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دمشق ـ كونا: قال مدير عام 
الصنــــدوق الكويتــــي للتنمية 
االقتصادية العربية عبدالوهاب 
البدر امس ان الرئيس السوري 
ابدى رغبته خالل  بشار االسد 
لقائــــه مع صاحب الســــمو في 
ان تكــــون الكويت والصندوق 
املياه  الكويتي داعمني ملشاريع 

في سورية.
واوضح عبدالوهاب البدرـ  في 
حديث لـ »كونا« ـ ان الصندوق 
ابدى استعداده للنظر في مشاريع 
املياه لســــورية، ســــواء ما مت 
التوقيع عليه في شــــهر مارس 

املاضي او ما تنوي القيام به سورية من مشاريع 
تتعلق باملياه في املستقبل ومدرجة على مشروع 

اخلطة اخلمسية الـ 11 لها.
وذكر ان مشــــروع نقل املياه من نهر دجلة هو 
قيد الدراســــة ومتويله سيكون من الصندوق وله 
اهمية كبيرة لتغطية العجز في املياه وشح املياه 
بشكل عام والري في سورية، »السيما انه سيكون 
اول اســــتغالل ناجح بعــــد االتفاقية االخيرة التي 
مت توقيعها بني الدول املتشــــاطئة على نهر دجلة 
وهي سورية وتركيا والعراق والتي حصلت فيها 
سورية على حصة معينة والصندوق بصدد البت 
فيها وسنمول هذه الدراسة وسيكون هناك اجتماع 
مشترك مع املؤسسات التمويلية للنظر في متويل 

هذه املشاريع«.
 واضاف ان »من املشاريع التي ابدى الصندوق 
االهتمــــام بها هو نقل مياه الفرات وهو مشــــروع 
كبير قادم وســــيكون على مراحل متتد من عشرة 
الى 15 عاما ألنه من املشاريع الكبيرة اجلديدة وهو 

قيد الدراسة من قبل الصندوق 
العربي ونحن سننظر في هذه 

الدراسة«.
وتابع »ســــينظر الصندوق 
ايضا في مشاريع عرضت عليه 
وتتعلق بالكهرباء ومازالت هذه 
املشاريع للنظر فيها مع اجلانب 

السوري«.
واشار البدر الى ان الصندوق 
الكويتي للتنميــــة االقتصادية 
العربية واحلكومة السورية وقعا 
في التاسع من شهر مارس املاضي 
اتفاقية قرض بقيمة 15 مليون 
دينار اي حوالي 52 مليون دوالر 
للمساهمة في متويل مشروع تأهيل وتوسعة شبكة 
مياه الشرب في مدينة دمشق وضواحيها بالتعاون 

مع البنك االسالمي واحلكومة السورية.
وقال »ان املشروع الذي وقعناه قام الصندوق 
بتمويل دراسته الفنية في سنوات سابقة واآلن يقوم 
بتمويل عمليات تنفيذه بعد ان استوفى الشروط 
الالزمــــة«، موضحا ان االهتمــــام ينصب اآلن على 
توســــعة وتغطية احتياجات املياه املستقبلية في 

سورية ككل.
ويهدف املشروع الى تلبية الطلب املتزايد على 
املياه في دمشــــق حتى عام 2025 واحلد من الفاقد 
واالســــتغالل االمثل ملوارد املياه احلالية من خالل 
اعادة تأهيل وتوسعة شــــبكة مياه مدينة دمشق 

وضواحيها.
وتقدر تكاليف املشروع االجمالية مبا في ذلك 
الضرائب والرســــوم والفوائد اثناء التنفيذ بنحو 
58.3 مليون دينار سيغطي قرض الصندوق نحو 

26% منها.

