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أ الجديد  أ ٢٠١٠ ئأمنياتهم في العا  تحدثوا عن إخفاقات العا

 سفراء لـ «األنباء»: نأمل أن يعم السالم كل العالم في ٢٠١١
  بشرى الزين

ــع يرقب ما يحمله من  ــل عام جديد واجلمي   يط
ــى بذكرياته وإجنازاته  جديد بعد انقضاء عام مض

وأفراحه وأحزانه.
ــاركة في هذه املناسبة ال تخلو  ــفراء مش   وللس
من تطلعات تطلبها املوقع الديبلوماسي وتلخصت 
ــات بلدانهم مع  ــر عالق ــادة تطوي ــي زي ــم ف آماله
ــتمرار تعزيزها في كل املجاالت.بعض  الكويت واس
ــعادتهم الغامرة بأن  ــيني أعربوا عن س الديبلوماس
ــيخ صباح  ــمو األمير الش تكون زيارة صاحب الس
ــالل العام الذي  ــعد حدث خ األحمد الى بلدانهم أس
ــية في الكويت  انقضى وأثناء مهمتهم الديبلوماس
فيما كانت االتفاقيات التي أبرمت في مجال التعاون 
ــوق أبناء البعض اآلخر في  الثنائي خير إجناز وتف
دراساتهم بشائر فرح وسعادة خالل العام املاضي.
ــفراء للسنة املقبلة  وفيما يلي أمنيات عدد من الس

وما حتقق منها خالل العام الذي نودعه.
  عبر عميد السلك الديبلوماسي وسفير السنغال 
لدى الكويت عبداألحد امباكي عن متنياته باستمرار 
عالقات التعاون املتميزة بني بالده والكويت خاصة 
في املجال االقتصادي، مذكـــرا بدور الصندوق 
الكويتي للتنمية في تعزيز هذه العالقات وذلك 
بتوجيهات من صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمـــد ومتابعة نائب رئيس الـــوزراء ووزير 

اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح.
  وأمل امباكي ان يستفيد القطاع اخلاص الكويتي 
من الفرص االستثمارية املتوافرة في السنغال، 
مشيرا الى ان رجال االعمال حقوقهم محفوظة في 
هذا املجال، الفتا الى ان اسبوعا ثقافيا وسياحيا 
سنغاليا سيقام في الكويت في مارس املقبل وذلك 

لزيادة التعاون بني البلدين الصديقني.
  كمـــا متنـــى امباكـــي ان يوفق فـــي مهمته 
الديبلوماسية كسفير لبالده لدى الكويت واالردن 
ولبنان وتوثيق العالقات بني السنغال وهذه الدول، 
مضيفا ان اسعد حدث في العام الذي مضى هو 
جناح كرميتيه التوأم وحصولهما على الثانوية 
العامة والتحاقهما بالدراســـة في كندا وحصول 
ابنته على شهادة ماجستير في ادارة االعمال من 
جامعة ادنبرا وابنه من جامعة مرسيليا متمنيا 

االستقرار واألمن والسالم للمنطقة والعالم.
  سفير الڤاتيكان لدى الكويت املطران بيتار اجيك 
أوضح ان العالقات الديبلوماسية مع الكويت متتد 
الى اكثر من ٤٠ عاما، مشيرا الى ان الكويت منذ 
فترة طويلة كانت تغطى عبر سفارات للڤاتيكان في 
الشرق االوسط، مبينا ان سفارة حاضرة الڤاتيكان 
مت افتتاحها لدى الكويت قبل ١٠ سنوات ما يؤكد 
االهمية التي حتظى بها الكويت لدى الڤاتيكان 

وكذلك لباقي دول اخلليج العربية.
  واضاف ان ســـفارة الڤاتيكان لدى الكويت 
تقوم بتغطية اليمن والبحرين وقطر واالمارات 
العربية املتحدة منذ ان اسست هذه الدول عالقات 
ديبلوماسية مع حاضرة الڤاتيكان أمال ان تؤسس 
عالقات مماثلة مع اململكة العربية الســـعودية 

وسلطنة عمان.
  على صعيد العالقات بني البلدين اعرب سفير 
الڤاتيكان عن متنياته باستمرار تطوير العالقات 
الثنائية وفق ارضية قائمة على االحترام املتبادل 
واحلوار املفتوح لتحقيق التعايش السلمي بني 
جميع الرعايا املسيحيني واالخوة املسلمني واخلير 

للجميع.
  وذكر ان اجلالية املسيحية الكاثوليكية تعد 
اكبر جالية مســـيحية في الكويت ما يستدعي 
زيادة عدد الكنائس ومواقف السيارات لتسهيل 

اداء مشاعرهم الدينية.
  وعلى املستوى الشخصي قال اجيك منذ مجيئي 
الى الكويت لم استطع احلفاظ على وزني نظرا 
حلفاوة الضيافة التي تلقيتها من الكثيرين في 
الكويت الذين دعوني الى مأدبات عدة، مشـــيرا 
الى انه سيعمل على اســـتعادة وزنه الطبيعي 

