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صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد والرئيس اللبناني يستعرضان حرس الشرف لدى وصول سموه إلى مطار رفيق احلريري الدولي الرئيس اللبناني مصافحا صاحب السمو األمير بحضور رئيس الوزراء اللبناني سعد احلريري ورئيس مجلس النواب نبيه بري

صاحب السمو األمير يقوم بغرس شجرة الصداقة الكويتية - اللبنانيةصاحب السمو األمير مصافحا رئيس الوزراء اللبناني سعد احلريري ويبدو الشيخ مشعل األحمد والشيخ د. محمد الصباح صاحب السمو األمير خالل لقائه الرئيس اللبناني بحضور الشيخ مشعل األحمد والشيخ د.محمد الصباح والشيخ أحمد الفهد

حاكم مصرف لبنان: الكويت
 لم تتردد في دعم اقتصادنا الوطني

بيروت � كونا: مبناس����بة الزيارة الرسمية لصاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد الى اجلمهورية اللبنانية الشقيقة، 
قلد الرئيس العماد ميشال سليمان رئيس اجلمهورية اللبنانية 
الشقيقة سمو األمير � رعاه اهلل � مساء امس في القصر اجلمهوري 
في بعب����دا بالعاصمة بيروت ق����ادة األرز الوطني من الرتبة 

االستثنائية.

الرئيس سليمان قلد صاحب السمو 
قالدة األرز  من الرتبة االستثنائية

الكويت ولبنان توقعان اتفاقيات تعاون إعالمي وتجاري وثقافي

بي���روت � كونا: أكد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض 
س���امة أمس أهمية الزيارة التي يقوم بها صاحب الس���مو 
األمير الش���يخ صباح األحمد الى لبنان امس، مشيدا بالدعم 

الذي قدمته الكويت لحماية االقتصاد اللبناني.
وقال س���امة في حديث خاص ل� »كونا« بمناسبة زيارة 
صاحب الس���مو األمير للباد ان »لبن���ان يعول كثيرا على 
هذه الزيارة وهي تكتس���ب أهمية كبرى ف���ي تدعيم الثقة 
والعاقات الضاربة بجذورها في التاريخ بين البلدين والشعبين 
الشقيقين«. وأكد استفادة لبنان من دعم الكويت ليس فقط 
باألرقام وإنم���ا بإتاحة المجال للكثير من اللبنانيين للعمل 
ف���ي الكويت. وذكر ان »الكويت لم تت���ردد في مد يد العون 
للبنان من خال دعم االس���تقرار النقدي عبر وديعة قدمتها 
إبان العدوان االسرائيلي على لبنان عام 2006 والبالغ قيمتها 
500 مليون دوالر«. وأشار الى دور صاحب السمو األمير في 
دعم االقتصاد العربي وإس���هاماته في لجم تداعيات األزمة 
المالية العالمية في ظل انعقاد القمة االقتصادية واالجتماعية 

والتنموية التي انعقدت في الكويت العام الماضي.
وقال ان القمة االقتصادي���ة »كانت االولى من نوعها في 
الدول العربي���ة وأعطت توصيات تصب في اتجاه منع آثار 
األزم���ة المالية العالمية على العالم العربي«، منوها بحكمة 
سموه في إطاق المبادرات التي تصب في خانة تفعيل العمل 
العربي المشترك. وحول زيارة رئيس الوزراء اللبناني سعد 
الحريري الى الكويت وتوقيعه عددا من االتفاقيات االقتصادية 
ثمن سامة الجهود التي يبذلها الجانبان في توطيد عاقاتهما، 
مشيرا الى دور الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية 

إلعادة بناء ما دمر في الحرب.
واضاف ان لبنان »لمس التأييد والدعم الكويتي للبنان 
في المؤتمرات الدولية منها مؤتمرا )باريس 2( و)باريس3( 

لدعم إصاحات الحكومة اللبنانية«.
وفي هذا اإلطار أوضح س���امة ان الدول المعنية لم تف 
حتى اآلن بكامل التزاماتها تجاه لبنان ألن لبنان لم يستطع 
القيام باإلصاح���ات المطلوبة نظرا للظروف الصعبة التي 

مرت عليه ولتأخر مشاريع القوانين.
وذكر انه في ظل التركيبة الدستورية الحالية بعد انتخاب 
الرئيس ميشال سليمان وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية 
وإتمام االنتخابات النيابية فإن رئيس مجلس النواب نبيه 

بري »مهتم بتفعيل هذه القوانين«.