صاحب السمو األمير مصافحا وزير اخلارجية السوري وليد املعلم وكبار مودعيه من املسؤولني السوريني على أرض املطارالرئيس السوري بشار األسد مودعا صاحب السمو األمير قبل مغادرته مطار دمشق الدولي

صاحب السمو استقبل الرئيس السوري في مقر إقامته بدمشق

األمير شكر األسد: الزيارة ستسهم في تعميق أواصر التعاون لما فيه مصلحة البلدين
دمشق ـ هدى العبود وكونا

استقبل صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد صباح امس 
الرئيس بشار األسد، وذلك في 
مقـــر اقامة ســـموه بالعاصمة 
دمشق، وعقدا اجتماعا وداعيا 

أجمال فيه محادثاتهما.
ومت تبادل األحاديث الودية 
التـــي عكســـت روح العالقات 
البلدين  بـــني  الطيبة  األخوية 
الشقيقني وسبل تعزيزها على 
أسس متينة من التعاون البناء ملا 
فيه خير الشعبني الشقيقني وأهم 
القضايا ذات االهتمام املشترك. 
وحضر املقابلـــة اعضاء الوفد 

الرسمي املرافق لسموه.
بعد ذلك غادر صاحب السمو 
األمير والوفد الرســـمي املرافق 
مطار دمشق الدولي بعد زيارة 
العربية  رســـمية للجمهورية 

السورية.
وكان في وداع ســـموه على 
ارض املطار الرئيس بشار األسد 
الوزراء  ونائب رئيس مجلس 
للشؤون االقتصادية د.عبداهلل 
الدردري ووزير املالية د.محمد 
احلسني ورئيس بعثة الشرف 
املرافقة وزيـــر اخلارجية وليد 
املعلم والوزراء ورؤساء البعثات 
الديبلوماســـية املعتمدة لدى 
سورية وســـفيرنا في دمشق 

عزيز رحيم الديحاني.
من جهة أخرى بعث صاحب 
الســـمو األمير ببرقية شكر 
للرئيس بشـــار األسد عقب 
انتهاء الزيارة الرسمية التي 
قام بها ســـموه للجمهورية 
العربية السورية أعرب فيها 
عن خالص الشكر والتقدير على 
احلفاوة البالغة وكرم الضيافة 
اللذين حظي بهما سموه والوفد 
املرافق له والذي عكس عمق 
العالقات الطيبة بني البلدين 

والشعبني الشقيقني.
وعبر سموه عن بالغ سعادته 
بهذه الزيارة التي قام بها للبلد 
الشقيق والتي ستسهم في املزيد 
من أواصر التعاون بني البلدين 
الشـــقيقني ملا فيه مصلحتهما 
املشـــتركة، متمنيـــا لـــه دوام 
الصحة والعافية وللجمهورية 
العربية السورية وشعبها املزيد 
من التقدم واالزدهار وللعالقات 
الطيبة بـــني البلدين املزيد من 

التطور والنماء.
في سياق متصل، أكد سفيرنا 
لدى سورية عزيز الديحاني امس 
ان الزيارة املهمة لصاحب السمو 
األمير الى دمشق ستعزز مسيرة 

في ان تنعكـــس نتائج الزيارة 
»االيجابية« التي سادها جو ودي 
وأخوي بشـــكل مثمر وسريع 
على عالقات التعاون وان حتقق 
اجنازات متقدمة وملموسة في 

مختلف ميادين التعاون.
وأكد في هذا الصدد حرص 
الكويـــت وبتوجيهـــات مـــن 
صاحب السمو األمير والقيادة 
السياسية على تطوير عالقات 
التعاون األخوي مع ســـورية 
والدول العربية من اجل تعزيز 
التضامن وتفعيل العمل العربي 

املشترك.
كما شدد الديحاني على حرص 
الكويت على استمرار التشاور 

والتنســـيق مع الدول العربية 
حيال تطورات األوضاع اإلقليمية 
والدولية والوضع العربي العام 
خدمة ملصالـــح البلدين واألمة 

العربية.
وأشاد بعمق عالقات التعاون 
األخوي بني البلدين، متمنيا ان 
تشهد مســـيرة التعاون مزيدا 
من التطـــور والرخاء مبا يلبي 
طموحـــات ومصالـــح البلدين 

والشعبني الشقيقني.
وأشار في هذا اإلطار الى أهمية 
تكثيف الزيـــارات املتبادلة بني 
املسؤولني في كال البلدين لتدعيم 
العالقـــات األخويـــة في جميع 

املجاالت وتعزيز التشاور.