في العام املقبل
  واستذكر سفير الڤاتيكان اسعد حدث بالنسبة 
اليه خالل العام املاضي بالقول: هو زيارة صاحب 
السمو االمير الشيخ صباح االحمد الى الڤاتيكان 
ولقاؤه البابا بنديكتوس السادس عشر فقد كانت 
اول زيارة المير كويتي الى الڤاتيكان، مشيرا الى 
ان الزيارة كانت تاريخية واكدت روابط الصداقة 
القوية واالحترام الذي يوجد بني البلدين، معربا 
عن سعادته بتعيينه سفيرا للڤاتيكان لدى الكويت 
ومنطقة اخلليج وذلك للعمل على تعزيز وتطوير 
العالقات الثقافية والدينية والتعايش السلمي 

بني املجتمعات.
  من جهته، قال سفير مملكة البحرين الشيخ 
خليفة آل خليفة: نتمنى في كل عام ان يعم السالم 
واالمن العالم كله ونرفع االكف الى الباري عز وجل 
حمدا وشكرا على نعمة القيادتني احلكيمتني التي 

وفرتا اسباب العيش الرغيد لشعبيهما.
  واضاف الشيخ آل خليفة ان القمة االقتصادية 
التي عقدت في الكويت قبل عامني حرصت على 
تنميـــة املواطن العربي، مشـــيرا الى انه عندما 
نتحدث عن بصمات الكويت ســـابقا او حاضرا 
او في املستقبل نراها قد تخطت حدود الكويت 
والمست الســـحاب، فهنيئا للكويت والبحرين 

بقيادتيهما احلكيمتني واصالة شعبيهما.
  بدوره، قال ســـفير اململكـــة املغربية محمد 
بلعيش: ان االنسان بطبعه يتطلع الى املزيد من 
النجاح والرقي والتألق، وطموح اي سفير هو ان 
يرى عالقة بالده والبلد الذي يوجد فيه تتطور، 
وتتعزز باستمرار، انني احمد اهللا على اجلودة 
العالية والرفيعة التي تتميز بها العالقة القائمة 
بني املغرب والكويت، انها في املقام االول عالقة 
روحية يتغذى من معينها الذي ال ينضب كل ما 

هو سياسي واقتصادي وثقافي واجتماعي.
  اننا في املغرب نثمن عاليا العالقة املتميزة 

القائمة بني البلدين الشقيقني.
  سياسيا من خالل تطابق كامل في رؤانا حول 
كل القضايا وما يحظى به املغرب من دعم متواصل 

لوحدته الترابية والوطنية.
  كما ان التعاون الثنائي مبختلف اوجهه يتطور 
بشكل متنام، ويظل التواصل والتشاور قائمني 

بني البلدين على مختلف املستويات.
  هذا كله يثلج الصدر ويحثنا على املزيد من 
االبتـــكار واالجتهاد واملثابرة ملالمســـة العالقة 

االستراتيجية احلقة بيننا.
  وعلى صعيد امنياته، اوضح انه مت مســـبقا 
حتديد اهداف واولويات السنة املقبلة حتى تتسنى 
برمجة االنشطة املناسبة الرامية الى تفعيل التعاون 
الثنائي والوصول الى النتائج املتوخاة، وبقدر 
ما يحالفنا النجاح في تنفيذ العديد من االفكار 
املســـطرة قد يتعذر ترجمة انشطة اخرى على 

االرض.
  وهكذا لم نتوفق لالسف الشديد خالل العام 
٢٠١٠ من اقامة ايام ثقافية وتنظيم اسبوع الصناعة 
التقليدية لتمكني املواطن الكويتي من االطالع عما 
تزخر به املغرب من موروث حضاري وثقافي، 
ومـــرة اخرى يتم ترحيل اقامة هذين املعرضني 

الى العام ٢٠١١.
  وعلى مستوى العالقات الثنائية املغربية ـ 
الكويتية، قال بلعيش: شكلت الزيارة الرسمية 
لصاحب الســـمو االمير الشـــيخ صباح االحمد 
الـــى اململكة املغربية في ١٤ و١٥ اكتوبر املاضي، 
اسعد حدث بالنسبة له في العام املاضي، وكانت 
هذه الزيارة امليمونة مبنزلة تتويج ملسار حافل 
باللقاءات ذات املستوى الرفيع بني كبار مسؤولي 
البلدين، وذلك بهدف توطيد اواصر التعاون الثنائي 
والتشـــاور حول مختلف القضايا ذات االهتمام 

املشترك.
  واضاف: اسعدني كذلك انخراط الكويت الشقيقة 
هذه السنة في الطموح التنموي للمغرب، وذلك 
من خالل مشـــاركة الصندوق الكويتي للتنمية 

