
اخلميسالمحلية
25 ديسمبر 2010

55
االحد المحلية

16   مايو  2010

3

ف�ساتني �سهرة
من لبنان

frechsoiree.webs.com

67788996

سفيرنا في األردن: نقلة نوعية في العالقات الكويتية ـ األردنية
عّمان � كونا: وصف س���فيرنا لدى األردن الشيخ فيصل احلمود الزيارة املرتقبة لصاحب السمو األمير الشيخ 

صباح األحمد إلى األردن ب� »التاريخية التي تأتي تتويجا لتعزيز عالقات البلدين الشقيقني النموذجية«.
وأضاف الشيخ فيصل: »ال يخفى على أحد التطور الكبير والنقلة النوعية املميزة التي وصلت إليها العالقات 

الكويتية � األردنية في السنوات األخيرة«، مشددا على توجيهات قيادة البلدين في هذا الصدد.
وأشار الى ان الكويت واألردن يعمالن على تعزيز العالقات من خالل املزيد من توقيع االتفاقيات التي ستوقع 
قريبا والتي من ش���أنها زيادة حجم التعاون بني البلدين في مختلف املجاالت تكريس���ا لالس���تفادة من اخلبرات 

األردنية، خاصة في املجال التعليمي واألكادميي والصحي.

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد قبيل مغادرته البالد ويبدو سمو ولي العهد وكبار الشيوخ

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد لدى وصوله إلى مطار شرم الشيخ الدولي وفي استقباله رئيس الوزراء املصري د.أحمد نظيف

الشيخ جابر العبداهلل مودعا صاحب السمو األمير

الرئيس جاسم اخلرافي مصافحا صاحب السمو األمير

صاحب السمو األمير مصافحا سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد

وصل صاحب الس���مو االمير الشيخ صباح 
االحمد والوفد املرافق لس���موه مساء امس الى 
مطار شرم الشيخ الدولي وذلك في زيارة اخوية 

الى جمهورية مصر العربية الشقيقة.
وكان في اس���تقبال سموه على ارض املطار 
د.احمد نظيف رئيس مجلس وزراء جمهورية 
مصر العربية الشقيقة ومحمد عبدالفضيل شوشة 
محافظ جنوب سيناء وسفيرنا لدى جمهورية 
مصر العربية الشقيقة د.رشيد احلمد ومندوبنا 
الدائم لدى جامعة الدول العربية عبداهلل املنصور 

واركان السفارة.
وكان صاحب الس���مو األمير الشيخ صباح 
االحمد والوفد الرسمي املرافق لسموه غادر ارض 
الوطن عصر امس متوجها الى جمهورية مصر 
العربية الشقيقة في زيارة أخوية والى كل من 
اجلمهورية العربية السورية الشقيقة واململكة 
االردنية الهاشمية الشقيقة واجلمهورية اللبنانية 

الشقيقة في زيارة رسمية.
وقد كان في وداع س���موه على ارض املطار 
س���مو نائب االمير وولي العهد الش���يخ نواف 
االحمد ورئيس مجلس األمة جاس���م اخلرافي 

وكبار الشيوخ وس���مو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد والنائب االول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك ووزير 
ش���ؤون الديوان االميري باالنابة الش���يخ علي 

اجلراح وكبار املسؤولني بالدولة.
 ويرافق سموه وفد رسمي يضم كال من نائب 
رئيس احلرس الوطني الش���يخ مشعل االحمد 
ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الش���يخ د.محمد الصباح ونائب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير الدولة لشؤون 
التنمية ووزير الدولة لشؤون االسكان الشيخ 
احمد الفهد واملستشار بالديوان االميري محمد 
شرار ووزير املالية مصطفى الشمالي واحمد فهد 
الفهد مدير مكتب صاحب السمو األمير واملسشتار 
بالديوان االميري محمد ابواحلسن واملستشار 
بالديوان االميري خالد الفليج ورئيس املراسم 
والتشريفات االميرية الش���يخ خالد العبداهلل 
ووكيل وزارة اخلارجية خالد اجلاراهلل واملستشار 
بالديوان االميري د.عبداهلل املعتوق وعدد من 
كبار املس���ؤولني في الدي���وان االميري ووزارة 

اخلارجية ووزارة املالية.