جول�ة صاح�ب الس�مو العربي�ة تع�زز عالق�ات الكوي�ت الخارجي�ة وتق�رب وجه�ات النظ�ر ح�ول قضاي�ا المنطقة

بيروت � داوود رمال - خلدون قواص
اتحاد درويش و»كونا«  

وصل صاحب الس����مو األمير 
الش����يخ صباح االحم����د والوفد 
املرافق لس����موه ظهر  الرس����مي 
امس الى مط����ار رفيق احلريري 
الدولي وذلك في زيارة رسمية الى 

اجلمهورية اللبنانية الشقيقة.
وكان في اس����تقبال س����موه 
على ارض املطار الرئيس العماد 
ميشال سليمان رئيس اجلمهورية 
اللبنانية الشقيقة ودولة الرئيس 
النواب  نبيه بري رئيس مجلس 
الرئيس س����عد احلريري  ودولة 
رئي����س وزراء جمهوري����ة لبنان 
الش����قيقة وكبار املس����ؤولني في 
احلكومة اللبنانية ورئيس واعضاء 
البعثات الديبلوماس����ية العربية 
املعتمدة لدى اجلمهورية اللبنانية 
الش����قيقة ورئيس مجلس االمة 
االسبق محمد العدساني وسفيرنا 
لدى اجلمهورية اللبنانية الشقيقة 

عبدالعال القناعي.
اقيمت مراسم االستقبال  وقد 
الرس����مية، حيث بدأ االس����تقبال 
الرس����مي بعزف السام الوطني 
ل����كا البلدين بعدها قام س����موه 
باس����تعراض حرس الشرف كما 
مت اطاق 21 طلق����ة ترحيبية ثم 
قامت مجموعة من حرس الشرف 
باملرور وحتية سموه امام املنصة 
ثم تفضل سموه مبصافحة كبار 
املسؤولني في احلكومة اللبنانية 
بعدها قام الرئيس العماد ميشال 
سليمان رئيس اجلمهورية اللبنانية 
الشقيقة مبصافحة اعضاء الوفد 
الكويتي الرسمي املرافق لسموه.

هذا وقام صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد مساء امس 
بزيارة الى الرئيس العماد ميشال 
سليمان رئيس اجلمهورية اللبنانية 
الشقيقة في القصر اجلمهوري في 
بعبدا بالعاصم����ة بيروت يرافقه 
نائ����ب رئيس احل����رس الوطني 

الش����يخ مش����عل االحمد والوفد 
الرس����مي املرافق مبناسبة زيارة 
سموه الرس����مية الى اجلمهورية 

اللبنانية الشقيقة.
هذا وعقدت املباحثات الرسمية 
بني اجلانبني حيث ترأس اجلانب 

الس����مو األمير  الكويتي صاحب 
الشيخ صباح األحمد فيما ترأس 
الرئيس العماد ميش����ال سليمان 
رئي����س اجلمهوري����ة اللبناني����ة 
الش����قيقة اجلانب اللبناني. وقد 
تناولت املباحثات العاقات االخوية 

الطيبة بني البلدين الشقيقني وسبل 
توسعة آفاق التعاون بني الكويت 
واجلمهورية اللبنانية الش����قيقة 
وتعزيزها في املجاالت كافة وعلى 
اسس متينة ملا فيه خير وصالح 
الشعبني الشقيقني وتوسيع اطر 

التعاون املتنامي مبا يخدم املصالح 
البلدين وجتسيدا  املشتركة لكا 
املتواص����ل على تدعيم  للحرص 
اواصر هذه العاقات كما نوقشت 
خال املباحثات اهم القضايا ذات 
االهتمام املشترك وآخر املستجدات 

على الساحتني اللبنانية والدولية. 
هذا وس����اد املباحث����ات جو ودي 
عكس روح االخوة التي تتميز بها 
العاقات بني البلدين والش����عبني 
الش����قيقني والرغبة املشتركة في 
املزيد من التعاون والتنسيق على 
مختلف االصعدة. هذا وقام صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
والوفد الرس����مي املرافق لسموه 
بزيارة احلديقة الرئاسية بالقصر 
اجلمهوري ف����ي بعبدا بالعاصمة 
بيروت حيث تفضل سموه بغرس 
شجرة الصداقة الكويتية اللبنانية. 
هذا، واستقبل صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد عصر امس 
الرئيس نبيه بري رئيس مجلس 
اللبنانية  النواب في اجلمهورية 
الشقيقة وذلك في مقر اقامة سموه 
بالعاصمة بيروت. وحضر اللقاء 
نائ����ب رئيس احل����رس الوطني 
الشيخ مشعل االحمد واعضاء الوفد 