االقتصادية العربية في متويل اجناز مشـــروع 
القطار الفائق السرعة الرابط بني طنجة والدار 
البيضاء، باالضافة الى دعم الهيئة العامة لالستثمار 
لالســـتراتيجية الرائدة التي اطلقتها احلكومة 
املغربية يـــوم ٣٠ نوفمبر ٢٠١٠ من اجل تطوير 
قطاع الســـياحة في افق ٢٠٢٠، وذلك من خالل 
مشاركة الهيئة العامة لالستثمار في الصندوق 

املغربي للتنمية السياحية.
  ومن جانبه، قال سفير اململكة األردنية الهاشمية 
جمعة العبادي: مبناســـبة حلول العام امليالدي 
اجلديد، أتقدم بأطيب التهاني وأصدق التبريكات 
الى صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
وســـمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد وسمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد وإلى 
الشعب الكويتي الشقيق، وأدعو املولى عز وجل أن 
يعيد هذه املناسبة على هذا البلد العربي األصيل 
وقيادته احلكيمة وشعبه النبيل باليمن واخلير 
والبركات، وأن ينعم عليه باألمن واالســـتقرار 

واملزيد من الرفعة واالزدهار.
  وأضاف وإذ نودع عـــام ٢٠١٠، تعمر قلوبنا 
السعادة ومشـــاعر الفخر واالعتزاز مبا بلغته 
العالقات بني البلدين الشقيقني من تقدم مطرد 
ومستوى متميز في جميع املجاالت، وذلك بفضل 
توجيهات ورعاية جاللة امللك عبداهللا الثاني ابن 
احلسني املعظم، واخيه صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد، وما بلغته من آفاق ومستويات، باتت 
منوذجا يحتذى، ملا يجب ان تكون عليه العالقات 
بني األشقاء، عالقات قائمة على االحترام املتبادل، 
والتنسيق والتشاور والتواصل املستمر حيال 
كل ما من شأنه دفع العالقات الثنائية قدما الى 

األمام، ورفعة الشعبني الشقيقني، وخدمة قضايا 
األمتني العربية واإلسالمية، معربا عن شعوره 
بالفخر واالعتزاز للمستوى الذي بلغته العالقات 
االقتصادية واالستثمارية بني البلدين، وما حققته 
من روابط وصالت للتعاون االستراتيجي واحليوي 
في هذا املجال، حيث أصبحت الكويت الشـــريك 
االســـتثماري األول للمملكة، بحجم استثمارات 
يقارب الـ ٩ مليارات دوالر في جميع القطاعات 
االقتصادية واالســـتثمارية ذات القيمة املضافة 
العالية، إضافة الى احتضان اململكة ملا يزيد على 
٤٣٠٠ طالب كويتي في اجلامعات واملعاهد األردنية، 
األمر الذي يعزز من الترابط والنسيج االجتماعي 

واألخوي بني الشعبني الشقيقني.
  وذكر ان من احملطات املهمة والبارزة في عالقات 
البلدين الشقيقني، الزيارات املتكررة التي قام بها 
جاللة امللك عبداهللا الثاني ابن احلسني، وجاللة 
امللكة رانيا العبداهللا املعظمني الى الكويت، اضافة 
الى العديد من الزيارات الرسمية املتبادلة لكبار 
املســـؤولني في البلدين، وكذلـــك الزيارة املهمة 
والتاريخية التي قام بها صاحب الســـمو األمير 
الشيخ صباح األحمد الى اململكة في مايو املاضي 
والتي كانت محطة مهمة ومنارة بارزة في العالقات 
األخوية بني قيادتي وشعبي البلدين، وما متخض 
عنها من نتائج مهمة فتحت املجال لدفع العالقات 

بني البلدين إلى آفاق أرحب.
  ولفت الى انه على الصعيد الشخصي نستقبل 
العام اجلديد بالبشر والتفاؤل، وندعو املولى عز 
وجل ان يحالفنا التوفيق في حتقيق رؤى وتطلعات 
قيادتي بلدينا امللهمتني، وخدمة األردن والكويت، 
مبـــا يعزز هذا النموذج العربي املتميز لعالقات 

األخوة والتعاون، وأن نتمكن من حتقيق اآلمال 
واألهداف املرسومة للعام املقبل على صعيد تعزيز 
العالقات الثنائية بني البلدين في شتى املجاالت، 
مبزيد من الزيارات واللقاءات الثنائية، وعقد أعمال 
الدورة الثالثة للجنة العليا املشتركة األردنية ـ 
الكويتية، وإقامة أسبوع اقتصادي واستثماري، 

وأيام سياحية وثقافية أردنية في الكويت.
  راجيا ان يحمل العام اجلديد في ثناياه كل ما 
يحقق كرامة ورفاه اإلنسان، وعزة األوطان، ومزيدا 
من التقارب بني شعوبنا، وأن ينعم علينا بنعمة 
األمن واالستقرار، وأن تنصب جميع اجلهود على 
حتقيق العيش الكرمي واالســـتثمار في التنمية 

