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صاحب السمو االمير يلقي كلمة خالل حفل الغداء
صاحب السمو االمير الشيخ صباح األحمد خالل مأدبة الغداء التي اقامها رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري على شرف سموه بحضور رئيس الوزراء اللبناني سعد احلريري 

)محمود الطويل(والشيخ مشعل االحمد والشيخ د.محمد الصباح ورئيس الوزراء اللبناني األسبق جنيب ميقاتي. صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد يضع إكليال من الزهور على ضريح شهداء لبنان

صاحب السمو التقى الدارسين
في لبنان: ابذلوا مزيدًا من الجهد

لتعودوا إلى الوطن مسلحين بالعلم

الفهد: حريصون على استقرار لبنان سياسياً وأمنياً

بيروت ـ كونا: استقبل صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد عصر امس ابناءه الطلبة الدارســـن في 
اجلمهورية اللبنانية الشـــقيقة وذلك مبقر اقامة سموه 
في العاصمة بيروت. وقد أعرب سموه عن سعادته بلقاء 
ابنائه الدارســـن من الطلبة وأكـــد على أهمية ان يركز 
ابناؤه على بذل املزيد من اجلهد واملثابرة خالل حتصيلهم 
الدراسي في اخلارج ليعودوا مسلحن بالعلم ويساهموا 
بشـــكل فاعل في تطور وتقدم وطنهم ويكونوا الركيزة 
االساسية في مسيرة التنمية. كما استقبل سموه رعاه 
اهلل عصر امس رئيس مجلس وزراء اجلمهورية اللبنانية 
الشقيقة االسبق جنيب ميقاتي وذلك مبقر اقامة سموه 
بالعاصمة بيروت. وقد حضـــر املقابلتن نائب رئيس 
احلرس الوطني الشيخ مشعل األحمد ورئيس مجلس 
األمة االسبق محمد العدســـاني واعضاء الوفد الرسمي 

املرافق لسموه.

بيــــروت ـ كونا: اكد نائــــب رئيس مجلس 
الوزراء للشــــؤون االقتصادية ووزير الدولة 
لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون اإلسكان 
الشــــيخ احمد الفهد أمس اهمية الزيارة التي 
يقوم بها صاحب السمو األمير الشيخ صباح 

األحمد إلى لبنان.
وقال الشيخ احمد الفهد في تصريح لـ »كونا« 
ان زيارة صاحب السمو األمير للبنان من شأنها 
ان تفتح بابا جديدا في تعزيز وتطوير العالقات 

الثنائية بن البلدين الشقيقن.
واضاف »نحن سعداء بزيارة بلدنا الثاني 
لبنان بدعوة من الرئيس اللبناني ميشال سليمان 
ألخيه صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
وذلك لتطوير وتعميق العالقات الثنائية التي 
عرفت بشكلها االيجابي والتاريخي بن الكويت 

واجلمهورية اللبنانية«.
واكــــد جناح زيارة صاحب الســــمو األمير 
»في توثيــــق العالقات الثنائيــــة بن البلدين 
الســــيما بعد التوقيع على اتفاقيات اشتملت 
على التعاون في مجــــاالت اإلعالم واالقتصاد 
والتجارة والثقافة ومتويل مشروع بناء متحف 

بيروت التاريخي«.
وقال ان احملادثات التي أجراها صاحب السمو 
األمير مع الرئيس سليمان من شأنها ان جتسد 
تدعيم أواصر العالقات وتوسيع أطر التعاون 

مبا يخدم املصالح املشتركة بن البلدين.
وأوضح ان املباحثات بن اجلانبن الكويتي 
واللبنانــــي تطرقت الــــى اهــــم القضايا ذات 
االهتمام املشــــترك بن البلدين باإلضافة الى 
التطورات واملستجدات على الساحتن اإلقليمية 

والدولية.
 وقــــال: ان الطرفــــن تناوال ايضا مســــألة 
»التكامل االقتصادي الذي انطلق من قمة الكويت 
االقتصادية التي عقدت في مطلع العام املاضي 
حيث أكد صاحب السمو األمير خاللها حرصه 
على تطوير هــــذا التكامل وتفعيله خصوصا 
بعد اإلعالن عن إنشاء صندوق التنمية لصغار 

املستثمرين والصناعات املتوسطة«.
 وأكد الشيخ احمد الفهد تقارب وجهات النظر 
بن الطرفن الكويتــــي واللبناني في مختلف 
املواضيع التي مت طرحها خالل احملادثات الرسمية 

في القصر اجلمهوري امس.