صاحب السمو وصل إلى مصر في مستهّل جولة عربية تشمل سورية واألردن ولبنان

الديحاني: مباحثات األمير واألسد تتناول عملية السالم
والمستجدات العربية والدولية والعالقات الثنائية

دمشق � كونا: اشاد سفيرنا لدى 
سورية عزيز الديحاني امس بأهمية 
التي سيقوم بها صاحب  الزيارة 
السمو األمير الشيخ صباح االحمد 
الى العاصمة السورية دمشق اليوم 
ودورها في توطيد وتعزيز العالقات 
الكويتية � السورية املتميزة وانشاء 
قاعدة صلبة من التنسيق والتعاون 
املشترك بني البلدين الشقيقني في 

مختلف املجاالت.
وقال في تصريح ل� »كونا« بهذه 
املناسبة ان مباحثات صاحب السمو 
األمير مع اخيه الرئيس السوري 
بشار االسد تكتسب اهمية بالغة في 

ظل ما متر به املنطقة من ظروف 
دقيقة وحساسة تستدعي التنسيق 
والتش����اور حيالها مبا يصب في 
صالح البلدي����ن والعرب جميعا. 
واضاف ان من ابرز القضايا التي 
س����تكون محط اهتمام الزعيمني 
العربي����ني مس����تجدات االوضاع 
في االراضي الفلسطينية احملتلة 
وخاص����ة توس����ع االس����تيطان 
السافرة  االسرائيلي واالعتداءات 
الش����ريف واملسجد  القدس  على 
االقصى ومحاوالت تهويده اضافة 
الى اجلهود املبذولة الس����تئناف 
املباش����رة بني  املفاوض����ات غير 
الفلس����طينيني واالس����رائيليني 
الوحدة  وكذل����ك اهمية تعزي����ز 
الوطني����ة الفلس����طينية وصوال 
الى حتقيق املصاحل����ة. وقال ان 
القائدين العربيني سيتناوالن اخر 
املستجدات على الساحتني العربية 
والدولية وملف العالقات العربية 
� العربية وتنقية االجواء وتفعيل 
التضام����ن العربي من خالل دعم 
دور جامعة الدول العربية وتفعيل 
آلياتها ومؤسسات العمل العربي 

املش����ترك ومتابعة تنفيذ قرارات 
القمة العربية االخيرة التي عقدت 
في مدينة س����رت الليبية. واشار 
في هذا االطار ال����ى دور صاحب 
السمو األمير في حتقيق املصاحلة 
العربية الت����ي جرت على هامش 
القمة االقتصادي����ة واالجتماعية 
والتنموي����ة التي عقدت بالكويت 
في يناير عام 2009 وادت الى عقد 

قمة عربية مصغرة في العاصمة 
السعودية.

وقال ان املل����ف االقتصادي 
سيكون محور محادثات صاحب 
السمو األمير مع الرئيس االسد 
ف����ي ظ����ل االهتمام  خصوصا 
السوري بجذب االستثمار االجنبي 
والعربي وحرص الكويت )رئيسة 
العربية(  القم����ة االقتصادي����ة 
ف����ي املنطقة  على االس����تثمار 
العربية والنهوض باقتصادات 
العربي واقامة مشاريع  الوطن 
اس����تراتيجية تتعلق مبجاالت 
الكهربائي والس����ككي  الرب����ط 
والنفط والغاز واخرى تتعلق 
املائية وحتقيق  املوارد  بتنمية 

االمن الغذائي العربي.
واك����د اهمية املب����ادرة التي 
الس����مو األمير  اطلقها صاحب 
في القم����ة االقتصادية االخيرة 
النشاء صندوق لدعم وتطوير 
املشروعات الصغيرة واملتوسطة 
في الوطن العربي برأسمال مليار 
دوالر ودروها في دعم الشباب 

في مختلف الدول العربية.