البشرية.
  وبدوره أعرب السفير السوري بسام عبداملجيد 
عن أمله في أن تزداد العالقات بني بالده والكويت 

تقدما وتطورا في جميع املجاالت.
  وأضاف عبداملجيد: مع قرب حلول العام اجلديد، 
أتقدم من جميع العاملني في صحيفة «األنباء» 
بأحر التهاني واألمنيات، ومن خاللكم أقدم التهنئة 
للكويت الشقيقة أميرا وحكومة وشعبا، متمنيا 
للعالقات السوريةـ  الكويتية املتميزة مزيدا من 
التآلف والتميز والتقدم، داعيا اهللا عز وجل ان 
يوفقني في املساهمة في دفع العالقات بني البلدين 

الشقيقني قدما».
  مبينا انه ومع نهاية العام احلالي، «ال يسعني 
إال أن أقف وأستذكر بكثير من الفرح عامي األول 
سفيرا لبالدي احلبيبة سورية في بلدي احلبيب 
الكويت، آمال ان أمتكن من خالل منصبي هذا من 
تقدمي ما يزيد العالقات السوريةـ  الكويتية تقدما 

ومتانة في جميع املجاالت».
  أما السفير اللبناني بسام النعماني فتمنى ان 
تكون املشاركة الرسمية اللبنانية في احتفاالت 
اليوبيل الذهبي الستقالل الكويت والعيد العشرين 
للتحرير مناسبة لتكريس عمق العالقات األخوية 
الوثيقة بني البلدين، وإن شاء اهللا تكون مشاركة 
اجلالية اللبنانية أيضا على القدر املطلوب لتبيان 
ما تكتنزه من محبة وتقدير للكويت أميرا وحكومة 

وشعبا.
  وذكر انه على صعيد العمل، كانت زيارة صاحب 
السمو األمير الرسمية الى لبنان في ١٨ و١٩ مايو 
هي احلدث األبرز واألهم فقـــد تطلبت املتابعة 
والتحضيـــر املركز بني الطرفني، وكانت ناجحة 
وهللا احلمد، وقد أعقبتها أيضا زيارة دولة رئيس 
الوزراء ســـعد احلريري في ٣١ نوفمبر املاضي 
الـــى الكويت حيث عقدت ٦ اتفاقيات تعاون في 
مختلف املجاالت، وفي السياق نفسه واصلت مع 
فريق العمل الديبلوماسي واإلداري في السفارة 
اللبنانية العمل على حتسني األداء ومعاجلة الثغور 
التي قد تعتري اخلدمات التي نقدمها سواء على 
صعيـــد املواطنني الكويتيني أو على مســـتوى 
اجلالية، كما واجهتنا بعض املســـائل املتعلقة 
بقضايا سفر الكويتيني الى لبنان، وحاولنا قدر 

املستطاع حلها.
  وعن متنياته للسنة اجلديدة، قال: ان نعبر 
األزمة التي نعاني منها في لبنان بسالم، وان يحفظ 

بــــــــــــــ

 سفير الڤاتيكان بيتار جيك  سفير البحرين الشيخ خليفة آل خليفة  سفير السنغال عبداألحد امباكي 

 صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مصافحا البابا لدى زيارته الڤاتيكان  

 فوز املنتخب الكويتي بكأس «خليجي ٢٠» ٢٠١٠ 

 سفير سورية بسام عبداملجيد 

 سفير مصر طاهر فرحات  سفير لبنان د.بسام النعماني 

 سفير باكستان افتخار عزيز 

السنغالي:   السـفير 
على  التوأم  ابنتّي  حصول 
الثانوية أسعد حدث في 
العام الماضي    والتحقاهما 
بالدراسـة فـي كنـدا 

البحريني:   السـفير 
شـعبـا البحـــرين 
محظوظـان  والكويـت 
بقيادتيهما السياسـيتين 
الحـكـيـمتـيــن

البابـوي:   السـفير 
زيـارة سـمو األميـر 
تاريخيــة  للڤاتيكان 
وتعييني في الكويت األبرز 
الشـخصي الصعيد    على 

 السفير اللبناني: 
تمنياتـي أن نعبـر 
نعاني  التـي  األزمة 
منها في لبنان بسالم
  وأن يظـل بلدنـا  
نموذجـاً للتعايش 

المصري:   السفير 
أدائـي لفريضة الحج 
بكأس  مصـر  وفـوز 
أفريقيــا والكويـت 
بــ «خليجــي ٢٠» 
أفرحنــي كثيــرًا

السـوري:   السـفير 
األول  عامي  بفـرح  أتذكر 
بتعيينـي سـفيرًا لبالدي 
لـدى الكويـت الحبيبـة
  وأتمنى  التوفيق في مهمتي 

