
رحبت نخبة من أعالم الصحافة 
املصرية بزيارة سمو رئيس مجلس 
ال��وزراء الشيخ جابر املبارك لبلده 
الثاني مصر ف��ي ض��وء العالقات 
ال��ت��اري��خ��ي��ة ال��وط��ي��دة واملتميزة 
ب��ني البلدين الشقيقني على كافة 

املستويات الرسمية والشعبية.
وأك��د ه��ؤالء في لقاءات أجرتها 
)كونا( مبناسبة زيارة سمو رئيس 
ال��وزراء املرتقبة اليوم ملصر أهمية 
ه��ذه ال��زي��ارة على صعيد تعزيز 
العالقات الثنائية وقضايا املنطقة 
السيما في ظل التحديات التي متر 
ب��ه��ا. وق���ال رئ��ي��س مجلس إدارة 
ورئيس حترير وكالة أنباء الشرق 
األوس���ط )أ ش أ( علي حسن في 
هذا اإلط��ار إن هذه الزيارة موضع 
ترحيب كبير ف��ي مصر ف��ي ضوء 
العالقات الوثيقة بني البلدين والتي 
»تعد منوذجا يحتذى به بني دول 
العالم عامة وب��ني ال��دول العربية 

خاصة«.
ولفت إلى أن هذه الزيارة الهامة 
ينتظر أن تتناول تطورات األوضاع 
ف��ي املنطقة العربية ع��ام��ة وفي 
منطقة اخلليج خاصة فضال عن 
التحديات والتهديدات التي تواجه 

العالم العربي في مجمله.
وأشار كذلك إلى أن هناك قضايا 
بالغة األهمية محل االهتمام املشترك 
مثل مكافحة اإلره���اب ومواجهة 
التطرف وغيرها إل��ى جانب بحث 
سبل تعزيز العالقات الثنائية بني 
البلدين والدفع قدما مبسيرة هذه 
العالقات السيما ما يتعلق باجلانب 

االقتصادي منها.
واس���ت���ع���رض ح���س���ن ت��ط��ور 
ال��ع��الق��ات ال��وث��ي��ق��ة ب��ني البلدين 
الشقيقني منذ اس��ت��ق��الل الكويت 
عام 1961 وتوطيدها في مختلف 
مراحلها ووقوف الكويت الى جانب 
مصر اثناء ال��ع��دوان الثالثي عام 
1956 وفي حرب عام 1967 وفي 
نصر حرب اكتوبر 1973 ومواقفها 

املساندة ملصر في مختلف املجاالت.
كما أش��ار ال��ى وق��وف مصر إلى 
جانب الكويت في مختلف الظروف 
وام��ت��زاج ال��دم الكويتي واملصري 
في تلك احلروب وفي حرب حترير 
الكويت إثر عدوان الرئيس العراقي 
األسبق صدام حسني واتخاذ مصر 
موقفا قويا مع احلق الكويتي حتى 

مت حترير البالد.
ون��وه حسن ب��أن العالقات بني 
البلدين الشقيقني تشهد تقاربا كبيرا 
»مبا ميثل تطابقا في وجهات النظر« 
في ظل التشاور ال��دائ��م واملستمر 
ب��ني الرئيس امل��ص��ري عبدالفتاح 
السيسي وشقيقه سمو أمير البالد 

الشيخ صباح األحمد.
وأض��اف أن هناك تشاورا دائما 
ومستمرا بني قيادتي البلدين إزاء 
مختلف القضايا التي تهم املنطقة 
كما يجمعهما احلرص على أن يعم 
األم��ن واالس��ت��ق��رار رب��وع املنطقة 
وزي��ادة أواص��ر التعاون املشترك 
في كل ما من شأنه خدمة مصالح 

شعبي البلدين الشقيقني.
وشدد على أن مصر تولي بالفعل 
أهمية خاصة بالكويت ف��ي اط��ار 
اهتمامها ب���دول منطقة اخلليج 
مستذكرا اع��الن الرئيس السيسي 
منذ توليه مهام منصبه أن »أم��ن 

