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توقيع  15اتفاقية ومذكرة تفاهم بني البلدين

املبارك :العالقات الكويتية-األردنية قوية وراسخة
الرزاز :األردن لن ينسى وقوف األشقاء الكويتيني إلى جانبه في مختلف الظروف
عقد سمو الشيخ جابر املبارك
رئيس مجلس ال���وزراء ودول��ة
رئيس الوزراء باململكة األردنية
الهاشمية الدكتور عمر ال��رزاز
جلسة مباحثات رسمية مبقر
رئ��اس��ة ال����وزراء ف��ي العاصمة
عمان.
وحضر املباحثات من اجلانب
الكويتي ن��ائ��ب رئ��ي��س مجلس
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ
ص��ب��اح اخل��ال��د ووزي���ر املالية
الدكتور نايف احلجرف ووزير
ال��ت��ج��ارة وال��ص��ن��اع��ة ووزي���ر
الدولة لشؤون اخلدمات خالد
الروضان ووزير التربية ووزير
التعليم العالي الدكتور حامد
العازمي و وزي��ر العدل ووزير
ال��دول��ة ل��ش��ؤون مجلس األم��ة
املستشار الدكتور فهد العفاسي
و نائب وزي��ر اخلارجية خالد
اجل��ار الله ورئ��ي��س وف��د غرفة
جت��ارة وصناعة الكويت ضرار
الغامن وعدد من كبار املسؤولني
في وزارة اخلارجية والصندوق
الكويتي للتنمية االقتصادية
ال��ع��رب��ي��ة وال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة
لالستثمار ودي��وان سمو رئيس
مجلس الوزراء.
ك��م��ا ح��ض��ره��ا م���ن اجل��ان��ب
األردني وزير اخلارجية وشؤون
املغتربني أمين الصفدي و وزير
ال��ع��دل ال��دك��ت��ور ب��س��ام سمير
التلهوني و وزير التربية ووزير
التعليم العالي والبحث العلمي
الدكتور وليد املعاني و وزي��ر
الصناعة والتجارة والتموين
ال��دك��ت��ور ط����ارق احل���م���وري و
وزي��ر املالية الدكتور عز الدين
كناكريه.
وقد تبادل اجلانبان الكلمات
الترحيبية في بداية املباحثات.
وقال رئيس ال��وزراء باململكة
األردنية الهاشمية الدكتور عمر
الرزاز:
من دواع��ي الغبطة والسرور
أن نلتقي اليوم أخ��وة متحابني
لنكمل عقودا من عالقات التآخي
وال��ت��آل��ف ال��وط��ي��د ب�ين اململكة
األردن���ي���ة ال��ه��اش��م��ي��ة ودول���ة
الكويت الشقيقة ولنرسم معا
مالمح واع���دة ملستقبل يعكس
عمق عالقات األخ��وة والتعاون
الوثيق بيننا.
إن عقد اج��ت��م��اع��ات اللجنة
ال��ع��ل��ي��ا األردن����ي����ة ال��ك��وي��ت��ي��ة
املشتركة ف��ي دورت��ه��ا الرابعة
دليل راسخ على عمق العالقات
بني بلدينا الشقيقني فاستمرار
انعقاد اللجنة على مدار األعوام
املاضية يجسد متيز عالقاتنا
وشراكاتنا االستراتيجية التي
أرسى دعائمها وأغناها صاحب
اجل�لال��ة الهاشمية امل��ل��ك عبد
الله الثاني ابن احلسني وأخوه
س��م��و ال��ش��ي��خ ص��ب��اح األح��م��د
فتوجيهاتهما املستمرة كانت

رئيس الوزراء ينقل رسالة خطية من
سمو األمير إلى العاهل األردني

جانب من جلسة املباحثات الرسمية

سمو الشيخ جابر املبارك يصافح رئيس الوزراء األردني الدكتور عمر الرزاز

الدافع واحملفز للعمل دوما على
االرت���ق���اء مب��س��ت��وى ال��ع�لاق��ات
والدفع بها نحو مزيد من التعاون
والتكامل في جميع املجاالت.
إن ال��ع�لاق��ات األردن���ي���ة -
الكويتية أصيلة بطبعها عريقة
مب��ج��ده��ا م��ش��رق��ة ب��ح��اض��ره��ا
ومستقبلها وهي عالقات ثابتة
داف��ئ��ة ي��س��وده��ا ال��ت��آزر وروح
األخ���وة والتضامن والتنسيق
املشترك على جميع املستويات
ال��س��ي��اس��ي��ة واالق���ت���ص���ادي���ة
واالج��ت��م��اع��ي��ة وه���ي ف��ي تنام
مستمر وتطور دائم.
ون���ح���ن ك���أردن���ي�ي�ن ن��ع��ت��ز
باملستوى الكبير ال��ذي وصلنا
إليه ونسعى دوم��ا إلى تعزيزه
ليبقى في إطار التميز والتكامل
ولتبقى ال��روح األخ��وي��ة تتوج
هذه احلالة املتجذرة من التآخي
والتآلف.
واألردن بطبيعة احل���ال ال
ينسى وقوف األشقاء الكويتيني