 السفير الباكستاني: 
نسعد بمشاركة الكويت 
باألعياد  االحتفاالت  في 
الوطنيـة المقبلة وتعزيز 
الثنائيـة العالقـات 
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العالقات التونســـية – الكويتية بعدة محطات 
سياســـية هامة خالل السنة املاضية، من أهمها 
الزيارة األولى لصاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد منذ توليه مقاليد احلكم الى اجلمهورية 
التونسية تلبية لدعوة رئيس اجلمهورية زين 
العابدين بن علي، موضحا ان انعقاد الدورة الثانية 
للجنة املشتركة التونسية – الكويتية بتونس من 
١٧ إلى ٢٠ ديسمبر املاضي برئاسة وزير اخلارجية 
كمال مرجان وأخيه الشيخ د.محمد الصباح شكل 
محطة مهمة على درب تعزيز العالقات الثنائية، 
حيث أسفرت هذه الزيارات واللجان عن توقيع ١٥ 
نصا قانونيا بني اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرامج 
تنفيذية جاءت لتثـــري اإلطار القانوني املنظم 
للعالقات بني البلدين الشقيقني، مذكرا باملشاركة 
الكويتية املتميزة بوفد رفيع املستوى ترأسته 
الشيخة لطيفة الفهد في املؤمتر الثالث ملنظمة 
املرأة العربيـــة بتونس خالل الفترة من ٢٨ إلى 

٣٠ أكتوبر املاضي.
  وتابع: أرفع أخلص عبارات التهاني وأصدق 
التمنيات مبوفور الصحـــة والهناء الى حضرة 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مبناسبة 
إطاللة العام اجلديد جعله اهللا عام خير وبركة 

على الكويت وعلى شعبها الكرمي.
  كما اغتنم هذه الفرصة ألرفع أسمى التهاني 
وأصدق التبريكات لقائد مسيرة تونس املظفرة 
رئيـــس اجلمهورية زين العابدين بن علي والى 
احلكومة والشعب التونسي واجلالية التونسية 
بالكويت مبناسبة حلول السنة امليالدية اجلديدة. 
مؤكدا ثقتـــه من ان العالقـــات األخوية املميزة 
التونســـية – الكويتية ستشهد بفضل الرعاية 
املوصولـــة لقائدي البلدين انطالقتها احلقيقية 
ونقلتها النوعية خالل السنة اجلديدة مستندة الى 
مناخ الثقة املتبادل وعلى تنمية املصالح املشتركة 
للتأسيس لعالقات منوذجية تكون مثاال يحتذى 

في العالقات العربية – العربية.
  اما السفير اليمني د.خالد شيخ فقال: يسرني 
ان ارفع اسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادتني 
السياســـيتني في اجلمهورية اليمنية والكويت 
والشعبني الشقيقني اليمني والكويتي، متمنيا 
لبلدينا وشعبينا الشقيقني االستقرار واالزدهار 
وآمـــل في هذا العام اجلديـــد مزيدا من التعاون 
والتنسيق بني بلدينا الشقيقني في شتى املجاالت 
السياسية واالقتصادية واالمنية الثنائية واالقليمية 

وكذلك على الصعيد الدولي.
  وعلى صعيد ما يتمناه، قال د.شيخ: هو شيء 
واحد، آمل ان اوفق فـــي العام اجلديد في تأمني 

انشاء مقر ملك للسفارة والبعثة.
  وحول اسعد حدث بالنسبة اليه، اوضح د.شيخ: 
ان جناح «خليجي ٢٠» كان جناحا منقطع النظير 
اعاد االمور الى نصابها وعكس حضارية وجمالية 
الشعب اليمني ومحبته الخوته ومساهمته في 
تعزيز العالقات اليمنية ـ اخلليجية بوجه عام 
ومع الكويت الشقيقة بوجه خاص، وتوقف حرب 
صعدة وحقن دماء االخوة ومقدرات البلد وكذلك 

انطالق احلوار الوطني.
  من جهته، وصف ســـفير باكســـتان افتخار 
عزيز العالقات بني بالده والكويت باملمتازة على 
املستويني الرسمي والشعبي، حيث ان الدولتني 
ترتبطـــان بعالقات تاريخيـــة قدمية، كما انهما 
تقفـــان دائما بجوار بعضهما البعض في اوقات 
الشدة، وقال: امتنى تعزيز هذه العالقات خالل 

