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�إعـــالن هــــام
�إىل م�ستغلي �لور�ش �حلرفية

يف �ل�سليبية و�جلهر�ء

لال�ستف�سار: 99095002 / 99285326

�إىل �ل�سادة م�ستغلي �لور�ش �حلرفية يف �ل�سليبية و�جلهر�ء 

من حرفيني و�أفر�د و�سركات و�أ�سحاب رخ�ش جتارية.

لــلـــعــلـــــم

فقــد مت �إيقاف جميــع �لرت�خي�ــش و�لأن�سطة وعدم 

منــح �لرت�خي�ــش لهاتــني �حلرفيتني وعــدم جتديد 

�لرت�خي�ش من قبل بلديــة �جلهر�ء منذ �سهر فرب�ير 

�ملا�سي.

مع �لعلم �أنه توجد قر�ر�ت �سادرة من �ملجل�ش �لبلدي 

باملو�فقة على مز�ولة �لأن�سطة �حلرفية و�خلدمية.

لــذ�.. نرجو من �جلميع �لتكاتف و�لتو��سل حلل هذه 

�ملع�سلة �لتي مت�ش �سريحة كبرية من �ملو�طنني.

تتقدم ب�سادق العزاء واملوا�ساة من

عائلة الر�شيد الكرام

لـــوفـــــــاة املغفـــــور لــه بـــــاإذن اهلل تعـالــــى

حممد اأحمد الر�شيد

تغمد اهلل الفقيد بوا�سع رحمته واأ�سكنه ف�سيح جناته

واألهم اآله وذويه ال�سرب وال�سلوان

األمير اطمأن على صحة الرئيس مبارك وبحث معه المستجدات العربية والدولية
شرم الشيخ ـ خديجة حمودة و»كونا«

التقى صاحب السمو االمير 
الش���يخ صباح االحمد صباح 
الرئي���س محمد  امس اخ���اه 
حسني مبارك رئيس جمهورية 
مص���ر العربية الش���قيقة في 
مقر اقامت�����ه في مدينة شرم 
الشيخ بحضور نائب رئيس 
احلرس الوطني الشيخ مشعل 
االحم�����د والوفد الرسمي املرافق 
مبناسبة زيارة سموه االخوية 
الى جمهوري���ة مصر العربية 

الشقيقة.
وق���د اطمأن س���موه على 
صحة الرئيس وذلك اثر عودته 
معاف���ى من رحلة العالج التي 
تكللت بفض���ل اهلل بالتوفيق 
والنجاح، متمنيا سموه دوام 
العافية له  الصحة وموف���ور 
ملواصلة مسيرة اخلير والنماء 
للبلد الشقيق وحتقيق كل ما 
تتطلع الي���ه جمهورية مصر 
الش���قيقة من رقي  العربي���ة 
وتقدم وازده���ار في ظل القيادة 

احلكيمة له.
كم���ا مت تب���ادل االحاديث 
التي عكس���ت عمق  الودي���ة 

الش���يخ صباح الحمد ببرقية 
ش���كر للرئيس محمد حسني 
مبارك رئيس جمهورية مصر 
الش���قيقة عق����ب  العربي���ة 
انتهاء الزي���ارة االخوية التي 
قام به���ا س���موه جلمهورية 
الشقيقة اعرب  العربية  مصر 
فيها سموه عن خالص الشكر 
والتقدير على احلفاوة البالغة 
وكرم الضياف���ة اللذين حظي 
بهما سم����وه والوفد املرافق له 
والذي عك����س عمق العالقات 
الطيبة بني البلدين والشعبني 

الشقيقني.
واعرب س���موه ع���ن بالغ 
س���عادته بهذه الزي���ارة التي 
الش���قيق  ق������ام به���ا للبلد 
والت����ي ستسهم في املزيد من 
اواص�����ر التعاون بني البلدين 
الش���قيقني ملا فيه مصلحتهما 
املشترك������ة، متمنيا له دوام 
الصحة والعافي������ة وجلمهورية 
مصر العربية الشقيقة وشعبها 
التقدم واالزدهار  املزيد م����ن 
وللعالق����ات الطيبة بني البلدين 
التطور  املزيد من  الشقيق���ني 

والنماء.

