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سموه  دشن عهدًا جديدًا أساسه طي امللفات العالقة بني البلدين 

سمو األمير في زيارة رسمية إلى العراق اليوم

الرئيس العراقي برهم صالح سمو األمير مستقبالً 

األمير  سمو  زي���ارة  ال��زم��ان��ان: 
إلى بغداد تاريخية

ق��ال السفير الكويتي لدى 
ال��ع��راق س��ال��م ال��زم��ان��ان أمس 
إن  الزيارة املرتقبة لسمو أمير 
البالد الشيخ صباح األحمد إلى 
بغداد تاريخية وتأتي تتويجا 

للعالقات الوطيدة بني البلدين.
وأضاف السفير في تصريح ل� 
)كونا( إن زيارة سمو أمير البالد 
إلى بغداد اليوم األربعاء تندرج 
ف��ي اط���ار ال��ع��الق��ات االخ��وي��ة 
بني البلدين الشقيقني وتلبية 
لدعوة االشقاء في اجلمهورية 

العراقية.
وأش��ار إلى أن الزيارة تأتي 
كذلك ضمن ال��زي��ارت املتبادلة 
بني كبار املسؤولني في البلدين 
وعمال نحو االرتقاء بالعالقات 
ال��ث��ن��ائ��ي��ة ف��ي ش��ت��ى امل��ج��االت 
وتوطيدها باملصالح املشتركة 

بينهما.
وأوض���ح السفير الزمانان 
أن الزيارة تأتي استكماال لدور 
الكويت ال��داع��م إلع���ادة إعمار 
العراق السيما وأن البلدين سبق 
وأن ترأسا معا املؤمتر الدولي 
الع��ادة اعمار العراق الذي اقيم 
في الكويت في فبراير من العام 
املاضي مببادرة كرمية من سمو 

أمير البالد.
وأك�����د أن ال��ك��وي��ت ت��ؤم��ن 
بشكل راس��خ بأهمية ان تنعم 
ج��م��ه��وري��ة ال��ع��راق الشقيقة 

باألمن واالستقرار.
وم��ن امل��ق��رر أن يلتقي سمو 

أمير البالد والذي سيرافقه وفد 
حكومي رفيع بكل من الرئيس 
العراقي برهم صالح ورئيس 
الوزراء عادل عبد املهدي ورئيس 
البرملان محمد احللبوسي حيث 
ستبحثون العديد م��ن امللفات 

الثنائية املشتركة.
ي��ذك��ر أن زي���ارة سمو أمير 
البالد هي األول��ى للعراق منذ 
ال��ع��ام 2012 ح��ني زار بغداد 
انذاك للمشاركة بالقمة العربية 

في دورتها االعتيادية ال23.
كما تأتي ال��زي��ارة بعد نحو 
شهر واح���د م��ن زي���ارة األول��ى 
لرئيس ال��وزراء العراقي عادل 

عبد املهدي الى الكويت.

السفير سالم الزمانان

يقوم صاحب السمو أمير البالد الشيخ 
صباح األحمد اليوم األربعاء بزيارة رسمية 
إلى جمهورية العراق يبحث خاللها سموه 
العالقات الثنائية بني البلدين الشقيقني 
وأب��رز القضايا واملستجدات على الساحة 

اإلقليمية.
وتعد الزيارة التي يقوم بها سمو أمير 
البالد إل��ى العاصمة العراقية هي الثانية 
لسموه خ��الل توليه مقاليد احلكم إذ قام 
سموه في 29 م��ارس 2012 بترؤس وفد 
الكويت إلى اجتماع القمة العربية التي عقدت 

في بغداد آنذاك.
وتأتي هذه الزيارة لصاحب السمو في 
ظل التوترات والتطورات املتسارعة غير 
املسبوقة التي تشهدها املنطقة والسيما 
االع��م��ال التي استهدفت سالمة االم���دادات 
النفطية عبر تخريب وضرب السفن النفطية 
وال��ت��ج��اري��ة امل��دن��ي��ة ف��ي امل��ي��اه اإلقليمية 

لالمارات وبحر عمان.
ودشن سمو أمير البالد عهدا جديدا أساسه 
طي امللفات العالقة بني البلدين وترجمة 
التطمينات إلى أفعال وهو أمر ال ميكن أن 
يتحقق ل��وال وج��ود قيادة سياسية تتمتع 

باحلنكة البالغة واحلكمة السديدة.
وعلى الرغم من سنوات القطيعة التي 
سببها نظام ص��دام حسني بغزوه الكويت 
فجر الثاني من أغسطس 1990 وما ترتب 
عليه من آث��ار وتبعات ف��إن مياه العالقات 
الكويتية العراقية عادت إلى مجاريها بقوة 