عبدالوهاب البدر

ثّمن جهود صاحب السمو والرئيس السوري في تعزيز التضامن العربي

الفهد: زيارة األمير منعطف مهم  في تاريخ العالقات مع سورية
دمشقـ  كونا: ثمن نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية 
ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون االسكان الشيخ 
احمد الفهد جهود صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد والرئيس 
السوري بشار االسد في دعم وتعزيز التضامن العربي وتفعيل العمل 

العربي املشترك.
وقال الشيخ احمد الفهد لـ »كونا« ان زيارة صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد الى دمشـــق ومباحثاته مع الرئيس السوري 
تؤكد حرص القائدين العربيني على تعزيز التضامن العربي ودفعه 
الـــى االمام في مواجهة التحديات التـــي تواجه املنطقة وبخاصة ما 
يتعرض له الشعب الفلسطيني من اعتداءات اسرائيلية متكررة في 

قطاع غزة احملاصر ومحاوالت تهويد القدس الشريف.
واضاف ان هذه التحديات تستدعي من القائدين العربيني والدول 
العربية توحيد املوقف وتعزيز التضامن العربي لوضع حد ملمارسات 
اسرائيل واجبارها على االذعان لقرارات الشرعية الدولية مؤكدا في 

هذا الصدد اهمية وحدة املوقف الفلسطيني.
واشـــاد الشـــيخ احمد الفهد بعمق العالقات الكويتية - السورية وتطورها مؤكدا 
ان زيارة صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد ستشكل منعطفا مهما في تاريخ 

مسيرة العالقات الثنائية وتطورها.
ووصف نتائج زيارة صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
بأنها كانت »ناجحة ومثمرة« وعكست عمق العالقة االخوية املميزة 
التي تربط بني القيادتني السياسيتني والبلدين والشعبني الشقيقني. 
واعرب عن امله في ان حتقق الزيارة النتائج املرجوة منها بأســـرع 

وقت مبا يلبي طموحات البلدين والشعبني الشقيقني.
وفيما يتعلق بالتكامل االقتصادي العربي اكد الفهد اهمية التكامل 
االقتصادي في مواجهة التحديات االقتصادية من خالل اقامة استراتيجية 
عربيـــة للتكامل االقتصادي. واشـــار الى اهميـــة القمة االقتصادية 
واالجتماعيـــة والتنموية التي عقدت في الكويت في يناير من العام 
املاضي وما اسفرت عنه من نتائج مهمة على صعيد حتقيق التكامل 

االقتصادي العربي.
واكد في هذا االطار حرص الكويت بقيادة صاحب الســـمو األمير 
الشيخ صباح األحمد على تفعيل العمل العربي املشترك في املجاالت 
االقتصادية واالستثمارية وان تكون الكويت مركزا ماليا واقتصاديا مهما في املنطقة. 
وابرز الفهد اهتمام االمير بهذا اجلانب من خالل اقتراح ســـموه انشـــاء صندوق لدعم 

املشروعات الصغيرة واملتوسطة في الوطن العربي.

الشيخ احمد الفهد

البدر: اهتمام كبير بمشاريع المياه في سورية

األمير التقى حاكم عجمان وتلقى دعوة لزيارة اإلمارات
استقبل صاحب الس��مو األمير الشيخ صباح األحمد في مقر 
اقامته في دمشق الش��يخ حميد بن راشد النعيمي عضو املجلس 
االعلى حاكم عجمان وبحضور نائب رئيس احلرس الوطني الشيخ 
مش��عل االحمد، حيث جرى خالل اللقاء تبادل االحاديث االخوية 

والودية.
وقد اثن��ى النعيمي عل��ى دور الكويت في دعم مس��يرة بناء 
احتاد االمارات العربية ومس��اعداتها احليوية انذاك لقطاع التعليم 

واملؤسسات االجتماعية.
كما نوه بالروابط احلميمة التي جتمع أس��رة آل صباح وحكام 
دولة االمارات العربية املتحدة والش��عبني الشقيقني ووجه الدعوة 
لصاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد لزيارة دولة االمارات 
العربية املتح��دة وامارة عجمان حيث رحب س��موه بهذه الدعوة 
الكرمية متطلعا سموه لتلبيتها في املستقبل القريب وحضر املقابلة 

اعضاء الوفد الرسمي املرافق لسموه.