العالقات االخوية بني البلدين 
والشعبني الشقيقني وسبل دعم 
اطر التعاون املشترك مبا يخدم 
مصالح البلدين، كما مت بحث 

االحمد والوفد الرسمي املرافق 
لسموه ظهر امس مطار شرم 
الش���يخ الدولي في جمهورية 
الش���قيقة بعد  العربية  مصر 

الشقيقة ومحمد عبدالفضيل 
شوشة محافظ جنوب سيناء 
وسفيرنا لدى جمهورية مصر 
العربية الشقيقة د.رشيد احلمد 

آخر املستجدات على الساحتني 
العربية والدولية.

بعد ذل���ك غ���ادر صاحب 
الس���مو االمير الشيخ صباح 

زيارة اخوية.
هذا وكان في وداع سموه على 
ارض املطار د.احمد نظيف رئيس 
وزراء جمهورية مصر العربية 

ومندوبن���ا الدائم لدى جامعة 
الدول العربية عبداهلل املنصور 

واركان السفارة.
وبعث صاحب السمو االمير 

صاحب السمو بعث ببرقية شكر للرئيس المصري: نأمل مزيدًا من التعاون بين البلدين

وزير التخطيط األردني: 
زيارة األمير تعزز الروابط بين البلدين

عم����ان � كونا: قال وزير التخطيط والتع��اون الدول�ي االردن�ي 
د. جعفر حسان امس ان زيارة صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
االحمد الى االردن تأتي في وقت مهم جدا وفي مرحلة مهمة بالنسبة 

للعمل السياسي واالقتصادي املشترك.
واضاف حس����ان في لقاء مع »كونا« ان الزيارة تأتي في اعقاب 
القمة االقتصادية العربية التي اس����تضافتها الكويت العام املاضي 
وكانت ناجحة جدا بفضل مبادرات مهمة اعلن عنها س����موه خالل 
القمة ابرزها الدعم الذي قدم في مجال املشاريع الصغيرة واملتوسطة 

والعمل املشترك بني القطاعني العام واخلاص.
وذكر ان هذه املبادرات تعكس رؤية القيادة االردنية بقيادة امللك 
عبداهلل الثاني في ايجاد الشراكات بني القطاعني العام واخلاص السيما 

فيما يتعلق باملشاريع االستراتيجية واحملورية لالمة العربية.
واكد ان هذه الزيارات مهمة في اطار شحن جهود املسؤولني في 
بناء وتعزيز الثقة بني البلدين وفي تعزيز التضامن ودعم مجاالت 
االستثمار وفي توطيد العالقات االقتصادية بني االردن والكويت.

واشار الى الزيارات امللكية التي قام بها امللك عبداهلل الثاني الى 
الكويت والزيارات املتبادلة لرئيس����ي الوزراء في البلدين ووزراء 
احلكومتني والبرملانيني معربا عن االمل في ان تستمر هذه العالقات 

وان يكون هناك زخم اكبر خالل الفترة املقبلة.
واكد اهمية تعزيز الرواب����ط االقتصادية والتجارية واالرتقاء 
باالستثمارات بني الدول العربية في املرحلة املقبلة وتعزيزها في 
مجال البنية التحتية املشتركة السيما في قطاعات الطاقة والكهرباء 

والغاز والنقل والسكك احلديدية.
ووصف حسان هذه املشاريع بانها »استراتيجية كبرى ستعزز 
مستوى التضامن واملصالح االقتصادية املشتركة بني الدول العربية« 
مؤكدا اهمية تنفيذ هذه املش����اريع املشتركة بالتعاون مع القطاع 

اخلاص.
وقال ان الكويت كانت دائما »مقدامة« و»رائدة« في العمل العربي 
املشترك واالردن كان الدولة االولى املستفيدة من الصندوق الكويتي 

للتنمية االقتصادية العربية.
واضاف ان قيمة املس����اعدات التنموية التي قدمتها الكويت 
ال����ى االردن من خ����الل الصندوق على مدى اكث����ر من 40 عاما 
زادت على 500 مليون دوالر تركزت في قطاعات تنموية مهمة 
من صحة وتعليم وطاقة وفي مش����اريع مهمة اخرى من قبيل 
مش����روع مستشفى االمير هاش����م في العقبة ومشروع محطة 

السمرا الكهربائية وتوسعتها.