اخلليج خط احمر« وكذلك مقولته 
»م��س��اف��ة ال��س��ك��ة« ف��ي إش���ارة إلى 
االستعداد للدفاع عن دول اخلليج 
في مواجهة أي تهديدات ميكن أن 
تتعرض ل��ه��ا.  وثمن حسن كذلك 
ال��رواب��ط والعالقات االقتصادية 
وال��ت��ج��اري��ة ال��ت��ي جتمع البلدين 
وال��ت��ي تشهد ت��ط��ورا ومن��وا كبيرا 
ووج���ود ع��دد كبير م��ن الشركات 
الكويتية التي لها استثمارات في 

مصر وتعمل في مجاالت مختلفة.
ون��وه أيضا بالتعاون الثقافي 
وامل��ش��ارك��ة الكويتية ف��ي مختلف 
احمل��اف��ل الثقافية ال��ت��ي تعقد في 
مصر وكذلك املشاركة املصرية في 
مختلف احملافل الثقافية التي تعقد 

في الكويت.
وأع���رب ع��ن ثقته ف��ي أن تسفر 
زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء 
ع���ن امل���زي���د م���ن ال��ت��ش��اور ب��ش��أن 
التحديات التي تواجه املنطقة في 
ظل حرص كال البلدين وتوجهاتهما 
السياسية ال��ى جانب توقيع عدة 
اتفاقيات »مم��ا ميثل دفعة جديدة 
قوية في مسيرة العالقات الوطيدة 

بني البلدين الشقيقني«.
وخ��ل��ص ح��س��ن إل���ى ال��ق��ول إن 
ع��ب��ارة )مصر ف��ي قلب الكويت .. 
وال��ك��وي��ت ف��ي قلب م��ص��ر( جتسد 
العالقات التاريخية بني البلدين 

الشقيقني.
وم��ن جانبه هنأ رئيس حترير 
صحيفة )األخبار( وأمني عام احتاد 
الصحفيني ال��ع��رب خ��ال��د ميري 
الشعب الكويتي بعودة سمو أمير 
ال��ب��الد الشيخ صباح األح��م��د بعد 

رحلة العالج.
وأكد ترحيب مصر على املستوى 
الشعبي قبل الرسمي بزيارة سمو 
رئ��ي��س مجلس ال�����وزراء وال��وف��د 

املرافق في بلدهم الثاني مصر.
وأع����رب م��ي��ري ع��ن ث��ق��ت��ه ب��أن 
الزيارة ستعطي دفعة قوية جديدة 
للعالقات ب��ني البلدين الشقيقني 
»ال���ت���ي ه���ي ف���ي األص�����ل ق��وي��ة 

وراس���خ���ة«، م��ؤك��دا أن العالقات 
املصرية الكويتية كانت وال تزال 
ق��وي��ة وم��ت��م��ي��زة ف���ي ظ���ل أخ���وة 
وصداقة وتعاون على املستويني 

الرسمي والشعبي.
وأش����ار إل���ى أن ه��ن��اك تعاونا 
كامال وتفاهما إزاء كافة امللفات 
السياسية والتجارية واالقتصادية 
وأن »ال��ع��الق��ة ب��ني البلدين دائما 
في مرحلة صعود« مشددا على أن 
زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء 
ملصر ستكون لها »أبعاد مهمة كثيرة 
السيما في مجال تعزيز العالقات 

على الصعيد االقتصادي«.
ون�����وه ب�����دور االس��ت��ث��م��ارات 
الكويتية في مصر والتعاون في 
امل��ل��ف��ات التجارية واالقتصادية 
السيما في ظل ما تشهده مصر في 
السنوات األخ��ي��رة من مشروعات 
عمالقة وتنموية جديدة في مختلف 
أرج��اء البالد وكذلك تعديل قانون 
االس��ت��ث��م��ار والبنية التشريعية 
لكي تصبح جاذبة أكثر لالستثمار 
ول��ض��م��ان تيسير االس��ت��ث��م��ارات 