التعـــاون القائم بني ســـورية 
والكويت في مختلف املجاالت.

ووصف في تصريح لـ »كونا« 

الرســـمية  الزيارة  في ختـــام 
لصاحب السمو األمير الى دمشق 
نتائـــج الزيارة بأنها »ناجحة« 

املقاييس وعكســـت عمق  بكل 
العالقة املميزة التي تربط بني 
صاحب الســـمو األمير وأخيه 

الرئيس بشار األسد وكذلك بني 
البلدين.

الديحاني عن األمل  وأعرب 

بمساحة 97000 م2 وبشراكة بين الحكومتين الكويتية والسورية

الشمالي: انطالق المرحلة الثانية
 من مشروع الصرح التذكاري األسبوع المقبل

دمشـــق ـ كونا: كشف وزير 
انه  الشـــمالي  املالية مصطفى 
سيتم في االسبوع املقبل البدء 
الثانية من العمل في  باملرحلة 
مشروع الصرح التذكاري لتخليد 
ذكرى األمير الراحل الشيخ جابر 
األحمد والرئيس السوري الراحل 
حافظ االسد وحتديد االحتياجات 
املطلوبة إلنشـــاء هذا املشروع 
الذي سيتضمن قصرا للمؤمترات 
وصـــاالت متعـــددة االغراض. 

وأوضح الشـــمالي في تصريح 
لـ »كونا« انـــه مت االتفاق على 
تخصيص موقع مبســـاحة 97 
ألف متـــر مربع في منطقة دمر 
اجلديدة بدمشق إلنشاء الصرح 
السياحي الذي ميتاز بقربه من 
قصر الشعب وضريح اجلندي 
املجهول. وقال الشمالي »أمامنا 
عام كامل لالنتهاء من الدراسات 
الالزمـــة واختيار  والتصاميم 
املصممني الذين سيقومون بتنفيذ 

هذا املشـــروع«. وفي رده على 
سؤال، نفى الوزير الشمالي ان 
تكون هناك شروط كويتية أو 
سورية لتنفيذ املشروع، مشيرا 
الـــى ان احلكومتـــني الكويتية 
والسورية ستكونان شريكتني 
في ذلك. وقـــال »لغاية اآلن ال 
توجد أي نسب وال نعلم حجم 
املشروع«، مشيرا ا ى انه سيتم 
حتديد ذلك فـــي مرحلة الحقة 

حسب تكلفة املشروع. 

جولـة صاحـب السـمو العربيـة تعـزز عالقـات الكويـت الخارجيـة وتقـرب وجهـات النظـر حـول قضايـا المنطقة
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صاحب السمو األمير يسلم العاهل األردني قالدة مبارك الكبير صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد خالل لقائه العاهل األردني صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد خالل جلسة املباحثات مع امللك عبداهلل الثاني بحضور الشيخ مشعل األحمد والشيخ د.محمد الصباح

الشيخ د. محمد الصباح خالل توقيع االتفاقية مع د. خالد طوقان

صاحب السمو بحث مع العاهل األردني أمن الخليج والملف النووي اإليراني
توقيع 3 اتفاقيات ثنائية بين الكويت واألردن وتبادل األوسمة بين الزعيمين

واإلسكان د.محمد عبيدات.
3 � اتفاقية تع���اون في مجال 
الطاقة النووية السلمية وقعها عن 
اجلانب الكويتي نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محم���د الصباح وع���ن اجلانب 
األردني رئيس هيئة الطاقة الذرية 

النووية األردنية د.خالد طوقان.
هذا وعلى شرف صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد والوفد 
الرسمي املرافق لسموه أقام امللك 
عبداهلل الثاني بن احلس���ن ملك 
اململكة األردنية الهاشمية الشقيقة 
مأدبة غداء ظهر امس وذلك مبناسبة 
الرس���مية للمملكة  زيارة سموه 
األردنية الهاشمية الشقيقة وذلك 
بقصر بسمان الزاهر. وكان صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
املرافق لسموه  الرس���مي  والوفد 
وصل الى مطار ماركا العس���كري 
في العاصمة األردنية عمان وذلك في 
زيارة رسمية الى اململكة األردنية 