الشيخ أحمد الفهد

صاحب السمو األمير مصافحا أحمد نظيف قبل مغادرته مطار شرم الشيخ الدوليصاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد خالل لقائه الرئيس املصري حسني مبارك

الفهد: المنطقة العربية تمر بظروف دقيقة 
تستوجب التشاور بين القادة لتقريب وجهات النظر

الزيارة ستشهد توقيع بعض االتفاقيات تشمل أنشطة سياسية وثقافية واقتصادية

أكد أهمية جولة صاحب السمو 

اك���د نائب رئي���س مجلس 
الوزراء للش���ؤون االقتصادية 
التنمية  الدولة لشؤون  ووزير 
ووزير الدولة لشؤون االسكان 
الشيخ احمد الفهد اهمية اجلولة 
العربية التي اس���تهلها صاحب 
الس���مو األمير الش���يخ صباح 
االحمد بزي���ارة مصر ويتبعها 
بزيارة لكل من سورية واالردن 

ولبنان.
وقال الشيخ احمد الفهد في 
تصريح ل�»كونا« ان جولة صاحب 
السمو األمير لهذه الدول العربية 
تأتي استكماال لتعزيز وتطوير 
عالقات الكويت اخلارجية بشكل 
جماعي او ثنائي اذ ان سموه قام 
مؤخرا بجول���ة لعدد من الدول 

االوروبية.
واضاف ان سموه يقوم حاليا 
بجولة تشمل اربع دول عربية 
شقيقة سيلتقي خاللها مع اخوانه 

قادة هذه الدول للبحث في القضايا 
التي تهم الدول العربية باالضافة 
الى بحث العالقات الثنائية مع 

هذه الدول.
الفهد  واوضح الشيخ احمد 
»انه بالنس���بة لزيارة س���موه 
ملصر فه���ي لالطمئن���ان على 
صحة اخي���ه رئيس جمهورية 
مصر العربية الشقيقة حسني 
مبارك بع���د العملية اجلراحية 
التي اجراها مؤخرا ولينقل له 
حتيات الكويت وش���عبها على 
جناح ه���ذه العملية متمنني له 

طول العمر والصحة«.
وقال انه تخلل لقاء صاحب 
السمو األمير مع اخيه الرئيس 
املصري حسني مبارك بحث عدد 

من القضايا التي تهم البلدين.
وذكر الشيخ احمد الفهد انه 
بالنسبة لزيارة سموه لكل من 
س���ورية واالردن ولبنان فانه 

»للقضاي���ا وامللف���ات املتعلقة 
بقضية الشرق االوسط باالضافة 
الى العالقات العربية اخلارجية 

مع مختلف دول العالم«.
وقال »اننا متأكدون ان وجهات 
النظر ستكون متقاربة بني سموه 
وقادة هذه الدول حول مختلف 

القضايا التي سيتم بحثها«.
واضاف انه سيتم كذلك خالل 
الدول بحث  زيارة سموه لهذه 
الكثي���ر من امللف���ات التي تهم 

الكويت وهذه الدول.
انه س���يتخلل زيارة  وذكر 
سموه لكل من سورية واالردن 
ولبنان توقيع بعض االتفاقيات 
م���ع هذه الدول التي ستش���مل 
انشطة سياس���ية واقتصادية 

وثقافية.
وقال ان صاحب السمو األمير 
سيتبادل خالل جولته االوسمة 

مع قادة هذه الدول.

ستتخللها مباحثات حول اوضاع 
املنطقة العربية الراهنة باالضافة 
الى العالقات الثنائية خاصة ان 
املنطقة العربي���ة متر بظروف 
دقيق���ة تتوجب ان تكون هناك 
لقاءات تشاورية بني قادة املنطقة 
لتقريب وجهات النظر بالنسبة 

الفهد  واوضح الشيخ احمد 
ان هذه اجلول���ة العربية تأتي 
اس���تكماال ملجموع���ة جوالت 
وديبلوماس���ية نشطة للكويت 
يقودها صاحب الس���مو األمير 
الش���يخ صباح االحمد وسمو 
رئيس مجلس الوزراء الش���يخ 
ناصر احملمد لتكون الكويت احدى 
القنوات الرئيسية للتواصل بني 
جميع دول العالم وليس الشرق 
االوسط فقط ملناقشة الكثير من 

امللفات املختلفة.
واعرب الشيخ احمد الفهد عن 
متنيات���ه بنجاح جولة صاحب 
السمو األمير لهذه الدول العربية 

الشقيقة.
وقال »اننا متأكدون ان سموه 
والوفد املرافق سيحظى بحفاوة 
واستقبال كرميني من قبل اصحاب 
الفخامة واجلالل���ة قادة مصر 

وسورية واالردن ولبنان«.