العربية واألجنبية في مصر.
وأع���رب ميري ع��ن قناعته بأن 
زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء 
ملصر ستسفر عن املزيد من التعاون 
في العديد من املجاالت في الفترة 
املقبلة ف��ي ظ��ل ق��ي��ادت��ي البلدين 

الشقيقني.
وب����دوره أع���رب رئ��ي��س حترير 
صحيفة )اجلمهورية( عبدالرازق 
توفيق عن التهنئة للكويت بعودة 
سمو أم��ي��ر ال��ب��الد الشيخ صباح 
األح��م��د إل��ى أرض ال��وط��ن بكامل 
الصحة والذي وصفه بأنه »القائد 
العربي الذي يتسم دائما باحلكمة 

واحملب ألمته العربية«.
ك��م��ا وص���ف ت��وف��ي��ق ال��ع��الق��ات 
املصرية الكويتية بأنها »ثرية« 
على مدار التاريخ وتضيئها املواقف 
التاريخية املشرفة املتبادلة بني 
البلدين، مبينا أن زيارة سمو الشيخ 
ج��اب��ر امل��ب��ارك ت��أت��ي ف��ي توقيت 

مناسب وفي ضوء ملفات وقضايا 
كثيرة وتعاون اقتصادي كبير بني 

البلدين.
وأش���ار إل��ى م��ا تشهده املنطقة 
العربية وف��ي القلب منها منطقة 
اخلليج م��ن حت��دي��ات وت��ه��دي��دات 
ومخاطر تتطلب التكاتف والتقارب 
والتعاون واملشاركة منوها بإميان 
ال��ق��ي��ادة السياسية املصرية بأن 
»أمن اخلليج جزء ال يتجزأ من األمن 

القومي املصري«.
وقال توفيق: إن زي��ارة الرئيس 
املصري عبدالفتاح السيسي األخيرة 
للكويت »كانت عنوانا رئيسيا ملدى 
ال��ود واحملبة واحل��ف��اوة الشعبية 
والرسمية من أهلنا في الكويت وما 
يجمع بني القيادتني السياسيتني من 
تقدير واحترام وتفاهم ازاء املصالح 

املشتركة«.
وأوض������ح أن ه���ن���اك ت��ع��اون��ا 
وش��راك��ة اق��ت��ص��ادي��ة ك��ب��ي��رة بني 
البلدين الشقيقني ميكن البناء عليها 
واالستفادة من الفرص االستثمارية 
الواعدة في مصر ومبا يحقق صالح 
ال��ش��ع��ب��ني ال��ش��ق��ي��ق��ني وف���ي إط��ار 
املودة واالحترام اللذين تنتهجهما 

السياسات املصرية والكويتية.
وأش����ار إل���ى أن م��ص��ر جنحت 
خ��الل ال��س��ن��وات اخلمس االخيرة 
ف��ي تشييد بنية اس��اس��ي��ة كبيرة 
للغاية مثل شبكات الطرق وإنشاء 
نحو 14 مدينة ج��دي��دة فضال عن 
إزال���ة امل��ع��وق��ات والبيروقراطية 
ام��ام املستثمرين ومنح تيسيرات 

وحوافز استثمارية.
وأك���د ت��وف��ي��ق اه��م��ي��ة ال��زي��ارة 
امل��رت��ق��ب��ة ل��س��م��و رئ��ي��س مجلس 
ال���وزراء والتي تأتي في ظل حالة 
غير مسبوقة من التفاهم والتقارب 
بني البلدين واصفا التعاون املصري 
الكويتي ب��أن��ه »يجسد النموذج 
املثالي امل��ف��روض ب��ني اي دولتني 

