
 
 
 
 

 
 
 

 
2011 ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء   
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 في مأدبة الغداء التي أقامها سموه على شرفآلمة ترحيب من سمو رئيس مجلس الوزراء 
الدآتورة آريستينا فرنانديز دي آيرشنر فخامة رئيسة جمهورية األرجنتين  

  
   2011 نايري  17

  
   

  
 

يا فخامة الرئيسة أمير دولة الكويت، أن أرحب بكم  ح،ني باسم سمو الشيخ صباح األحمد الجابر الصباعديس 
آريستينا فرنانديز دي آيرشنر، وبوفدآم الكريم في دولة الكويت، آما أود أن أرسل تحياتي الحارة إلى شعبكم 

 .العزيز
  
  .ثرلقد آان شرفًا لي أن ازور بلدآم الجميل في يوليو الماضي وأتمنى أن يكون لزيارتكم إلى الكويت نفس األ 

آما أود أن أشكرآم على وجه الخصوص على إحضارآم أشعة الشمس معكم من األرجنتين التي نحمل لها 
  .خالص المحبة ونحن على أبواب المهرجانات التي تحتفل بذآرى استقالل الكويت وتحريرها

  
ل إلى تطبيقهما بكون آلتاهما من آبار المنتجين للبترو يد من األشياء المشترآة تبدأعدالتتشاطر دولتانا  

  .الممارسات الديمقراطية ثم إلى شغف آل منهما بكرة القدم 
لطالما آانت العالقات بين الكويت واألرجنتين ودية ومثمرة والسيما في مجال التجارة بين البلدين حيث تتوافق  

  .إلى حّد بعيدمصالح بلدينا 
القطاع في أو ستثمارات سواء في الحكومةهذا باإلضافة إلى أن آليهما يضم قطاعات مفتوحة جاذبة لال 

  .الخاص
  

وربما لم يكن هذا األمر أفضل منه اآلن في الكويت حيث أننا نواصل تنفيذ خطة التنمية الطموحة التي تتضمن 
  .بناء البنى التحتية األساسية وغيرها من مشاريع التنمية االجتماعية

يع سنني أشجع الشرآات األرجنتينية على استكشاف شرآاء وموزعين آويتيين في مجال األعمال من أجل توإ 
  .المنتجات والخدماتنطاق 

  
آما أنني في الوقت نفسه أدعو المستوردين والموزعين ورجال األعمال الكويتيين إلى االجتماع بالشرآات 

مجاالت آاألطعمة والمشروبات والماآينات والمعدات األرجنتينية ودراسة إمكانيات العمل في مختلف ال
  .والسياحة والصحة وبرامج الكمبيوتر والتكنولوجيا

  
وهو يمّثل الساحة األمثل بين غرفتي التجارة والصناعة في آل من بلدينا وثيق إن هناك تاريخًا من التعاون ال

  .لتسهيل فرص التجارة واالستثمار
التقني الذي سعى إليه بلدانا وأن نتمكن من توسيع التعاون الثقافي والعلمي إلى جانب التجارة، أتمنى بصدق  

، باإلضافة إلى االتفاقيات التي تم 2010في  تم توقيعها أثناء زيارتي لبلدآم في مذآرات التفاهم العديدة التي
  .ية المستدامةآما نتمنى مواصلة الحوار الذي يتناول البيئة والتنم .توقيعها بحضور سمو األمير باألمس

  
بشكل ايجابي بما  ن زيارتكم ستثمرأوأنا على ثقة ب مرة أخرى، أرحب بفخامتكم وبوفدآم الكريم في الكويت

 .يخدم مصلحة البلدين 
 
  