جولـة صاحـب السـمو العربيـة تعـزز عالقـات الكويـت الخارجيـة وتقـرب وجهـات النظـر حـول قضايـا المنطقة

قمة أهل الهمة
القمة ألهل الهمة، هم األقدر 
على حتمل مشاق صعودها، 
واألعلم بسبل تذليل صعوبات 
الوصول اليها.  وترتقي القمم 
بأصحابها، وتسمو بهم، حينما 
الذرا،  الهمم لبل����وغ  تتبارى 
بالتماهي م����ع القيم، وخدمة 

املخلوق، ومرضاة اخلالق.
حتض����ر ه����ذه اخلواطر 
وغيرها، م����ع زيارة صاحب 
الس����مو األمير الشيخ صباح 
األحم����د التاريخية، إلى بلده 
الثاني األردن، ولقائه مع أخيه 

امللك عبداهلل الثاني.
ففي كل خط����وة، وكلمة، 

وقرار، يتخذه سموه وجاللته، تعبير عن رؤية، 
او معنى، يستحق التوقف مطوال، للتعرف على ما 

ينطوي عليه من حكمة، وبصيرة، وبعد نظر.
بعض نتائج هذه الرؤى، يظهر بش����كل آني، 
ليجي����ب على حتديات مطروح����ة، تثير الرغبة 

اإلنسانية في األمن واألمان، والعيش الكرمي.
كما يكشف عن أطراف خيوط ومفاتيح، ال غنى 

عنها، لسلوك أقصر الطرق، الى افضل احللول.
لك����ن األكثر تعبيرا، عن عمق رؤية س����موه 
وجاللته، حرصهما على م����ا يثمر، دميومة أمن 

واستقرار وتنمية.
في األردن والكويت قصتا 
جن����اح، لقيادتني وش����عبني، 
آمنا بالوس����طية، واالعتدال، 
والتسامح، وكرامة الشعوب، 

وحقها في احلياة.
حتول هاتني القصتني الى 
نهج حياة، تتوارثه األجيال، 
وإبداع القيادتني في تطوير هذا 
النهج، ليبقى قريبا من نبض 
العصر، يجسد جتربة، يغبطنا 
عليها األصدقاء، ويشيد العالم 

مبظاهرها وجتلياتها.
وانطالقا من هذه األرضية 
القيادتان،  الصلبة، تص����وغ 
اخلطوط العريضة، للتحرك، بحثا عن سبل استقرار 
املنطقة، وتوفير السلم واألمن العامليني. فاجلرح 
الفلسطيني، واألزمة العراقية، وابعاد شبح سباق 
التسلح النووي عن املنطقة، واملعادالت االقليمية 
والدولية التي تنعكس سلبا وايجابا على دولنا 
وشعوبنا العربية واالسالمية، حاضرة على أجندة 
قمة أهل الهمة في عمان، الى جانب قضايا التعاون 
الثنائي، غير املسبوق بني بلدين شقيقني. واللغة 
املشتركة بني سموه وجاللته كفيلة بوضع تصورات 

لكل ما فيه خير شعبينا وشعوب املنطقة.

بقلم الشيخ فيصل الحمود
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صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد والرئيس السوري بشار األسد خالل تبادل األوسمة بحضور الشيخ مشعل األحمد والشيخ أحمد الفهد والشيخ خالد العبداهللصاحب السمو األمير خالل املباحثات مع الرئيس السوري بحضور الشيخ مشعل األحمد

الشيخ أحمد الفهد يوقّع احدى االتفاقيات مع عبداهلل الدردري 

صاحب السمو  بحث مع الرئيس السوري التعاون الثنائي والقضايا المشتركة

3ـ  البرنامج التنفيذي لالتفاق 
الثقافـــي والفني بني حكومتي 
الكويت وسورية لألعوام 2010ـ  
2011ـ  2012 ووقعها عن اجلانب 
الكويتي وكيل وزارة اخلارجية 
خالد اجلـــاراهلل وعن اجلانب 
السوري نائب وزير اخلارجية 

د.فيصل املقداد.
4 ـ اتفاقيـــة بـــني الكويت 
وسورية للتشجيع واحلماية 
املتبادلة لالستثمارات ووقعها 
عن احلكومـــة الكويتية وزير 
املالية مصطفى الشمالي وعن 
احلكومة السورية وزير املالية 

د.محمد احلسني.