إلى جانبه في مختلف الظروف
واألحوال فهذه الوقفات املشرفة
والكبيرة دليل قاطع على أصالة
أهل الكويت ونخوتهم العربية
األصيلة وأخوتهم الصادقة فقد
كنتم السند وال��ع��زوة وأثبتم
أن املسافة الفاصلة بني بلدينا
الشقيقني ه��ي م��س��اف��ة وهمية
ف��ك�لان��ا نتقاسم ف��ض��اء واح���دا
ون��ت��ش��ارك ف��ي وح���دة املصير
واألم��ل واملستقبل الواعد بإذن
الله.
فيما ق��ال سمو الشيخ جابر
املبارك رئيس مجلس ال��وزراء:
ي��س��رن��ي ب��داي��ة أن أع���رب لكم
عن بالغ الشكر والتقدير على
دعوتكم لنا لزيارة بلدكم الشقيق
وع��ن سعادتي البالغة لتلبية
ه��ذه الدعوة التي تشكل فرصة
س��ان��ح��ة ل�لال��ت��ق��اء ب��أش��ق��اء لنا
لتبادل اآلراء واألفكار التي تعزز
من عالقات األخوة الراسخة بني
بلدينا ومتكننا االنطالق إلى آفاق

جديدة مبا يحقق آمال وتطلعات
قيادتينا وشعبينا الصديقني.
نعرب عن اعتزازنا ملستوى
ع�ل�اق���ات األخ������وة ال��ك��وي��ت��ي��ة
األردنية ونؤكد سعينا لتعزيزها
وتوطيدها في كافة املجاالت كما
نؤكد وقوفنا التام مع الشقيقة
األردن ل��ت��ج��اوز م��ا مت��ر ب��ه من
ظروف دقيقة معربني عن قناعتنا
بأن ما تتميز به قيادة هذا البلد
الشقيق من حنكة وحكمة ستكون
قادرة على جتاوز هذه املرحلة.
إن حت����رك دول�����ة ال��ك��وي��ت
لدعم أشقائنا في األردن مؤخرا
وبتوجيهات سامية من صاحب
السمو أمير البالد الشيخ صباح
األح���م���د ت��أت��ي ل��ت��ع��ك��س روح
األخ��وة وإدراك���ا ألهمية األردن
إقليميا ودوليا وجتسيدا لشراكة
استراتيجية مع البلد الشقيق.
ونعرب هنا عن اعتزازنا لتبوء
دول���ة ال��ك��وي��ت امل��رت��ب��ة األول��ى
عربيا وال��ث��ان��ي عامليا بحجم