عربيتني«.
وق��ال: إن »كل املعطيات« تشير 
إلى أن زيارة سموه ستكون ناجحة 
وحت��ق��ق اه��داف��ه��ا ك��ام��ل��ة ف��ي ظل 
الترحيب املصري بالضيف الكويتي 
الكبير، مؤكدا إدراك ووعي القيادتني 
السياسيتني للبلدين ب��ض��رورة 
مجابهة التحديات والتطلع إلى 

األمام.
وشدد توفيق على حاجة الدول 
ال��ع��رب��ي��ة امل��اس��ة إل���ى التماسك 
وال��ت��ق��ارب وال��ت��ع��اون وال��وح��دة 
»السيما في ظل ما تعج به املنطقة 
م��ن أط��م��اع وم��خ��اط��ر وت��ه��دي��دات 

وإرهاب تستهدفها«.
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أك��د سفير الكويت في القاهرة 
محمد ال��ذوي��خ أم��س السبت أن 
ال��زي��ارة الرسمية لسمو رئيس 
مجلس ال�����وزراء ال��ش��ي��خ جابر 
املبارك لبلده الثاني مصر اليوم 
األحد ستدفع بالعالقات الثنائية 
األخ��وي��ة والبناءة واملتميزة بني 
البلدين الشقيقني إل��ى آف��اق أكبر 

وأرحب.
وث��م��ن ال��س��ف��ي��ر ال���ذوي���خ في 
تصريح ل� )كونا( مبناسبة زيارة 
س��م��و رئ��ي��س م��ج��ل��س ال�����وزراء 
العالقات القوية واملتجذرة بني 
البلدين الشقيقني، موضحا أن 
الزيارة تأتي بعد شهر من زيارة 
كبيرة ق��ام بها الرئيس املصري 
عبدالفتاح السيسي لبلده الثاني 
الكويت ولقائه شقيقه سمو أمير 

البالد الشيخ صباح األحمد.
وأع��رب عن ثقته في »حيوية« 
ه��ذه ال��زي��ارة ال��ت��ي تعطي تدفقا 
إيجابيا مستمرا ودفعة قوية على 
م��س��ت��وى ه���ذه ال��ع��الق��ة األخ��وي��ة 
املتميزة والتاريخية بني البلدين 

الشقيقني.
وقال السفير الذويخ: إن »هذه 
ال���زي���ارة س��ت��س��اه��م ف��ي تعزيز 
العمل الثنائي املشترك في كافة 
املجاالت السياسية واالقتصادية 
والتجارية واالستثمارية«، الفتا 
إل��ى أن م��ن ضمن أع��ض��اء الوفد 

الرسمي املصاحب وفدا اقتصاديا 
وجت���اري���ا ك��ب��ي��را مي��ث��ل ال��ق��ط��اع 

اخلاص الكويتي.
وذكر أن هذا الزخم في الزيارات 
الرسمية املتبادلة »دليل على أن 
هناك تدفقا إيجابيا في هذه العالقة 
األخوية املتميزة«، مشيرا إلى أن 
الكويت ومصر ترتبطان بعالقات 
تاريخية ليست وليدة اليوم وإمنا 

منذ أمد طويل.
وقال السفير الذويخ »تشاركنا 
م��ع��ا ف��ي ال����دم وف���ي ال���دف���اع عن 
م���ص���ال���ح ك����ال ال���ب���ل���دي���ن وع���ن 
وجودهما« موضحا أن التاريخ 
يشهد وق���وف دول���ة ال��ك��وي��ت من 
خالل جيشها الباسل خالل حرب 
1967 وعمليات االستنزاف وحرب 

أكتوبر 1973.
وأضاف: »ال ننسى كذلك وقوف 
مصر س��واء ف��ي أزم��ة عبدالكرمي 
قاسم أو الغزو العراقي البغيض 
ووقوف اجليش املصري والسياسة 
امل��ص��ري��ة وال��ش��ع��ب امل��ص��ري مع 

الكويت« في تلك احملن«.
كما لفت إل��ى وج���ود ت��ب��ادالت 
ع��دة ب��ني البلدين الشقيقني في 
كافة املجاالت الثقافية والصحية 
والتعليمية والعلمية وغيرها 
من مجاالت العمل املشترك مؤكدا 
حرص قيادتي البلدين على الدفع 
ب��ه��ذه ال��ع��الق��ات إل���ى آف���اق أكبر 