دفع متزايدة في اآلونة األخيرة.
ففي 12 يونيو 2013 ق��ام سمو الشيخ 
جابر املبارك احلمد الصباح رئيس مجلس 
الوزراء بزيارة رسمية إلى بغداد مت خاللها 
التوقيع على ست مذكرات تفاهم تخص عمل 
املعهدين الدبلوماسيني في البلدين وبرنامجا 
تنفيذيا ف��ي ال��ش��أن االق��ت��ص��ادي والثقافي 

والبيئة والتعليم والنقل البحري.
وزار وزير اخلارجية العراقي هوشيار 
زيباري الكويت في 28 مايو 2013 حيث 
وقع مذكرتي تفاهم مع نائب رئيس مجلس 
ال����وزراء وزي���ر اخل��ارج��ي��ة الشيخ صباح 
اخلالد تتعلق االولى بترتيبات عملية صيانة 
التعيني امل��ادي للحدود والثانية بتمويل 

مشروع إنشاء مجمع سكني في أم قصر.

وف��ي 4 يوليو 2013 ص���ادق البرملان 
العراقي على اتفاق إنشاء جلنة مشتركة 
للتعاون ب��ني حكومتي البلدين لتعزيز 
عالقات الصداقة والتعاون الثنائي ورغبة 
من اجلانبني في حل القضايا العالقة بينهما 
التزاما باملواثيق وال��ق��رارات الدولية ذات 
الصلة بغية الوصول لتسوية شاملة لكل 
املتعلقات بينهما مب��ا يساعد على نشوء 

أرضية صلبة للعالقات األخوية.
وشهدت العالقات الدبلوماسية تطورات 
مهمة خ��الل السنوات األخ��ي��رة متثلت في 
الزيارات املتبادلة لكبار مسؤولي البلدين 
الشقيقني واالنعقاد الدوري للجنة الوزارية 

العليا املشتركة الكويتية - العراقية.
وفي 21 ديسمبر 2014 زار رئيس وزراء 
جمهورية العراق السابق الدكتور حيدر 
العبادي الكويت بدعوة من سمو الشيخ جابر 

املبارك احلمد الصباح رئيس مجلس الوزراء 
بحث خاللها آفاق التعاون الثنائي وتكثيف 

اجلهود لتطويق اإلرهاب ومكافحته.
وف���ي 11 ن��وف��م��ب��ر 2018 ق���ام رئيس 
جمهورية ال��ع��راق ال��دك��ت��ور برهم صالح 
ب��زي��ارة رسمية للبالد ف��ي أول��ى زي��ارات��ه 
اخلارجية عقب تسلمه منصبه أجرى خاللها 
مباحثات رسمية مع سمو أمير البالد تناولت 

العالقات األخوية بني البلدين الشقيقني.
وكان لزيارتي سمو رئيس مجلس الوزراء 
السابق سمو الشيخ ناصر احملمد األحمد 
الصباح ف��ي 22 سبتمبر 2010 وف��ي 12 
يناير 2011 إلى بغداد أثر إيجابي في إنهاء 
مرحلة التوتر وفتح صفحة جديدة للعالقات 
السيما أن الزيارة التي متت في 2010 تعد 
األولى ملسؤول كويتي رفيع املستوى يزور 

العراق منذ الغزو العراقي عام 1990.

وأدت الكويت دورا كبيرا في التعجيل 
باتخاذ مجلس األمن الدولي القرار اخلاص 
بخروج العراق من أحكام الفصل السابع 
من ميثاق األمم املتحدة وال��ذي وفر للعراق 
مكاسب كبيرة منها استعادة سيادته الكاملة 
غير املنقوصة واستعادة قوته االقتصادية 
في املنطقة وحقق له انتصارا على مستوى 
السياسة اخلارجية ما وطد أيضا العالقة 

األخوية بني البلدين.
وعلى الصعيد االق��ت��ص��ادي ل��م تتوقف 
ال��زي��ارات ب��ني البلدين لتوطيد العالقات 
اقتصاديا فكان لرئيس الهيئة الوطنية 
لالستثمار ف��ي ال��ع��راق ال��دك��ت��ور سامي 
األع��رج��ي زي���ارة لغرفة جت���ارة وصناعة 
الكويت في ع��ام 2012 استعرض خاللها 
القطاعات االقتصادية الرئيسية املتاحة في 

العراق.

