل لقائه السفير محمد العرابي

اخلرطوم � كونا: اعلن سفيرنا لدى 
الس����ودان د.سليمان احلربي أمس ان 
نائب رئي����س مجلس الوزراء ووزير 
الش����يخ د.محمد الصباح  اخلارجية 
سيصل الى السودان اليوم للمشاركة 
في اجتماعات اللجنة الوزارية العليا 
املش����تركة بني الكويت والسودان في 

دورة انعقادها االول.
وقال الس����فير احلربي ل� »كونا« 
الش����يخ د.محمد الصباح  ان »زيارة 
تأتي استكماال وتتويجا للتعاون بني 
البلدين وتأكيدا الهتمام الكويت بتفعيل 

العالقات املتجذرة مع السودان.

 التقى وكيل وزارة اخلارجية خالد اجلاراهلل امس
سفير اململكة املتحدة فرانك بيكر.

وذكرت وزارة اخلارجية في بيان ان اللقاء 
بحث ع����ددا من أوجه العالق����ات الثنائية بني 
البلدين، اضافة الى تط����ورات األوضاع على 
الساحتني اإلقليمية والدولية. وأضاف البيان ان 
اجلاراهلل اجتمع مع النائب البطريركي لكنيسة 
الروم الكاثوليك في الكويت األرشمندريت بطرس 
غريب وبحثا عددا من املواضيع ذات االهتمام 
املشترك. هذا واجتمع وكيل وزارة اخلارجية 
خالد اجلاراهلل امس مع سفير اململكة العربية 

السعودية لدى الكويت د.عبدالعزيز الفايز.
والتقى اجلاراهلل في وقت الحق سفير اليابان 

لدى الكويت ياسويوشي كوميز.

محمد الصباح يصل
إلى السودان اليوم

الجاراهلل التقى 3 سفراء

السفير حمود الروضان