الهاشمية الشقيقة.
وقد كان في اس���تقبال سموه 
عل���ى ارض املط���ار أخ���وه امللك 
عبداهلل الثاني بن احلس���ن ملك 
اململكة األردنية الهاشمية الشقيقة 
امللكي االمراء  الس���مو  وأصحاب 
ودولة رئيس الوزراء سمير الرفاعي 
ورئي���س مجلس األعي���ان طاهر 
املصري ورئيس املجلس القضائي 
راتب الوزني وكبار املسؤولن في 
حكومة اململكة األردنية الهاشمية 
الشقيقة ورئيس وأعضاء البعثات 
الديبلوماسية العربية واألجنبية 
املعتم���دة لدى اململك���ة األردنية 
الهاشمية الشقيقة وسفيرنا لدى 
اململكة األردنية الهاشمية الشقيقة 
الشيخ فيصل احلمود. وقد أقيمت 
مراسم االستقبال الرسمية حيث بدأ 
االستقبال الرسمي بعزف السالم 
الوطني ل���كال البلدين بعدها قام 
سموه باستعراض حرس الشرف 
كما مت اطالق 21 طلقة ترحيبية ثم 
قامت مجموعة من حرس الشرف 
باملرور وحتية سموه أمام املنصة 
ثم تفضل سموه مبصافحة كبار 
املس���ؤولن في احلكومة األردنية 
الهاشمية الشقيقة بعدها قام امللك 
الثاني مبصافحة أعضاء  عبداهلل 
املرافق  الكويتي  الرس���مي  الوفد 

لسموه.

رئيس مجلس الوزراء للش���ؤون 
االقتصادية ووزير الدولة لشؤون 
التنمي���ة ووزير الدولة لش���ؤون 
اإلس���كان الشيخ احمد الفهد وعن 
اجلانب األردني وزير األشغال العامة 

الدولة لشؤون اإلعالم واالتصال 
د.نبيل الشريف.

2 � مذكرة تفاهم في مجال الطرق 
واجلس���ور واألبنية واملعطاءات 
وقعها عن اجلانب الكويتي نائب 

الهاشمية الشقيقة وهي كما يلي:
1 � اتفاقي���ة في مجال التعاون 
الثقافي وقعها عن اجلانب الكويتي 
وكي���ل وزارة اخلارجي���ة خال���د 
اجلاراهلل وعن اجلانب األردني وزير 

عمان � كونا: عقد صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد جلسة 
مباحث���ات أمس بقصر بس���مان 
الزاه���ر مع امللك عب���داهلل الثاني 
بن احلس���ن ملك اململكة األردنية 
الهاشمية الشقيقة وذلك بحضور 
نائب رئيس احلرس الوطني الشيخ 
مش���عل األحمد والوفد الرس���مي 

املرافق لسموه.
وقد تناولت املباحثات العالقات 
األخوي���ة املمي���زة ب���ن البلدين 
الشقيقن وسبل تعزيزها وتنميتها 
في املجاالت كافة وتوس���يع أطر 
التعاون الثنائي مبا يخدم املصالح 
املش���تركة للبلدين الشقيقن كما 
نوقشت خالل املباحثات أهم القضايا 
ذات االهتمام املشترك في إطار ما 
يجمعهما من روابط حميمة وأواصر 
أخوية راسخة وآخر املستجدات على 

الساحتن اإلقليمية والدولية.
هذا وقد ساد املباحثات جو ودي 
عكس روح األخوة التي تتميز بها 
العالقات بن البلدين والش���عبن 
الش���قيقن والرغبة املشتركة في 
املزيد من التعاون والتنسيق على 

مختلف األصعدة.
واكد نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد 
الصباح ان مباحثات صاحب السمو 
االمير وامللك عبداهلل الثاني تطرقت 
ال���ى عدد من القضاي���ا، منها امن 
اخلليج واالم���ن االقليمي وامللف 

النووي االيراني.
ه���ذا وتبادل صاحب الس���مو 
األمير الشيخ صباح األحمد وامللك 
عبداهلل الثاني بن احلس���ن ملك 
اململكة األردنية الهاشمية الشقيقة 
ظهر امس بقصر بسمان الزاهر في 
العاصمة األردنية عمان األوسمة، 
حيث قلد سموه امللك عبداهلل قالدة 
مبارك الكبير، وقلد امللك عبداهلل 
الثاني صاحب السمو األمير قالدة 
احلسن بن علي وهي أرفع وسام 