االستثمارات في األردن والتي
بلغت خمسة مليارات ونصف
مليار دينار كويتي ونؤكد سعينا
ل��زي��ادة ه��ذه االس��ت��ث��م��ارات مبا
يعزز االقتصاد األردن��ي ويخلق
فرص العمل لشعبه الشقيق.
ونؤكد هنا أهمية االجتماع
املقبل نهاية شهر اجل���اري في
لندن لدعم االق��ت��ص��اد األردن��ي
كما نؤكد مشاركتنا فيه ودعمنا
ملقاصده النبيلة .كما نتطلع إلى
انعقاد أع��م��ال ال���دورة الرابعة
للجنة العليا الكويتية األردنية
والتي تتزامن مع ه��ذه الزيارة
وال��ت��ي تشكل راف���دا ج��دي��دا في
سبيل تعزيز عالقاتنا الراسخة”.
وقد جرت املباحثات في أجواء
ودية عكست العالقات الثنائية
التاريخية بني البلدين والروابط
األخ��وي��ة املتينة ب�ين الشعبني
الشقيقني.
وت���رك���زت امل��ب��اح��ث��ات على
سبل دعم العالقات بني البلدين
وت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون ف���ي شتى
املجاالت السياسية واالقتصادية
والثقافية والسياحية التي حتقق
طموحات وتطلعات الشعبني
الشقيقني.
كما تناولت املباحثات القضايا
اإلقليمية وال��دول��ي��ة ال��ت��ي تهم
دولة الكويت واململكة األردنية
الهاشمية واجلهود الدبلوماسية
املبذولة لتحقيق السالم ودعم
االستقرار في املنطقة.
وت���ب���ادل اجل��ان��ب��ان ال���رؤى
ووجهات النظر جت��اه القضايا
اإلقليمية ورغ��ب��ة البلدين في
ت��ع��زي��ز ال���ت���ش���اور امل��س��ت��م��ر
والتنسيق ال��دائ��م حيالها.هذا
وعقب املباحثات احتفل اجلانبان
بالتوقيع على عدد من االتفاقيات
وم��ذك��رات التفاهم بني البلدين
والتي شملت املجاالت التالية:
 – 1مذكرة تفاهم للتعاون في
مجاالت النفط والغاز ومصادر
الطاقة املتجددة واجليولوجيا.
 - 2مذكرة تفاهم للتعاون
ف��ي م��ج��ال ال��ت��ع��اون االسكاني
والتنمية احلضارية.
 - 3مذكرة تفاهم في مجال
الشؤون االجتماعية .وقد وقع
االتفاقيات وزير املالية الدكتور
ن���اي���ف ف��ل�اح احل���ج���رف وم��ن
اجل��ان��ب األردن���ي وزي���ر املالية
الدكتور عزالدين كناكريه.
 – 4اتفاق في املجال اإلعالمي.
 – 5ات���ف���اق ف���ي م��ش��روع
البرنامج التنفيذي ف��ي مجال
حماية البيئة لعامي 20-19

امللك عبدالله الثاني يتسلم رسالة سمو األمير من املبارك

التقى سمو الشيخ ج��اب��ر امل��ب��ارك رئيس
مجلس الوزراء في قصر احلسينية بالعاصمة
عمان أمس مع صاحب اجلاللة الهاشمية امللك
عبدالله الثاني ابن احلسني ملك اململكة األردنية
الهاشمية الشقيقة.
ونقل سموه خالل اللقاء رسالة خطية من
صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد
إلى أخيه صاحب اجلاللة الهاشمية امللك عبدالله
الثاني تتضمن سبل دع��م العالقات الثنائية
بني البلدين الشقيقني والقضايا ذات االهتمام
املشترك.
كما نقل سموه حتيات ومتنيات صاحب
السمو أمير البالد وسمو ول��ي العهد الشيخ
نواف األحمد للشعب األردني الشقيق مبزيد من
التقدم واالزدهار.
وأع���رب س��م��وه ع��ن سعادته بلقاء جاللة

امللك عبدالله الثاني واالس��ت��م��اع ال��ى رؤيته
جت��اه مختلف القضايا ال��دول��ي��ة واإلقليمية
واجلهود الدبلوماسية املبذولة لتحقيق السالم
واالستقرار في املنطقة العربية.
وق��د أق��ام صاحب اجل�لال��ة الهاشمية امللك
عبدالله الثاني ابن احلسني ملك اململكة األردنية
الهاشمية الشقيقة في قصر احلسينية مأدبة
غ��داء رسمية على ش��رف سمو الشيخ جابر
املبارك رئيس مجلس ال��وزراء وأعضاء الوفد
ال��رس��م��ي امل��راف��ق لسموه مبناسبة زي��ارت��ه
الرسمية للمملكة األردنية الهاشمية الشقيقة.
وحضر املأدبة ولي العهد باململكة األردنية
الهاشمية سمو األمير احلسني بن عبدالله الثاني
ودولة رئيس مجلس الوزراء باململكة األردنية
الهاشمية الشقيقة الدكتور عمر الرزاز وأعضاء
احلكومة وكبار الوزراء واملسؤولني باململكة.