الرسمي املرافق لسموه.
الى ذل����ك، وصف مفتي لبنان 
الشيخ د.محمد رشيد قباني زيارة 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد ال����ى لبنان بالتاريخية ملا 
للكويت من مكانة كبرى في العاملني 
العربي واإلسامي واملجتمع الدولي. 
ورأى ان زيارة سموه تكتسب اليوم 
أهمية خاصة نظرا للظروف الدقيقة 
التي متر بها املنطقة العربية عموما 
ولبن����ان خصوصا ف����ي مواجهة 

التحديات اإلسرائيلية.
وق����ال املفت����ي د.قبان����ي: إن 
الكويت التي عملت دائما من أجل 
العربي والتضامن  وحدة الصف 
العرب����ي واإلس����امي، ومن أجل 
حتقيق النهضة والتقدم ومواجهة 
التحدي����ات، ستس����هم من خال 
هذه الزيارة التي يقوم بها سمو 
األمير الى لبنان ف����ي تعزيز كل 
هذه األهداف من أجل خير األمتني 
العربية واإلسامية في حاضرها 

ومستقبلها.

األمير بحث مع الرئيس سليمان المستجدات على الساحتين اللبنانية والدولية
صاحب السمو قام بغرس شجرة الصداقة الكويتية - اللبنانية
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مفقود �صندات حت�صيل
بيروت � كونا: بحضور صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
وأخي����ه الرئيس العماد ميش����ال 
س����ليمان رئي����س اجلمهوري����ة 
اللبنانية الشقيقة متت مساء امس 
في القصر اجلمه����وري في بعبدا 
بالعاصمة بيروت مراسم التوقيع 
على اتفاقيات ثنائية بني الكويت 
الش����قيقة  اللبنانية  واجلمهورية 

وهي كما يلي:
1- اتفاقية تع���اون إعامي بني 
اللبنانية  الكوي���ت واجلمهوري���ة 
الشقيقة وقعها عن اجلانب الكويتي 
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح 
وعن اجلانب اللبناني وزير اإلعام 

طارق متري.
اتفاقية تع���اون اقتصادي   -2
وفني بني الكوي���ت ولبنان وقعها 
عن اجلان���ب الكويتي وزير املالية 
مصطفى الش���مالي وع���ن اجلانب 

اللبناني وزير اخلارجية واملغتربني 
علي الشامي.

3- اتفاقي���ة تعاون جتاري بني 
الكويت ولبنان وقعها عن اجلانب 
املالي���ة مصطفى  الكويت���ي وزير 
الشمالي وعن اجلانب اللبناني وزير 
اخلارجية واملغتربني علي الشامي.
4- برنامج تنفي���ذي لاتفاق 

الثقاف���ي والفن���ي لاع���وام 2010 
و2011 و2012 ب���ني الكويت ولبنان 
وقعه ع���ن اجلانب الكويتي وكيل 
وزارة اخلارجي���ة خالد اجلاراهلل 
وعن اجلانب اللبناني وزير الثقافة 

سليم وردة.
5- اتفاقي���ة اس���تغال منحة 
الكويت للمساهمة في متويل مشروع 

بناء متحف مدينة بيروت التاريخي 
ب���ني الكويت ممثل���ة بالصندوق 
الكويتي للتنمية االقتصادية العربية 
وحكوم���ة اجلمهوري���ة اللبنانية 
الشقيقة وقعها عن اجلانب الكويتي 
مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية 
االقتصادية العربية عبدالوهاب البدر 
وعن اجلانب اللبناني وزير الثقافة 

سليم وردة.
6- مذكرة تفاهم بشأن منحة 
الكويت للمساهمة في متويل مشروع 
بناء متحف مدينة بيروت التاريخي 
بني حكومة الكويت ممثلة بالصندوق 
الكويتي للتنمية االقتصادية العربية 
الش����قيقة  اللبنانية  واجلمهورية 
وقعها عن اجلانب الكويتي مدير 
عام الصن����دوق الكويتي للتنمية 
االقتصادي����ة العربية عبدالوهاب 
البدر وعن اجلانب اللبناني رئيس 
مجلس اإلمن����اء واإلعمار م.نبيل 

اجلسر.