كما أكد حرص الكويت على استقرار لبنان 
قائــــال »نحن حريصون على اســــتقرار لبنان 
سياسيا وامنيا«، معربا عن سعادته »بوجود 
التوافق بن األطراف اللبنانين وتشكيل حكومة 
الوحدة الوطنية برئاسة رئيس الوزراء سعد 
احلريري وبتوافق مع الرئيس سليمان ورئيس 

مجلس النواب نبيه بري«.
وأردف قائال ان الكويت »حريصة على إبقاء 
لبنــــان آمنا خاصة بعد االعتداءات اآلثمة التي 
تعرض لها في الســــنوات القليلة املاضية من 
العدو االسرائيلي«، مشيرا الى ان »شموخ لبنان 
بالنسبة لنا هي قضية أساسية، حترص الكويت 
من خالل العالقــــات الثنائية ودعم الصندوق 
الكويتي للتنمية االقتصادية العربية ان تعيد 
لبنان بأسرع وقت الى وضعه الطبيعي حتى 
يعي اجلميع ان لبنــــان دائما يقف الى جانبه 

أشقاء محبون في السراء والضراء«.
وأعرب الشيخ احمد الفهد في رد على سؤال 
عن أمله في ان يتمكن لبنان من خالل ترؤسه 
ملجلس األمن الدولــــي حاليا من متثيل الدول 

العربية خير متثيل.

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

ر ما يشهده لبنان من حركة تنموية ونهضة شاملة وعمل دؤوب األمير: نقدِّ
إلعادة ما دمرته الحروب اإلسرائيلية وما صاحبه من وفاق بين صفوف الشعب

صاحب السمو أكد موقف الكويت الداعم للبنان ومساهمتها الفعالة في تمويل العديد من المشاريع وبرامج التنمية

آخر عسى ان تكون زيارة صاحب 
السمو األمير مناسبة إلطالق تنفيذ 

املشروع.
إن لبنـــان اليوم يقع في دائرة 
القلق مـــن احتمال حرب عدوانية 
إســـرائيلية جديدة تهرب خاللها 
إسرائيل الى األمام من االستحقاقات 
املتعلقة باإلجابة عن اسئلة حول 
ترسانتها النووية وامتحان إجاباتها 
عن األسئلة املتعلقة باحلل النهائي 

وقيام الدولة الفلسطينية.
ان إسرائيل النووية والتي متلك 
احدث ترسانات األسلحة التقليدية 
حتاول إقناع العالم بأن التوازن في 
الشرق األوسط قد اهتز بعد اتهام 
املقاومة في لبنان باقتناء صواريخ 

مركزة بعيدة املدى.
لقـــد وقـــع كل لبنـــان علـــى 
خارطة بنك األهداف خالل احلرب 
االسرائيلية العدوانية عليه صيف 
عام 2006 فيمـــا قصفت مخيمات 
الشمال ومواقع زراعية مدنية في 
البقاع واجلسور واملرافق اجلوية 
الكهرباء  والبحريـــة ومحطـــات 
واإلرســـال بكرة نار جوية وبرية 

وبحرية اسرائيلية بعيدة املدى.
اليوم تواصل إسرائيل سلوك 
القاعـــدة عينها التســـلح بأحدث 
القتاليـــة واملناورات  املنظومات 
الوقت نفسه  واالستعدادات وفي 

الشكوى من لبنان.
إننا في حضور سموكم وانتم 
عراب الديبلوماسية العربية نرى 
إســـرائيل حتاول حتويل االنتباه 
الى لبنان فيما تقوم بهدم املساجد 
في الضفة والقطاع واالعتداء على 
األوقاف اإلســـالمية وبناء كنيس 
اخلراب عليها واحلفريات أســـفل 
املسجد األقصى واالستيطان وتهديد 

الفلسطينين بترانسفير جديد.
بالعودة الى زيارتكم يا صاحب 
السمو فإننا نعلم ان الكويت لم تكن 
ملرة واحدة تريد الشكر على ما تراه 
الواجب  واجبا جتاه لبنان ولكن 
ميلي علينا االعتراف بالفضل رغم 
اننا نحمل واجبا عن األمة وأقطارها 
هو واجب الدفاع واملقاومة عن حدود 
التي هي  وثغور لبنان اجلنوبية 
خط متاس اجلغرافيـــا والتاريخ 
الفلســـطينية والتي  القضية  مع 
هي حدود وثغور األمتن العربية 
واإلسالمية وحدود أمنهما وسالمها 
اإلقليمي عسى ان نوفق في حمل 
امانة التاريخ واجلغرافيا ورسالة 
احملبة والتسامح التي هي رسالة 

لبنان ورسالة الكويت.
عشتم يا صاحب السمو

عاشت الكويت... عاش لبنان.