العام املقبل.
  واشار الى قيام املبعوث اخلاص لصاحب السمو 
االمير بزيارة رئيس باكســـتان من اجل تسليم 
الدعوة اخلاصة بحضور االحتفاالت الرســـمية 
للكويت مبناسبة الذكرى اخلمسني لالستقالل 
والذكرى العشرين للتحرير والذكرى اخلامسة 
لتولي صاحب السمو االمير مقاليد احلكم، وقد 
قبل الرئيس هذه الدعوة مما يعزز عالقات الصداقة 
واالخوة بني البلدين، مضيفا: من املقرر عقد اجللسة 
الثالثة للجنة الوزارية املشتركة في بداية العام 
املقبل، وهذه اجللســـة ذات اهمية كبرى، حيث 
تتعلق مبناقشة العالقات الثنائية والبحث عن 
املزيد من الســـبل لتعزيز هـــذه العالقات، الفتا 
الى ان اجللسة سيحضرها وزراء وممثلون عن 
ادارات حكومية رئيسية من كال البلدين، ونحن 
نتطلع الى عقد اجللسة الثالثة للجنة الوزارية 
املشتركة ونأمل ان تكون قادرة على اتخاذ قرارات 
من شأنها زيادة التعاون بني البلدين، مذكرا انه 
على مستوى العالقات الثنائية كانت زيارة وزير 
خارجية باكستان للكويت اسعد حدث لعام ٢٠١٠، 
حيث التقى خاللها صاحب السمو االمير الشيخ 
صباح االحمد وسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد، كما التقى نائـــب رئيس الوزراء ووزير 

اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح.
  وعبر سفير تايلند شيت تيراناتانا بالقول: 
يحدوني االمل في ان تشهد العالقات الثنائية 
والودية املمتدة منذ زمـــن طويل بني تايلند 
والكويت مزيدا من الدعم والتقدم والتطور ملا 
فيه املصلحة املشتركة لكال البلدين والشعبني، 
وللتأكيد على هذا ينبغي تشجيع التبادل مبزيد 
من الزيارات عالية املســـتوى، كما آمل ايضا 
ان يتحقق فهم متبادل افضل على مســـتوى 
الشعبني، كما ينبغي للتعاون الثنائي على صعيد 
العالقات التجارية واالستثمارية ان يشهد مزيدا 
من الدعم والتوســـع، مضيفا: بصفتي سفيرا 
لتايلند لدى الكويت يسعدني ان ارى تايلند 
والكويت تتمتعان بعالقات وثيقة وودية على 
مدى السنوات املاضية، ومن جهتي اود ان اؤكد 
مجددا رغبتي القوية وتصميمي الشديد على 
مواصلة تعزيز التعاون الثنائي في مختلف 
املجاالت ومبا يعود باملنفعة املشـــتركة على 

البلدين.
  وتابع: على املستوى الشخصي، لقد استمتعت 
حقيقة بالعيش في الكويت واشعر فعال بالراحة 
مع التقاليد والثقافـــة احمللية، ان االحداث التي 
ال تنسى التي عايشـــتها في الكويت تتمثل في 
املناسبات الرسمية املتعددة التي نظمتها وزارة 
اخلارجية للسلك الديبلوماسي املعتمد في الكويت 

على امتداد العام.
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 الديبلوماسيون: نتمنى أن تنعم الكويت وشعبها بمزيد من األمن واالستقرار

  ونسعى إلى المساهمة في تطوير عالقات بالدنا معها في كل المجاالت 

من األنشطة تدعم هذه العالقات وتبني على ما 
حتقق من خطوات في العام املنصرم.

  وآمل في العـــام اجلديـــد ان تترجم الرؤى 
واملبادرات املشتركة لصاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد والرئيس حسني مبارك في القمة 
العربية االقتصادية الثانية والتي تســـتضيفها 
مصر بداية العام املقبل الى واقع ملموس لتحقيق 
مصالح املواطـــن العربي أينما كان وليس فقط 

في الدولتني.
  وذكر ان العام املاضي شهد العديد من األحداث 
التي أدخلت السرور الى قلبي، فال جدال ان فوز 
مصر بكأس أمم أفريقيا لعام ٢٠١٠ للمرة الثالثة 
على التوالي، أدخل البهجة الى قلب كل مصري، 
وقد واكب هذا احلدث في العام نفسه فوز منتخب 
الكويت الوطني لكرة القدم ببطولة كأس اخلليج 
٢٠١٠ في اليمن للمرة العاشرة مما دعم هذه الفرحة. 
كما أسعدني توفيق العلي القدير لي ألداء فريضة 

احلج هذا العام.
  السفيرة الفرنسية ندى يافي بدورها أعربت 
عن متنياتها بأن تتكثف االتصاالت بني فرنسا 
والكويت، سواء تعلق األمر بالزيارات الرسمية 
بني املسؤولني السياسيني على أعلى املستويات أو 
بالتواصل بني الشعبني الصديقني على املستويات 
كافة، عبر االنشطة الثقافية أو البعثات التعليمية 
أو التعاون الصناعي أو العقود التجارية. وقالت: 
البد من تعزيز االواصر بني فرنسا والكويت ألن 
ثمة أوجه تقارب عديدة بني البلدين. كما أتطلع 
الى مشاركة فرنسا املرتقبة في احتفاالت الكويت 
حكومة وشـــعبا بالذكرى اخلمسني لالستقالل 

والذكرى العشرين للتحرير.