أردني.
إلى ذل���ك، وبحضور صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
وامللك عبداهلل الثاني بن احلسن 
مل���ك اململكة األردنية الهاش���مية 
الش���قيقة مت ظهر امس في قصر 
بسمان الزاهر في العاصمة األردنية 
عمان مراسم التوقيع على اتفاقيات 
ثنائية بن الكويت واململكة األردنية 

أ ملك النرويج وتلقى برقية شكر من الهيئة الخيرية األمير هنَّ

الحريري: الكويت انتقلت من القول إلى الفعل
في مسيرة العمل العربي المشترك

بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد ببرقية تهنئة الى امللك هارالد اخلامس 
ملك مملكة النرويج الصديقة عبر فيها سموه 
عن خالص تهانيه مبناس���بة العيد الوطني 
لب���الده، متمنيا له موف���ور الصحة ودوام 

العافية.
وبعث س���مو نائب األمي���ر وولي العهد 
الشيخ نواف األحمد ببرقية تهنئة الى جاللة 
امللك هارالد اخلام���س ملك مملكة النرويج 
الصديقة ضمنها خالص تهانيه مبناس���بة 
العيد الوطني لبالده، متمنيا له موفور الصحة 

ودوام العافية.
كما بعث سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر 

احملمد ببرقية تهنئة مماثلة.
الى ذل���ك، تلقى صاحب الس���مو األمير 
الشيخ صباح األحمد برقية شكر من يوسف 

احلجي رئيس مجلس إدارة الهيئة اخليرية 
اإلسالمية العاملية السابق وأعضاء مجلس 
الهيئة املشاركن في اجتماعهم ال� 40 واجتماع 
اجلمعية العامة ال� 12 اللذين اس���تضافتهما 
الكويت، عبروا فيها عن أسمى آيات الشكر 
والعرفان لرعاية وحضور س���موه احتفال 
الهيئة مبرور 25 عاما على تأسيس���ها وملا 
حظ���وا به من حف���اوة وتكرمي ف���ي بلدهم 
الثاني الكويت وعلى دعم سموه رعاه اهلل 
املتواصل ألنشطة الهيئة اخليرية، مشيدين 
بدور الكويت الفعال في دعم العمل اخليري 
في مختلف الدول اإلسالمية وتعزيزه ملا فيه 
خير ومصلحة الشعوب احملتاجة، متمنن 
لس���موه موفور الصحة والعافية وللكويت 
املزي���د من التقدم واالزده���ار في ظل قيادة 

سموه احلكيمة والرشيدة.

بي��روت � كون��ا: ثم��ن
رئي��س ال��وزراء اللبناني 
س��عد احلريري دور الكويت 
بقيادة و»حكمة« صاحب السمو 
األمير الش��يخ صباح االحمد 
في اعالء الش��أن العربي وفي 
دعم واستقرار لبنان مؤكدا ان 
احلديث عن املبادرات الكويتية 
ف��ي تنش��يط العم��ل العربي 
املش��ترك واض��ح وال يحتاج 

الى برهان.
وأعرب احلريري في تصريح 

خاص ل� »كونا« عشية زيارة صاحب السمو األمير 
الى لبنان عن تقديره للجهود الكبيرة التي يبذلها 
سموه في شأن تكامل العمل العربي مبا يضمن 
تعزيز مسيرته وموقعه على الساحة العاملية ورأب 

الصدع في جدار العالقات العربية.
وق��ال ان الزيارة »املتمي��زة« التي يقوم بها 
صاحب الس��مو األمير الى لبنان تشكل مدخال 
اضافيا لترسيخ التعاون القائم بني البلدين الشقيقني 
معتبرا تلك الزيارة استثنائية على مختلف الصعد 
»الن لصاحب الس��مو األمي��ر حتديدا وللكويت 