وأرح���ب. وق��ال السفير ال��ذوي��خ: 
»نحن نشكل عمقا استراتيجيا ملصر 
ومصر تشكل عمقا استراتيجيا 
لنا وندعو الله أن يحفظ بلدينا 
وقيادتينا وشعبينا إلى ما نحب 

ونصبو«.
وأكد في الوقت ذاته وجود رغبة 
كويتية ومصرية مشتركة لتعزيز 
العمل الثنائي املشترك في مجاالت 
التجارة واالستثمار والصناعة وما 
شابه داعيا املستثمرين الكويتيني 
النتهاز أي فرصة استثمارية في 
م��ص��ر »خ��اص��ة ب��ع��د التعديالت 

التي أجرتها على قانون االستثمار 
األجنبي«.

وقال السفير الذويخ: »بال شك 
ستكون ال��زي��ارة املرتقبة لسمو 
رئيس مجلس الوزراء فرصة طيبة 
للقطاع اخلاص الكويتي املصاحب 
أن يطلع على هذه النظم والقوانني 

والفرص االستثمارية«.
وأعرب عن ثقته بأن زيارة سمو 
الشيخ جابر املبارك ستساهم في 
تعميق وترسيخ العالقات الثنائية 
األخوية املتميزة والدفع بها إلى 
م��ج��االت أك��ب��ر ف��ي جوانبها ذات 

املنافع املتبادلة واملشتركة بني 
البلدين الشقيقني.

ومن املقرر أن يبدأ سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك 
اليوم  األح��د زي��ارة رسمية ملصر 
على رأس وفد رسمي واقتصادي 

رفيع املستوى.
ويتضمن ج��دول ال��زي��ارة التي 
تستمر ي��وم��ني ل��ق��اء م��ع الرئيس 
امل��ص��ري ع��ب��د ال��ف��ت��اح السيسي 
وم��ب��اح��ث��ات م��ع رئ��ي��س مجلس 
الوزراء مصطفى مدبولي فضال عن 

توقيع عدد من االتفاقيات الثنائية.

اجلارالله: زيارة املبارك متثل دفعة 
مهمة للعالقات بني البلدين

ق���ال ن��ائ��ب وزي���ر اخل��ارج��ي��ة خالد 
اجلارالله أمس السبت إن الزيارة الرسمية 
لسمو الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس 
ال��وزراء على رأس وفد كبير جلمهورية 
مصر العربية الشقيقة متثل دفعا مهما 
للعالقات الثنائية األخ��وي��ة والبناءة 

واملتميزة بني البلدين الشقيقني.
وأض���اف اجل��ارال��ل��ه ف��ي تصريح ل� 
)كونا( أن هذه الزيارة ستمثل إسهاما 
فعاال في رعاية عالقة البلدين واإلبقاء 
على حيويتها وتطورها، الفتا إلى أنها 
متثل أيضا تواصال بني قيادتي البلدين 
حيث انها تأتي بعد الزيارة التاريخية 
والناجحة للرئيس املصري عبدالفتاح 

السيسي للكويت في أغسطس املاضي.
وأكد أنه “مما يدلل على حرص سمو 
رئيس الوزراء على أن تشمل موضوعات 
ال��زي��ارة مجاالت ع��دة لعالقات البلدين 
م��راف��ق��ة س��م��وه وف���د كبير م��ن القطاع 
اخل��اص الكويتي ليتسنى لهذا القطاع 
البحث والتنسيق مع نظيره املصري لفتح 
افاق جديدة من التعاون املتميز والبناء 
وال��ذي سيعود بالفائدة على العالقات 