  وبشأن ما تأمله على الصعيد العملي والشخصي 
قالت يافي: ال شك ان الشعور مبا لم يتحقق في 
املاضي شعور مالزم لالنسان ورمبا هو احملرك 

الدافع الى حتسني االحوال.
  إنني أتوق، فيما أتوق اليه من حتســـن، الى 
تخصيص وقت اكبر لالنشطة الثقافية، السيما 
أنني اكتشفت في الكويت امكانيات متاحة لذلك، 
عبر دار اآلثار االسالمية وبيت لوذان واملعارض 
الفنية كدار الفنون ومتاحف قيمة ومكتبات غنية 
بالكتب، كل ذلك سيتيح لي تعويض ما فاتني في 
العام املاضي لضيق الوقت لالسف، ولن أسمح 
للعمل بإبعادي هذه املرة عن الثقافة والفن واالدب، 
فهي بعد من االبعاد احليوية في الوجود، بل وجزء 
من عملنا كســـفراء، إذ انني أمتنى أن أساهم في 
التقريب بني الثقافتني الغربية والعربية، إلمياني 
بالقواسم املشتركة بني الشعوب، السيما الشعبني 
الفرنسي والكويتي، خاصة في زمن العوملة الذي 

يقرب املسافات.
  وأضافت: أسعد حدث بالنسبة لي على الصعيد 
الشخصي، هو من دون شك تعييني سفيرة في 
الكويت، كانت فرحتي عظيمة عندما علمت باخلبر، 
وعلى الصعيد العام، هو قطعا نبأ انتشال عمال 
املناجم في تشيلي هذا الصيف من باطن االرض، 
وذلك بعد مكوثهم شهرين على عمق أكثر من ٦٠٠ 
متر، في الظالم والعزلة واحليرة من أمرهم، عملية 
انقاذ مذهلة، هو مشهد مؤثر فعال تابعه العالم 
بأسره على شاشات التلفزيون، وهو درس عظيم 

في االميان والقدرة على قهر املستحيل.
  اما السفير العراقي محمد حسني بحر العلوم 
فأعرب عن أمله في أن تكون العالقات بني العراق 

والكويت في احلـــى صورها وأعلى مراتبها من 
خالل انهاء القضايا املتوقفة وغلق كل امللفات ما 

يسهل خروج العراق من الفصل السابع.
  واشار بحر العلوم الى ان اسعد حدث في العام 
الذي نودعه كان فرحة خروج العراق من احكام 
الفصل الســـابع والتي متثلت في اسقاط جزء 
من هذه االحكام، الفتا الى انها خطوة مهمة جدا 
لكي يتمكن العراق من تعزيز عالقاته بالكويت 
وخصوصا في املسارات االقتصادية والثقافية، 
مضيفا ان احلدث اآلخر هو خروج بالده من املأزق 
السياسي وتشكيل احلكومة العراقية، موضحا 
انها خطوة جيدة لتوفير التنمية والراحة للشعب 
العراقي، متمنيا مزيدا من التقدم واالزدهار للكويت 

والعراق والسالم لالمتني العربية واالسالمية.
  ورأى الســـفير التونسي مصطفى باهية ان 
أســـعد حدث بالنسبة له كان قطعا تشريفه من 
قبل رئيس اجلمهوريـــة زين العابدين بن علي 
وتعيينه سفيرا لدى الكويت الشقيقة وحفاوة 
االستقبال الذي حظي به من صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد لدى تسليم سموه أوراق 

االعتماد.
  واضاف باهية: على املستوى العائلي فإن أسعد 
حدث عشته خالل السنة املنقضية هو جناح ابنتي 
أسماء في ختام دراستها اجلامعية وحصولها على 
دبلوم التخرج من املدرسة العليا للتصميم بتونس 
بامتياز، رغم عدم متكني من حضور مناقشـــة 

رسالة ختم دراستها ألسباب مهنية.
  وأشار الى انه على الصعيد العملي، حتققت عدة 
أهداف مت رسمها على درب مزيد تعزيز العالقات 
األخوية القائمة بني تونس والكويت حيث مرت 

 سفيرة فرنسا ندى يافي  سفير األردن جمعة العبادي 

 فوز املنتخب املصري بكأس افريقيا ٢٠١٠ 

 سفير تونس مصطفى باهية 

 سفير تايلند شيت تيراناتانا 

األردني:   السـفير 
نأمـل فـي عقد الـدورة 
الــ ٣ للجنة المشـتركة 
ـ  اقتصادي  أسبوع  وإقامة 
سياحي أردني في الكويت

الفرنسية:   السفيرة 
التقريـب  إلـى  أتـوق 
بيـن الثقافتيـن الغربية 
والعربية وتعييني سفيرة 
في الكويت فرحة عظيمة

 سفير املغرب محمد بلعيش  

 سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد لدى افتتاحه مؤمتر املانحني إلعمار شرق السودان 