عموما ايادي بيضاء في لبنان«.
وحول تقييمه ل��دور الكويت في الدفاع عن 
القضاي��ا العربية في ظ��ل التحديات التي تواجه 
املنطقة عبر احلريري عن امتنان وش��كر لبنان 
حكومة وشعبا »لكل االدوار االيجابية التي لعبتها 
الكويت في سبيل استقرار بلدنا ونصرة قضاياه 
احملق��ة« مؤكدا ان الكويت »ل��م تتأخر يوما عن 
مواكبة مطالبنا سواء السياسية او االقتصادية بعد 

االعتداءات االسرائيلية ونحن ال ننسى ذلك«.
وقال ان الكويت انتقلت من القول الى الفعل 
في مسيرة تعزيز العمل العربي املشترك ورأب 
الصدع في جدار العالقات العربية الثنائية وتعزيز 
املصاحلات البينية« مشيرا الى أهمية نتائج القمة 
االقتصادية واالجتماعية والتنموية التي انعقدت 
بالكويت في ش��هر يناير من العام املاضي على 

مستوى املصاحلات العربية.
ورأى احلريري انه ميكن للكويت ان تلعب ايضا 
دورا اضافيا من خالل القيام ب� »ازالة الشوائب 
وتنقية االجواء بني بعض الدول العربية من اجل 
الوصول ال��ى وضع عربي معافى خصوصا في 
ظل التحديات الكب��رى التي تفرضها التهديدات 

االسرائيلية«.
وعما اذا كانت زيارة صاحب السمو األمير الى 

لبنان تشكل مناسبة للمزيد من 
التنسيق في املواقف السياسية 
بني البلدين في احملافل الدولية 
لبنان  ان  واالقليمية الس��يما 
ميثل حالي��ا املجموعة العربية 
في مجلس االم��ن الدولي اكد 
احلريري ان »التنسيق بني لبنان 
والكويت ل��م ينقطع يوما في 
مختلف امليادين ذات االهتمام 

املشترك«.
وقال ان لبنان يتولى حاليا 
رئاسة مجلس االمن الدولي وهو 
في هذا املجال ميثل صوت املجموعة العربية امام 
املجتمع الدولي مؤكدا ان بالده كما في كل احملافل 
تقوم بدورها على اكمل وجه وهذه املرة لن تكون 
مختلفة بأي شكل من االشكال. وأوضح رئيس 
الوزراء اللبناني ان تنس��يق املواقف مع صاحب 
السمو األمير »سيكون امرا اساسيا على جدول 
اعمال املناقشات وسنستمع منه الى رأي الكويت 
في مختلف القضايا املطروحة على طاولة مجلس 
االم��ن وابرزها قضية الع��رب املركزية القضية 
الفلس��طينية وس��بل دفع عملية السالم ورفع 
الظلم واحلرمان عن الشعب الفلسطيني وكيفية 

التصدي للممارسات االسرائيلية«.
واعرب عن ثقته الكبيرة بان مواقف صاحب 
السمو األمير ستصب في اطار كل ما من شأنه 

تعزيز املوقع العربي على الساحة العاملية.
وردا على س��ؤال آخ��ر حول تفعي��ل بنود 
االتفاقيات املوقعة ب��ني الدولتني الكويت ولبنان 
خالل الزيارة التي قام بها احلريري الى الكويت 
في شهر مارس املاضي ومدى انعكاس ذلك على 
حجم التبادل التجاري واالس��تثمارات الكويتية 
في لبنان اعتبر تلك االتفاقيات فصال جديدا في 
تنمية العالقات مبا يعود عل��ى البلدين بالفائدة 
الش��املة مشددا على ضرورة ان تدخل حكومتا 
لبن��ان والكويت هذه االتفاقيات الى التنفيذ على 

النحو الذي يخدم البلدين والشعبني.
وأعرب عن امله في أن يسهم البدء في تنفيذ 
االتفاقيات برفع التبادل التجاري الى املس��توى 
املأمول »النه ال يزال دون الطموحات خصوصا 
اذا ما قارناه مبس��توى االس��تثمارات الكويتية 
اخلاصة التي تأتي في طليعة االستثمارات العربية 
في لبنان ومتثل حوالي ربع تدفقات االستثمارات 
العربية ال��ى لبنان وقد بلغت 649 مليون دوالر 

عام 2008«.

رئيس الوزراء اللبناني سعد احلريري