وأك���د ل��ه امل��س��ؤول��ون ف��ي غ��رف��ة جت��ارة 
وصناعة الكويت آن��ذاك أن رج��ال األعمال 
واملستثمرين الكويتيني سيكونون أول 
املبادرين لالستثمار في العراق حينما تسمح 

الظروف بذلك.
وإعالميا كانت هناك زي���ارات متبادلة 
متثلت في وفود إعالمية من اجلانبني بدأت 
في 2008 واستمرت طوال السنوات التالية 
واستهدفت تعزيز التعاون الثنائي في هذا 

املجال.
وعلى صعيد النقل اجل��وي كان لصدور 
املرسوم األميري في 2012 بإنهاء الدعاوى 
اخلاصة على اخلطوط اجلوية العراقية أثر 
كبير ألنه فتح الباب أمام استئناف الرحالت 

اجلوية العراقية إلى مختلف دول العالم.
وكانت اخلطوة ال��رائ��دة في 27 فبراير 
2013 عندما هبطت في مطار الكويت على 

مدرج املطار االميري طائرة تابعة للخطوط 
اجلوية العراقية استقبلت باحتفال رمزي 
بكل حفاوة وترحيب ما اعتبر مؤشرا على 
ع��ودة العالقات الطبيعية بني البلدين في 

هذا املجال.
كما كان للكويت دورها اإلنساني في تقدمي 
الدعم للشعب العراقي إذ قدمت في مؤمتر 
إعمار العراق الذي عقد في مدريد عام 2003 
مساعدات بقيمة 5ر1 مليار دوالر أمريكي 
فضال على ح��م��الت ت��ب��رع ب��ال��دم للشعب 
العراقي كما عاجلت في مستشفياتها العديد 
من العراقيني الذين تعرضوا إلصابات من 

جراء أعمال العنف التي طالت بلدهم.
وفي عام 2014 رحب مكتب األمم املتحدة 
لتنسيق ال��ش��ؤون اإلن��س��ان��ي��ة )أوت��ش��ا( 
مبساهمة سخية من دولة الكويت مببلغ 5ر9 
مليون دوالر لوكاالت األمم املتحدة اإلنسانية 
واملنظمة الدولية للهجرة لالستجابة لألزمة 

اإلنسانية املتدهورة في العراق.
وف��ي ع��ام 2015 أعلنت دول���ة الكويت 
تبرعها مببلغ 200 مليون دوالر إلغاثة 
النازحني في العراق كما شهد العام ذاته 
توزيع نحو 40 أل��ف سلة غذائية من قبل 
جمعية الهالل األحمر الكويتي على العائالت 

النازحة في إقليم كردستان.
كما تعهدت الكويت خالل مشاركتها في 
مؤمتر املانحني لدعم العراق الذي عقد في 
واشنطن يوليو 2016 بتقدمي مساعدات 

إنسانية بقيمة 176 مليون دوالر.
وعقب إعالن احلكومة العراقية حترير 
مدينة املوصل مما يسمى تنظيم الدولة 
االس��الم��ي��ة )داع����ش( ف��ي ي��ول��ي��و 2017 
استضافت الكويت في فبراير 2018 مؤمترا 
دوليا إلع��ادة إعمار املناطق احمل��ررة في 
العراق متاشيا مع مبادئها في دعم األشقاء 
وترجمة حقيقية لتسميتها من قبل منظمة 

األمم املتحدة )مركزا للعمل اإلنساني(.
واستطاع املؤمتر أن يحصل على تعهدات 
م��ن ال���دول واجل��ه��ات املشاركة بإجمالي 
إس��ه��ام��ات ق��دره��ا 30 مليار دوالر كانت 
مساهمة الكويت ملياري دوالر على هيئة 
ق��روض وتسهيالت ائتمانية وتبرعات 
وذلك ملساعدة الشعب العراقي في جتاوز 

محنته.
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مسؤول كيني يشيد بدور أمير البالد
في إحالل السلم واألمن الدوليني

أش�����اد أم����ني ع����ام وزارة 
اخل���ارج���ي���ة ال��ك��ي��ن��ي��ة أب��اب��و 
ناموامبا أم��س الثالثاء ب��دور 
سمو أمير البالد الشيخ صباح 
األحمد في إحالل السلم واألمن 
الدوليني ومساعي سموه في 

رأب الصدع اخلليجي.
ونقل مساعد وزير اخلارجية 
الكويتي لشؤون إفريقيا السفير 
حمد املشعان الذي يقوم بجولة 
افريقية ع��ن ناموامبا تأكيده 
أهمية ال���دور االن��س��ان��ي ال��ذي 
يطلع به قائد العمل االنساني 

سمو امير البالد.
وث��م��ن امل��س��ؤول الكيني ما 
ي��ق��وم ب��ه ال��ص��ن��دوق الكويتي 
للتنمية االقتصادية العربية 
من مشروعات حيوية في بالده 
والتي تشمل جوانب عدة منها 
تأهيل منشآت للري وتطوير 
مستشفى وبناء مدارس وطرق 
وتفوق قيمة القروض املقدمة 

لها 100 مليون دوالر أمريكي.
من جانبه أكد املشعان الدعوة 
املوجهة الى نائب رئيس مجلس 
ال�����وزراء ووزي����ر اخل��ارج��ي��ة 
الشيخ صباح اخلالد حلضور 
املؤمتر االفريقي االقليمي رفيع 
املستوى املعني ب��� )مكافحة 
االرهاب ومنع التطرف املفضي 
الى االره��اب( واملقرر عقده في 

العاصمة نيروبي يومي 10 
و11 من يوليو املقبل.