مجلـــس الـــوزراء للشـــؤون 
الدولة  االقتصاديـــة ووزيـــر 
لشؤون التنمية ووزير الدولة 
لشؤون االسكان الشيخ أحمد 
الفهد وعن احلكومة السورية 
نائب رئيـــس مجلس الوزراء 
للشؤون االقتصادية عبداهلل 

الدردري.
وكان صاحب السمو وصل 
الى دمشـــق امس حيث اقيمت 
لسموه في قصر الشعب مراسم 
الرســـمية وذلك  االســـتقبال 
مبناسبة زيارة سموه الرسمية 
العربية السورية  للجمهورية 

الشقيقة.

5ـ  مذكرة تفاهم بني حكومة 
الكويت واحلكومة الســـورية 
الطرق  للتعـــاون في مجـــال 
واجلسور ووقعها عن اجلانب 
الكويتي نائب رئيس مجلس 
الوزراء للشـــؤون االقتصادية 
ووزير الدولة لشؤون التنمية 
ووزير الدولة لشؤون االسكان 
الشيخ أحمد الفهد وعن اجلانب 
السوري نائب رئيس مجلس 
الوزراء للشـــؤون االقتصادية 

عبداهلل الدردري.
6ـ  اتفاق التعاون األمني بني 
الكويت وسورية ووقعها عن 
حكومـــة الكويت نائب رئيس 

وكان في استقبال صاحب 
الرئيس بشار  الســـمو األمير 
االسد وعدد من كبار املسؤولني 
في احلكومة الســـورية حيث 
الرسمي بعزف  بدأ االستقبال 
الســـالم الوطني لكال البلدين، 
بعدها قام سموه باستعراض 
حرس الشـــرف ومت اطالق 21 

طلقة ترحيبية.
ثم قام صاحب السمو األمير 
مبصافحة كبار مستقبليه من 
مســـؤولي احلكومة السورية. 
بعد ذلك قام االسد مبصافحة 
اعضاء الوفد الرســـمي املرافق 

لسموه.

دمشق ـ هدى العبود وكونا
عقد صاحب الســـمو االمير 
الشيخ صباح األحمد والرئيس 
بشار األسد مباحثات رسمية في 
العاصمة السورية دمشق وذلك 
بحضور نائب رئيس احلرس 
الوطني الشيخ مشعل األحمد.
وقـــد تناولـــت املباحثات 
املتميزة  العالقـــات االخويـــة 
بني البلدين الشـــقيقني وسبل 
تعزيزها وتنميتها في مختلف 
املجـــاالت وتوســـيع نطـــاق 
التعـــاون بـــني اجلانبـــني مبا 
يخدم مصاحلهما املشتركة، كما 
نوقشـــت خالل املباحثات اهم 

القضايا ذات االهتمام املشترك 
وآخر املستجدات على الساحتني 

االقليمية والدولية.
هذا وقد ساد املباحثات جو 
التي  ودي عكس روح االخوة 
تتميز بها العالقات بني البلدين 
الشقيقني ورغبتهما املشتركة في 
التعاون والتنسيق  املزيد من 

على مختلف االصعدة.
تال ذلـــك تبـــادل الزعيمني 
لألوســـمة، حيث قلد صاحب 
الرئيس بشار  الســـمو األمير 
االسد »قالدة مبارك الكبير« في 
حني قلد الرئيس االسد صاحب 
السمو األمير »امية الوطن ذو 

الوشاح االكبر«.
هذا وجرت مراسم التوقيع 
على ست اتفاقيات ثنائية بني 
الكويـــت وســـورية بحضور 
صاحب الســـمو األمير الشيخ 
صباح األحمد والرئيس بشار 
االسد في قصر الشعب بدمشق 

عصر أمس وهي كما يلي:
1ـ  مذكرة تفاهم بشأن انشاء 
قصر مؤمتـــرات يخلد ذكرى 
الرئيس الراحل حافظ األســـد 
واألمير الراحل الشـــيخ جابر 
األحمد في منطقة دمر الغربية 
مبحافظة دمشـــق ووقعها عن 
احلكومة الكويتية وزير املالية 