 سفير اليمن د.خالد شيخ  سفير العراق محمد حسني بحر العلوم 

 السـفير المغربـي: 
زيارة سمو األمير للمغرب 
في  الكويـت  وانخـراط 
التنمويـة  المشـاريع 
كثيرًا أسعدني  بالمغرب 
 السـفير اليمنـي: 
تأمين  في  أوفق  أن  آمل 
إنشاء مقر ملك للسفارة 
والبعثة ونجاح اليمن في 
«٢٠ «خليجي  استضافة 
كثيــراً    أســرني 

العراقي:   السـفير 
آمـل أن تكـون العالقات 
في  الكويتية  ـ  العراقيـة 
أبهى صورها وأعلى مراتبها 
في العام المقبل وأن يخرج 
العراق من الفصل السابع  

التونسي:   السفير 
أسعد حدث كان تعييني 
سـفيرًا لتونـس لـدى 
ابنتي  ونجـاح  الكويت 
في دراسـتها الجامعية

التايلندي:  السـفير 
يتحقـق  أن  أتمنـى     
متبـــادل  فهـــم 
البلدين  بيـن  وأفضل 
الصديقين  والشعبين 
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اهللا هذا الوطن الصغير منوذجا للتعايش واحملبة 
بني كل األديان والطوائف واملذاهب.

  واستذكر النعماني ان أسعد حدث خالل السنة 
املاضية كان حتما جناح زيارة صاحب الســـمو 
األمير الـــى لبنان، ويليه حدث اصطحاب العلم 
األكبر اللبناني واملقدم من اجلالية اللبنانية في 
طائرة خاصة مقدمة من شـــركة طيران الشرق 
األوسط في ٢٩ سبتمبر املاضي بعد ان مت تصنيع 

العلم في الكويت.
  بدوره قال السفير املصري طاهر فرحات: أود 
أن أنتهز هذه الفرصة لكي أتوجه بخالص التهاني 
وأرق األمنيات الى الكويت قيادة وحكومة وشعبا 
والى قراء صحيفتكم الغراء، متمنيا للكويت دوام 

التقدم واالزدهار.
  وتابـــع: فيما يخص العالقـــات الثنائية بني 
البلدين الشقيقني، فكما تعلمون، إن العالقات بني 
مصر والكويت تتميز باالتساع والعمق والتنوع، 
فليس هناك أي مجال من مجاالت العمل إال ويتم 
التعاون فيه، وبصفة خاصة املجاالت السياسية 
واالقتصادية والثقافية والتعليمية والقضائية 
واإلعالمية والرياضية وما إلى ذلك، وهو تعاون 
وثيق ومســـتمر ومثمر يخدم الشعبني وعاملنا 
العربي ككل ويعكس مـــدى التقارب والتالحم 
بني الشعبني والقيادتني، وهي عالقات معروفة 

وممتدة منذ زمن بعيد.
  وأضاف: ولكنـ  بطبيعة احلالـ  الطموح في 
حتقيق مزيد من التطور في العالقات ال حدود 
له، فهناكـ  في اعتقاديـ  مجاالت واسعة لزيادة 
وتعزيز العالقات بني البلدين، خاصة في مجاالت 
التبادل التجاري واالســـتثمار، وهناك مساع 
مستمرة في هذا املضمار لتحفيز دور القطاع 
اخلـــاص بني اجلانبني، فالقطاع اخلاصـ  كما 
تعلمونـ  ميثل احملرك األساسي لالقتصاديات 
احلديثة، وباإلضافة الى ذلك، فإن مجال التعاون 
الثقافي ميثل أهمية خاصـــة للبلدين، ولعل 
مشاركة مصر في احتفاالت مهرجان القرين في 
يناير ٢٠١١ ـ كضيف شرف هذا العام ـ تعكس 

هذه األهمية.
  وأشار الى انه على الصعيد العملي هناك العديد 
من اإلجنازات حتققت خالل العام املنصرم، آمل 
البناء عليها خالل عام ٢٠١١، وهناك نشاط مكثف 
ومستمر بني مختلف األجهزة لتحقيق مزيد من 
الدعم للعالقات في جميع املجاالت، فمؤخرا وقعت 
مصر والكويت من خالل اللجنة العليا املشتركة 
بالقاهرة ٣ اتفاقيـــات تتعلق األولى بقرض من 
الصندوق الكويتي، باالضافـــة الى بروتوكول 
تعـــاون في مجال الشـــباب، وآخر في الرياضة 
للفترة بني عامي ٢٠١٠ و٢٠١٣. وقبل ذلك، عقدت 
املناورات اجلوية املصرية ـ الكويتية املشتركة 
بالكويت وفي األســـبوع املاضي، أقيم املعرض 
املصري للعقار واالستثمار السابع في الكويت، 
فالتعاون بيننا وثيق والنشاطات كثيرة ومتعددة 
على مدار العام بني البلدين ومتثل منوذجا يحتذى 

للعالقات العربيةـ  العربية.
  ومن املرتقب ان يشهد العام املقبل ٢٠١١ سلسلة 