االقتصادية الشاملة بني البلدين”. 
وأض����اف أن���ه “مما ي��ض��اع��ف أهمية 
الزيارة أنها تأتي في ظروف بالغة الدقة 
واخل��ط��ورة مت��ر بها املنطقة تستوجب 
التشاور والتنسيق مع االشقاء في مصر 
خاصة ف��ي ض��وء ال���دور ال��ري��ادي ال��ذي 
تقوم ب��ه مصر حيال ت��ط��ورات املنطقة 

والتحديات احمليطة بها”.
وأوض��ح اجلارالله أنه “عند احلديث 
عن جمهورية مصر العربية ودوره��ا ال 

ب��د وأن نستذكر امل��وق��ف امل��ش��رف ملصر 
وشعبها عندما انتصرت للحق الكويتي 
إبان الغزو العراقي الغاشم حيث كانوا 

مع الكويت في محنتها”.
ولفت إل��ى أن ه��ذه ال��زي��ارة ستشكل 
فرصة لتوقيع عدة اتفاقيات متثل اليات 
فعالة لتعزيز العمل املشترك مع االشقاء 
ف��ي مصر لتحقيق االرت��ق��اء ب��االوض��اع 
االقتصادية وتلبية متطلبات التنمية 
في البلدين مبا يحقق تطلعات البلدين 

وشعبيهما الشقيقني.
وأف����اد أن ال���زي���ارة ستسهم أيضا 
في تعزيز العمل الثنائي املشترك في 
كافة املجاالت السياسية واالقتصادية 

والتجارية واالستثمارية.

خالد اجلارالله

السفير محمد الذويخ سمو الشيخ جابر املبارك

ترتبط الكويت ومصر بعالقات 
ت��ع��ود إل���ى منتصف ال��ق��رن ال���� 19 
اقتصرت على التجارة في بدايتها 
وازدادت رسوخا ومتانة في ضوء 
رعاية سمو أمير البالد الشيخ صباح 

األحمد. 
  وتعتبر ال��ع��الق��ات امل��ص��ري��ة - 
الكويتية املتجذرة عبر تاريخ البلدين 
الشقيقني من��وذج��ا يحتذى ب��ه في 
العالقات الدولية وتزداد أهميتها من 
خالل التنسيق والتعاون املستمر في 

مختلف القضايا وعلى جميع الصعد.
   ولم يقتصر التمايز في العالقات 
ب��ني البلدين على م��ج��االت بعينها 
ب��ل كانت متكاملة ف��ي ك��ل امليادين 
س��واء السياسية أو االقتصادية أو 
العسكرية أو الثقافية واإلعالمية 
والتعليمية والقضائية والفنية 
والسياحية والصحية والزراعية 
وأيضا العالقات االجتماعية وغيرها 

من املجاالت.
عقب استقالل الكويت كانت مصر 
أولى الدول التي اعترفت على الفور 
بالدولة اجلديدة، حيث سلم املرحوم 
عبد العزيز حسني أوراق اعتماده 
الى الرئيس جمال عبد الناصر كأول 
سفير للكويت ل��دى القاهرة وذل��ك 
ف��ي 20 ديسمبر 1961 ول��م متض 
سوى أشهر قليلة حتى قدم محمد عبد 
العزيز أوراق اعتماده في 19 مارس 
عام 1962 الى الشيخ عبدالله السالم 
الصباح كأول سفير ملصر في الكويت. 
  ومم��ا رس��خ ال��ع��الق��ات األخ��وي��ة 
الكويتية امل��ص��ري��ة محنة ال��غ��زو 
ال��ع��راق��ي ح��ي��ث وق��ف��ت م��ص��ر بكل 
إمكاناتها م��ن أج��ل اس��ت��ع��ادة احلق 
الكويتي ممن اغتصبه في مشهد سبق 
تكراره عندما وقفت الكويت الى جانب 
مصر في مواجهة عدوان يونيو 1967 