ورئيس مجلـــس ادارة الهيئة 
العامـــة لالســـتثمار مصطفى 
الشمالي وعن احلكومة السورية 
محافظ دمشق ورئيس مجلس 
ادارة التجمع التعاوني السكني 
املهنية )جتمع دمر(  للنقابات 

د.بشر الصبان.
2ـ  البرنامج التنفيذي التفاقية 
التعاون السياحي بني حكومتي 
الكويت وسورية لألعوام 2010ـ  
2011ـ  2012 ووقعها عن احلكومة 
الكويتية وكيل وزارة اخلارجية 
خالد اجلاراهلل وعن احلكومة 
السورية نائب وزير اخلارجية 

د.فيصل املقداد.

الزعيمان تبادال األوسمة وأكدا رغبتهما في مزيد من التعاون

توقيع 6 اتفاقيات منها مذكرة تفاهم إلنشـاء قصر مؤتمرات يخلّد ذكرى القائدين الراحلين الشيخ جابر األحمد وحافظ األسد

»الوطن« السورية: الشعب السوري
يقّدر دور األمير في تعزيز التضامن

دمشق ـ كونا: اكدت صحيفة »الوطن« السورية في عددها الصادر امس 
ان سورية وشعبها يقدران دور صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد 
املشرف في تعزيز التضامن العربي وتنقية االجواء العربية. وقالت الصحيفة، 
ــق، ان »سورية وشعبها  ــرتها مبناسبة زيارة سموه الى دمش في مقالة نش
ــرفة عملت خاللها على جتسيد  يقدران ما للكويت من مواقف ناصعة ومش

وحدة الصف ودعم التضامن العربي وجمع شمل االمة ونبذ الفرقة«.

شعبان: محادثات األمير واألسد مثمرة تناولت الوضع العربي بالكامل 
دمشق ـ كونا: وصفت املستشــــارة السياسية واالعالمية في 
الرئاســــة السورية بثينة شعبان جلسة احملادثات الثنائية التي 
عقدها صاحب الســــمو األمير الشــــيخ صباح االحمد والرئيس 
السوري بشار االسد في دمشق أمس بانها كانت ودية ومثمرة حيث 
تناولت الوضع العربي بشكل كامل باالضافة الى مناقشة تطورات 
األوضاع في املنطقة. وقالت شعبان لـ »كونا« في ختام املباحثات 
الرسمية التي جرت ظهر أمس ان الزعيمان اكدا ضرورة مواجهة 
التحديــــات التي تواجه املنطقة انطالقا من احلرص على مصالح 
الوطن العربي باعتبار ان العرب مســــتهدفون جميعا، مشددين 
علــــى ضرورة ان يكون العرب في قارب واحد. وتبادل الزعيمان 
بعد ذلك االوسمة حيث قدم صاحب السمو االمير للرئيس بشار 
االسد قالدة »مبارك الكبير« وهو أرفع وسام تقدمه الكويت. ونقلت 
شــــعبان عن سموه قوله خالل اللقاء انه الينسى موقف الرئيس 

الراحل حافظ االســــد وحرصه على الكويت واهل الكويت اضافة 
الى دور الرئيس بشار االسد في دفع التضامن العربي الى االمام. 
وقالت شعبان ان الرئيس االسد قدم بدوره لصاحب السمو االمير 
وشاح »أمية الكبير« وهو ارفع وسام في سورية وقال انه يقدم هذا 
الوشاح تقديرا جلهود صاحب السمو االمير في التضامن العربي 
ولم الشــــمل العربي وفي اجلهد الذي بذله سموه من اجل تنقية 
االجواء العربية ودفع العمل العربي املشترك الى االمام ملصلحة 

البلدين والشعبني الشقيقني وكل االقطار العربية.
وفي ردها على سؤال قالت ان صاحب السمو االمير هو الذي 
بدأ جهود املصاحلة في القمة االقتصادية التي عقدت في الكويت 
واستمرت هذه اجلهود في قمة الدوحة وقمة الرياض ومن ثم قمة 
ليبيا. وقالت ان هذا عمل تراكمي يحتاج الى وقت لكي يثمر، مثمنة 

جهود الزعيمني املميزة لدفع العمل العربي املشترك.

جولـة صاحـب السـمو العربيـة تعـزز عالقـات الكويـت الخارجيـة وتقـرب وجهـات النظـر حـول قضايـا المنطقة