السفير عزيز الديحاني

وزير االعالم اللبناني ثّمن وقوف الكويت إلى جانب لبنان

متري: األمير  ترجم التضامن العربي  إلى مبادرات فعلية
بيروت � كونا: أكد وزير االعالم اللبناني طارق 
متري امس اهمية الدور الذي لعبته الكويت في ظل 
قيادة صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد في 
ترجمة شعار التضامن العربي الى مبادرات فعلية 

مثمنا وقوف الكويت الدائم مع لبنان.
وقال متري في حديث اجرته معه »كونا« مبناسبة 
الزيارة التي س����يقوم بها صاحب السمو األمير الى 
لبنان ان »زيارة س����موه الى بلدنا تكتس����ب اهمية 
كبرى في كل ما من شأنه ان يوثق العالقات العميقة 

اساسا بني الكويت ولبنان«.
واضاف ان »الزيارة املرتقبة لصاحب الس����مو 
األمير الش����يخ صباح االحمد تعتب����ر مصدر غنى 
ومناسبة لتأكيد محبتنا للكويتيني والظهار محبة 

خاصة يكنها لبنان لسمو أمير الكويت«.
واذ ثّمن وقوف الكويت اميرا وحكومة وشعبا الدائم الى جانب لبنان 
قال متري ان »صاحب الس����مو االمير الشيخ صباح االحمد كان دائما 
معنا ويؤكد حرصه على وحدتنا واس����تقرار بلدنا مع جميع الفرقاء« 
مشيرا الى ان »سموه رعى حوارات وقام مببادرات ديبلوماسية كثيرة 

جتاه لبنان لكي ينعم باالستقرار السياسي واالقتصادي«.
واضاف متري ان »الزيارة باالضافة الى كونها حدثا كويتيا � لبنانيا 
على طريق سلسلة من االحداث واملبادرات التي تعزز ما بيننا من روابط 
فان لها معنى خاصا يضفيه حضور صاحب الس����مو االمير شخصيا 
الى لبنان بعد سنة من اطالقه مبادرة املصاحلات العربية على هامش 

انعقاد القمة االقتصادي����ة واالجتماعية والتنموية 
التي انعقدت بالكويت مطلع العام 2009«.

واكد ان »لبنان كان وال يزال وسيبقى مدافعا عن 
القضايا العربية وساعيا الن يكون التضامن العربي 
تضامنا فعليا ال مجرد تضامن موس����مي تعبر عنه 
بيانات االجتماعات العربية« قائال »لعل لبنان اكثر 
البلدان العربية متس����كا بالوفاق بني العرب لكي ال 
يكون س����احة صراع او ارض منازلة.. لبنان يريد 
لنفسه ان يكون ارض لقاء وتفاعل وتبادل وتعاون 

بني االشقاء العرب«.
واكد وزير االع����الم اللبناني ان »الكويت كانت 
وال ت����زال مهيأة الن تلع����ب دورا كبيرا ليس فقط 
في خلق جو موات للوفاق العربي بل لترجمة هذا 
الوفاق مببادرات فعلية كما حصل في قمة الكويت 
االقتصادي����ة«. واعرب مت����ري عن اعتقاده ان »الوف����اق ال يبنى فقط 
بالديبلوماسية او بالزيارات بل يبنى بالعمل العربي املشترك وهذا ما 

يعبر عنه دائما صاحب السمو االمير «.
وحول العالقات بني الكويت ولبنان والتشابه بني البلدين في مجال 
احلري����ة االعالمية قال متري ان »العالقات الوثيقة التي تش����د بلدينا 
ينسجها كل يوم لبنانيون وكويتيون.. كويتيون يأتون الينا كانوا بني 
العرب االوائل ممن اقاموا في لبنان لفترات طويلة ويكنون لبلدنا محبة 
كبيرة وينسجها ايضا لبنانيون مقيمون في الكويت ومنهم الكثير من 

االعالميني الذين يعملون في وسائل االعالم الكويتية«.

طارق متري