املبارك يفتتح مبنى السفارة الكويتية
اجلديد وسط عمان
حت��ت رع��اي��ة وح��ض��ور سمو الشيخ جابر
املبارك رئيس مجلس ال��وزراء وبحضور دولة
رئيس ال���وزراء باململكة األردن��ي��ة الهاشمية
الشقيقة الدكتور عمر الرزاز احتفل أمس بافتتاح
مبنى سفارة دولة الكويت اجلديد لدى اململكة
األردنية الهاشمية الشقيقة.
وأش��اد سموه باجلهود التي تبذلها سفارة
دولة الكويت في اململكة األردنية الهاشمية في
توطيد العالقات الثنائية بني البلدين الشقيقني
جتسيدا للدبلوماسية الكويتية التي أرسى
 –6اتفاقية منحة بقيمة 6
مليون دوالر أمريكي لتمويل
م����ش����روع ان����ش����اء وجت��ه��ي��ز
مدرستني أساسيتني في محافظة
العاصمة.
 – 7اتفاقية معدلة التفاقية
إع��ادة جدولة ال��دي��ون املترتبة
على األردن لصالح الصندوق
الكويتي للتنمية.
وق���د وق���ع االت��ف��اق��ي��ات عن
ح��ك��وم��ة دول���ة ال��ك��وي��ت نائب
رئيس مجلس ال���وزراء ووزي��ر
اخلارجية الشيخ صباح اخلالد
وع���ن ح��ك��وم��ة امل��م��ل��ك��ة وزي���ر
اخل��ارج��ي��ة وش���ؤون املغتربني
امين الصفدي.
 – 8برنامج تنفيذي للتعاون
ف���ي م��ج��ال ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ال��ي

دعائمها صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح
األحمد اجلابر .ونوه سموه بالدور الذي تقوم
به السفارة والقائمون عليها في رعاية مصالح
املواطنني الكويتيني املقيمني او الزائرين وتوفير
كافة السبل واملساعدات التي قد يحتاجونها.
وحضر احلفل نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير اخلارجية الشيخ صباح اخلالد والوزراء
وأع��ض��اء وف��د غرفة جت��ارة وصناعة الكويت
املرافقني في الوفد الرسمي ورؤس��اء املكاتب
وامللحقيات الكويتية وأعضاء السفارة.

والبحث العلمي.
 – 9مذكرة تفاهم في املجال
التربوي والتعليمي .وقد وقع
االتفاقيتني وزير التربية ووزير
التعليم العالي الدكتور حامد
العازمي وع��ن اجلانب األردن��ي
وزي��ر التربية والتعليم ووزير
التعليم العالي والبحث العلمي
الدكتور وليد املعاني.
 – 10مذكرة تفاهم في مجال
األرصاد اجلوية.
 - 11.برنامج تنفيذي في
املجال السياحي.
 - 12مشروع برنامج تنفيذي
في املجال الصناعي.
 - 13م���ذك���رة ت��ف��اه��م في
م��ج��ال امل���دن ال��ص��ن��اع��ي��ة .وق��د
وق��ع االتفاقيات وزي��ر التجارة

والصناعة ووزير الدولة لشؤون
اخلدمات خالد ال��روض��ان وعن
اجلانب األردن��ي وزير الصناعة
وال��ت��ج��ارة والتموين الدكتور
طارق احلموري.
 - 14م��ذك��رة تفاهم حول
ت���ب���ادل اخل���ب���رات ف���ي م��ج��ال
التعاون القانوني والقضائي.
 – 15مذكرة تفاهم بني مركز
امل��ل��ك ع��ب��دال��ل��ه ال��ث��ان��ي للتميز
باململكة األردنية واألمانة العامة
للمجلس األع���ل���ى للتخطيط
والتنمية .وقد وقعها عن اجلانب
الكويتي وزي���ر ال��ع��دل ووزي��ر
ال��دول��ة ل��ش��ؤون مجلس األم��ة
ال��دك��ت��ور ف��ه��د ال��ع��ف��اس��ي وع��ن
ح��ك��وم��ة اململكة وزي���ر ال��ع��دل
الدكتور بسام سمير التلهوني.

منحة كويتية لألردن بـ  6ماليني دوالر الستيعاب تداعيات اللجوء السوري
وقع الصندوق الكويتي للتنمية
االقتصادية العربية واحلكومة
األردنية أمس االثنني اتفاقية يقوم
ال��ص��ن��دوق مبقتضاها نيابة عن
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
بتقدمي منحة بقيمة ستة ماليني
دوالر أمريكي لالسهام في متويل
مشروع إنشاء وجتهيز مدرستني
اساسيتني في محافظة العاصمة
عمان تلبية لالحتياجات التعليمية
لالجئني ال��س��وري�ين واملجتمعات
املستضيفة في األردن.
ووق��ع اتفاقية املنحة نيابة عن
ال��ص��ن��دوق الكويتي نائب رئيس
مجلس ال��وزراء ووزي��ر اخلارجية
ورئ��ي��س مجلس ادارة الصندوق
ال��ك��وي��ت��ي للتنمية االق��ت��ص��ادي��ة
العربية الشيخ صباح اخلالد فيما
وقعها نيابة عن احلكومة األردنية
وزير اخلارجية وشؤون املغتربني
أمين الصفدي.
وتأتي االتفاقية في إطار زيارة
سمو الشيخ جابر امل��ب��ارك رئيس