صاحب السمو : يسرنا أن تكون الكويت في طليعة الدول الداعمة للبنان
بيروت � كونا: على ش����رف صاحب السمو 
األمير الش����يخ صباح األحمد والوفد الرسمي 
املرافق لس����موه اقام  الرئيس العماد ميش����ال 
سليمان رئيس اجلمهورية اللبنانية الشقيقة 
مأدبة عشاء مساء أمس وذلك مبناسبة زيارة 
سموه رعاه اهلل الرس����مية جلمهورية لبنان 
الشقيقة. هذا وألقى صاحب السمو األمير كلمة 

خال املأدبة هذا نصها:
فخام����ة االخ الرئي����س العم����اد ميش����ال 

سليمان
دولة رئيس الوزراء االخ سعد احلريري
سعادة رئيس مجلس النواب نبيه بري

اصحاب املعالي والسعادة
السيدات والسادة

يسرنا ان نعبر عن بالغ سعادتنا بهذه الزيارة 
الرسمية للجمهورية اللبنانية الشقيقة وان نعرب 
عن خالص تقديرنا ملا حظينا به والوفد املرافق 
من حفاوة وحس����ن استقبال ووفادة شاكرين 
لفخامتكم ما تفضلتم به من كلمات وما عبرمت 
به من مشاعر طيبة خال هذه املأدبة العامرة 
التي تسودها اجواء االلفة واملودة التي تعكس 
بصدق عمق العاقات التاريخية واملتميزة بني 

بلدينا وشعبينا الشقيقني.
ان زيارتنا لبلدكم الش����قيق تأتي في اطار 
حرصنا املش����ترك على تب����ادل الزيارات بني 
القيادات السياس����ية واملس����ؤولني في بلدينا 
جتسيدا لسعينا املتواصل لتدعيم اواصر هذه 
العاقات وتعزيز سبل التعاون بينهما ملا فيه 

مصلحتهما املشتركة.
وان مما يسعدنا ان تتزامن زيارتنا للبنان 
الشقيق مع ما يشهده من استقرار سياسي ومنو 
اقتصادي ووفاق وطني تسوده االلفة والتفاهم، 

وهو ما يس����اعدنا على طرح ما لدينا جميعا 
من افكار وتصورات مش����تركة لتوسيع اطر 
التعاون املتنامي القائم بني البلدين الشقيقني في 
مختلف املجاالت والسيما االقتصادية والتجارية 

واالستثمارية والثقافية.
اننا نثمن دائما املواق����ف النبيلة لكل من 
بلدينا في دع����م قضاياهما العادلة وحقوقهما 

املشروعة.
وانه من دواعي سرورنا ان تكون الكويت في 
طليعة الدول الداعمة للبنان الشقيق من خال 
ما قدمته وتقدمه من عون ومساعدة ومتويل 
للمش����اريع التنموية الع����ادة اعمار ما دمرته 

احلروب االسرائيلية العدوانية على لبنان.
اننا في الكويت نؤمن بان لبنان الشقيق هو 
البعد واملرجع العربي احلضاري والثقافي الذي 

نحرص دائما على حمايته وازدهاره وتقدمه.
وفي اخلتام ال يسعني اال ان اشيد بالروح 
االخوية العالية التي سادت اجواء مباحثاتنا 
الرس����مية وما جرى خالها من بحث وتبادل 
لوجهات النظر حول مختلف القضايا التي تهم 
بلدينا الشقيقني والسيما ما يتعلق منها بالقضايا 
الثنائية والسبل الكفيلة بتعزيز اواصر التعاون 
بينهم����ا واالرتقاء به الى مجاالت ارحب حيث 
كانت وجهات نظر بلدينا الش����قيقني متوافقة 

ازاء هذه القضايا.
اجدد شكري وتقديري مرة اخرى لفخامتكم 
وللحضور الكرمي م����ع متنياتي لكم بالصحة 

والسعادة.
عاشت لبنان.. عاشت الكويت

والسام عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

الرئيس اللبناني أقام مأدبة عشاء على شرف سموه

صاحب السمو األمير ملقيا كلمته 

صاحب السمو والرئيس اللبناني قبيل تبادل األوسمة

الشيخ د. محمد الصباح ود. طارق متري يوقعان إحدى االتفاقيات 