ك��م��ا أك���د ت��رح��ي��ب ال��ك��وي��ت 
بالدعوة املوجهة واملشتركة 
من وزي��رة اخلارجية الكينية 
مونيكا ج��وم��ا ووك��ي��ل األم��ني 
ال��ع��ام ل���المم امل��ت��ح��دة املعني 
مبكافحة االره����اب فالدميير 
ف��رون��وك��وف حل��ض��ور املؤمتر 
الفتا الى استعداد الكويت للعمل 
سويا في نيروبي إلجن��اح هذا 
املؤمتر من خالل مشاركة فعالة 

ومناسبة.

ووج���ه املشعان دع���وة الى 
ام���ني ع���ام وزارة اخل��ارج��ي��ة 
الكينية ناموامبا لزيارة الكويت 
على ان يتم حتديد موعد الزيارة 
الحقا. ومت خالل اللقاء التنسيق 
ع��ل��ى ت��رت��ي��ب ل��ق��اء ل��وزي��ري 
خ��ارج��ي��ة البلدين الصديقني 
على هامش اجتماعات اجلمعية 

العامة لالمم املتحدة.ع
لى صعيد متصل التقى أمني 
ع��ام وزارة اخل��زان��ة الوطنية 
الكينية كماو توجي بالسفير 
امل��ش��ع��ان وال��وف��د امل��راف��ق له 

وبحث معه املشاريع التنموية 
ال���ت���ي ي���رع���اه���ا ال��ص��ن��دوق 
الكويتي في كينيا واملعوقات 
التي تعترض بعضها.واشاد 
املسؤول الكيني توجي بالدور 
الكويتي “احليوي واملهم” في 

قارة افريقيا بشكل عام.
وت���أت���ي زي�����ارة امل���س���ؤول 
الكويتي ال��ى كينيا ف��ي نطاق 
ج��ول��ة تشمل ت��ن��زان��ي��ا وبنني 
والنيجر وتندرج في اطار تفعيل 
م��ذك��رة امل��ش��اورات السياسية 

املوقعة مع هذه الدول. 

السفير حمد املشعان يلتقي أمني عام وزارة اخلارجية الكينية

السفير العراقي: زيارة 
سمو األمير تعزز 

العالقات بني البلدين
قال سفير جمهورية 
ال��ع��راق ل��دى الكويت 
ع��الء الهاشمي أمس 
إن ال���زي���ارة الكرمية 
ل��س��م��و أم���ي���ر ال��ب��الد 
الشيخ صباح األحمد 
ال��رس��م��ي��ة ل��ل��ع��راق 
تأتي في اط��ار تعزيز 
العالقات الثنائية بني 

البلدين.
وأك��������د ال��س��ف��ي��ر 
الهاشمي في تصريح 
ل��� )ك��ون��ا( ان زي���ارة 
س��م��و االم���ي���ر ت��أت��ي 
اس��ت��ج��اب��ة ل��ل��دع��وة 
امل��وج��ه��ة ل��س��م��وه من 
الرئيس العراقي برهم 
صالح ودول��ة رئيس 

الوزراء عادل عبداملهدي.
وأش��ار إلى أن زي��ارة سموه تعد استكماال للزيارات 
عالية املستوى بني البلدين الشقيقني وتأكيدا لروح 
التعاون والتفاهم عالي املستوى بني القيادتني العراقية 

والكويتية مشيدا مبستوى تطور العالقات الثنائية.
ويقوم صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد 
اليوم األربعاء بزيارة رسمية إلى جمهورية العراق يبحث 
خاللها سموه العالقات الثنائية بني البلدين الشقيقني 
وأبرز القضايا واملستجدات على الساحة اإلقليمية.وتعد 
ال��زي��ارة التي يقوم بها سمو أمير البالد إل��ى العاصمة 
العراقية هي الثانية لسموه خالل توليه مقاليد احلكم إذ 
قام سموه في 29 مارس 2012 بترؤس وفد الكويت إلى 

اجتماع القمة العربية التي عقدت في بغداد آنذاك.

السفير العراقي عالء الهاشمي