وفي حرب أكتوبر عام 1973. 
  وم���ن���ذ ت���أس���ي���س ال���ع���الق���ات 
الدبلوماسية الرسمية بني البلدين 
بعد استقالل الكويت عام 1961 بدأت 
العالقات بني اجلانبني في التنامي 
املطرد حيث استقبلت القاهرة األمير 
الراحل الشيخ عبدالله السالم الصباح 
ثالث مرات متتالية خالل 1964 في 
مؤمتري القمة العربية اللذين عقدا 
في القاهرة واالسكندرية والثالثة في 

مؤمتر دول عدم االنحياز.  
 وب��ع��د حت��ري��ر ال��ب��الد م��ن الغزو 
ع��ام 1991 ك��ان ال��رئ��ي��س املصري 
األس��ب��ق حسني م��ب��ارك م��ن أوائ���ل 
الزعماء الذي زاروا الكويت للتهنئة 
بالتحرير ثم توالت زياراته بعد ذلك 

للتشاور وتنسيق امل��واق��ف ودع��م 
أواص��ر التعاون بني البلدين في كل 
املجاالت كما قام األمير الراحل الشيخ 
جابر األحمد عقب التحرير بعدد من 
الزيارات إلى القاهرة واالسكندرية 
لتأكيد عمق العالقات التاريخية بني 

البلدين. 
  وم��ن��ذ أن ت��ول��ى س��م��و األم��ي��ر 
الشيخ صباح األحمد مقاليد احلكم 
ف��ي ال��ب��الد زادت م��ت��ان��ة ال��ع��الق��ات 
الكويتية املصرية وت��ع��ززت أكثر 
س��واء على الصعيد الثنائي أو على 
الصعيد العربي، إذ واصل سموه مع 
الرئيس األسبق حسني مبارك تبادل 
املشاورات واللقاءات وكانت أبرزها 
زي���ارة م��ب��ارك ال��ى الكويت ف��ي عام 
2009 حني استضافت البالد القمة 
العربية االقتصادية واالجتماعية 

والتنموية.   
وع��ل��ى ال��ص��ع��ي��د التعليمي ف��إن 
العالقات بني البلدين تعود إلى فبراير 
عام 1939 عندما أرسلت الكويت بعثة 
م��ن أبنائها لتلقي العلم ف��ي رح��اب 
األزه��ر الشريف ومنذ ذل��ك التاريخ 
بدأت عالقات البلدين في مجال التعليم 

واس��ت��م��رت م��ن ت��ق��دم إل��ى آخ��ر حتى 
وصلت ذروتها في الوقت احلالي. 

  وفي أوائل عام 1942 أوفدت مصر 
أربعة معلمني إل��ى م��دارس الكويت 
بناء على طلب من احلكومة الكويتية 
واتسع نطاق التعاون املشترك في 
مجال التعليم بشكل كبير عقب قيام 
ال��ث��ورة املصرية ع��ام 1952 حيث 
زادت البعثات التعليمية الكويتية 
إلى مصر وضمت طالبات كويتيات 
اع��ت��ب��ارا م��ن ع��ام 1956 كما زادت 
البعثات املصرية م��ن املعلمني في 
امل��دارس الكويتية وتطور التعاون 
التعليمي بني البلدين عاما بعد عام 
حتى أصبح االعتماد األكبر للحكومة 
الكويتية على املدرسني املصريني منذ 

الستينيات حتى اآلن.  
 ولعل ال��زي��ارة األخيرة التي قام 
بها ال��رئ��ي��س امل��ص��ري عبد الفتاح 
السيسي الى الكويت نهاية أغسطس 
املاضي وه��ي الثالثة له منذ توليه 
الرئاسة في يونيو عام 2014 تؤكد 
عمق العالقات الثنائية التي تشهد 
تطورا ملحوظا وتشاورا في مختلف 

القضايا اإلقليمية والعربية.

 19 متجذرة عبر التاريخ وتعود إلى منتصف القرن ال� 

العالقات الكويتية - املصرية منوذج 
يحتذى في العالقات الدولية

الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي يستقبل سمو الشيخ جابر املبارك في زيارة سابقة

املبارك خالل زيارة سابقة ملصر