مجلس ال���وزراء الكويتي ل�لأردن
وعلى هامش اعمال الدورة الرابعة
للجنة العليا االردن��ي��ة الكويتية
املشتركة.
وق����ال م��دي��ر ع����ام ال��ص��ن��دوق
الكويتي للتنمية عبدالوهاب البدر
لـ (كونا) عقب مراسم حفل التوقيع
التي أقيمت مبقر رئاسة ال��وزراء
األردن��ي��ة ان املنحة مخصصة من
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
لالسهام في خطة االستجابة الزمة
الالجئني السوريني في االردن.
واض���اف ال��ب��در ان قيمة املنحة
مخصصة النشاء وجتهيز مدرستني
اس��اس��ي��ت�ين ف��ي ال��ع��اص��م��ة عمان
(مدرسة عمان االساسية املختلطة
في لواء ماركا) و(مدرسة ام قصير
وامل��ق��اب��ل�ين اجل���دي���دة االس��اس��ي��ة
املختلطة في لواء القويسمة) وتنفيذ
االعمال املدنية للفصول التعليمية
والتدريبية واالداري��ة وتزويدهما
ب��االث��اث والتجهيزات التعليمية
واالداري������ة ال�ل�ازم���ة واخل��دم��ات

د .نايف احلجرف يوقع إحدى االتفاقيات

الهندسية والتصاميم.
وذك���ر ان امل��ش��روع ي��ه��دف الى
املساهمة ف��ي تلبية االحتياجات

التعليمية ل�لاج��ئ�ين ال��س��وري�ين
واملجتمعات املستضيفة في االردن
م��ن خ�لال رف��ع مستوى اخل��دم��ات

التعليمية املقدمة لهم وذلك لضمان
استمرارية تقدميها في املناطق التي
تشهد تركزا لالجئني فيها.

وب�ي�ن ان امل��ن��ح��ة ال��ت��ي يقدمها
ال��ص��ن��دوق ن��ي��اب��ة ع���ن مؤسسة
الكويت للتقدم العلمي هي عبارة عن
مساهمة تندرج ضمن املساهمات
غ��ي��ر احل��ك��وم��ي��ة وت��ع��ه��دت بها
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
بتخصيص مبلغ  50مليون دوالر
امريكي على مدى ثالثة اعوام لدعم
م��ش��اري��ع وان��ش��ط��ة ت��وف��ر فرصا
تعليمية لالجئني ال��س��وري�ين في
الدول املستضيفة لهم في اطار الدعم
الذي تعهدت به الكويت في مؤمتر
املانحني الرابع املنعقد في لندن.
ووف��ق بيانات رسمية فقد قدم
ال��ص��ن��دوق ل��ل��ح��ك��وم��ة االردن��ي��ة
 26قرضا لتمويل مشروعات في
قطاعات مختلفة بلغ اجمالي قيمة
هذه القروض حوالي 7ر 166مليون
دينار (حوالي  550مليون دوالر)
سحبت بالكامل وس��دد منها حتى
مطلع فبراير احلالي مبلغ 3ر91
مليون دينار (حوالي 5ر 300مليون
دوالر).

كما قدم الصندوق ل�لاردن ثالث
معونات فنية بقيمة 5ر 1مليون
دينار تقريبا (حوالي خمسة ماليني
دوالر) لتمويل اع����داد دراس���ات
اجل��دوى الفنية واالقتصادية كما
ق��دم الصندوق ث�لاث منح ل�لاردن
مببلغ ق���دره ح��وال��ي 7ر 1مليون
دينار (6ر 5مليون دوالر).
كما قدمت حكومة الكويت منحة
لألردن بقيمة 250ر 1مليون دوالر
سحب منها حتى مطلع شهر فبراير
احلالي مبلغ 210ر 1مليون دوالر
امريكي .ي��ذك��ر أن ه��ذه االتفاقية
ت��أت��ي ض��م��ن وث��ي��ق��ة ت��ش��م��ل 15
اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرنامجا
تنفيذيا مشتركا وقعتها احلكومتان
الكويتية واالردن��ي��ة اليوم االثنني
خالل اعمال اجتماعات اللجنة العليا
املشتركة بني البلدين املنعقدة في
دورت��ه��ا ال��راب��ع��ة وبحضور سمو
الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس
ال��وزراء ونظيره االردن��ي الدكتور
عمر الرزاز.