والدعم النفسي ومشروع اخلدمات 
فـــي مناطـــق االصطياف  العامة 
اضافة الى مشاريع تدريب الكوادر 

احلكومية.
ان مـــا تقـــدم باالضافـــة الى 
التعويضات وإزالـــة آثار احلرب 
اإلسرائيلية على لبنان من الضاحية 
اجلنوبية و24 قرية والتي تؤكد ان 
لبنان قام حقا من املوت االسرائيلي، 
ليس كل شـــيء بل األهم االلتزام 
الكويتي بتنفيذ مشروع الليطاني 
حيث يتراجع الرســـمي اللبناني 
ويتلكأ. أتذكر يا صاحب الســـمو 
ان ســـموكم وكل املســـؤولن في 
الكويت ال يترددون خالل لقاءاتنا 
التزامهـــم جتاه اجناز  عن تأكيد 
مشروع ري الضفة اجلنوبية لنهر 
الليطاني مع املالحظة ان الكويت 
مولت مخططات املشروع ورصدت 
االعتمادات إلطالقه وانه كلما قلنا 
عسى يشد رحال حكومتنا الى مكان 

وامتدت على مساحة 24 قرية في 
اجلنوب والبقاع الغربي أيضا على 
أعلى قمم مارون الرأس وحيث ترفل 
روح الشـــهيد هاني علوية متتد 
الكويت نبضا خفاقا في كل البيوت 
التي أعاد إعمارهـــا رجل االعمال 
الكويتي الصديق ناصر اخلرافي. 
ومتتد الكويت دون توقف الى اليوم 
في كل لبنان عبر متابعة الصندوق 
الكويتي من اجلنوب الى الضاحية 
الغربي  البتـــرون والبقاع  وقرى 
وبعلبك والشـــمال وزحلة وعكار 
وصيدا والشوف وجبل لبنان. لذلك 
نشهد يا صاحب السمو للكويت انها 
الشقيق وقت الضيق وانها احلاضرة 
والناظرة في كل لبنان عبر ترميم 
املدارس وإنشاء املتاحف واملشاريع 
الري ومياه  اإلمنائية وشـــبكات 
الشفة والكهرباء والبنى التحتية 
والصرف الصحي والطرقات وتأهيل 
املستشـــفيات واملراكـــز الصحية 

الكويت جلاليـــة لبنانية منذ 70 
عاما يكاد يبلغ مقدارها اليوم كما 
قال فخامة الرئيس امس استنادا 
الى وزارة الداخلية الكويتية نحو 
10 آالف نأمل ان تكون خير عون 
للكويت وان حتترم قوانينها املرعية 
اإلجراء وان تكون األحرص على 

أمنها وازدهارها.
علـــى مرتفعات بلـــدة حانن 
الشهيدة صفحة مفتوحة على كتاب 
الكويت التي أعادت إعمارها وكانت 
لم يبق منها سوى غرفة دون سقف 
وكروم تأكلها العصافير ومقبرة 
جماعية لضحايا مدنين اغتالتهم 
يد اإلرهاب اإلسرائيلية على تلك 
املرتفعـــات تصعد أبـــراج رمزية 
مصغرة ألبراج الكويت لتشهد لليد 
األمينة الصادقة للصندوق الكويتي 
للتنميـــة االقتصادية العربية في 
لبنـــان تلك اليد التي أعمرت قرى 
في العرقوب وأعالي إقليم التفاح 

ودعم قوات الردع العربية وإعمار 
منشآت ومستشفيات ومشاريع مياه 
وكهرباء وإقامة املتحف التاريخي 
ملدينة بيروت وإنشـــاء مشاريع 
زراعية وسندات خزينة والودائع 
املالية في البنك املركزي لدعم النقد 

اللبناني.
كل ذلك سبق ادوار الصندوق 
الكويتـــي للتنميـــة االقتصادية 
الذي يعمـــل بتوجيهات  العربية 
سموكم والذي ال ميكن حصر دوره 
واهتماماته إال ان ملسته املشكورة 
باتت موجودة في كل مدينة وبلدة 

وقرية لبنانية.
ان ذلك غيض من فيض الدور 
الكويتي في لبنان والذي يتضمن 
زيادة االســـتثمارات وبيع النفط 
الكويتـــي بأســـعار تشـــجيعية 

للبنان.
إال ان األهـــم هـــو التواصـــل 
اإلنساني الذي يعبر عنه استقبال 

الفتنة في لبنان وانحياز الكويت 
الى لبنان في كل احملافل العربية 
واإلقليمية والدولية ومساندة بلدكم 
بكل مؤسساته الرسمية والشعبية 
للبنـــان إلزالة آثار احلرب األهلية 
وحروب إســـرائيل علـــى أرضنا 
التحرير  بـــدأ  الى ان  واحتاللهـــا 
التدريجي لألراضي اللبنانية وصوال 
الى حتريـــر املنطقة احلدودية في 
مايو عام 2000 باســـتثناء مزارع 
شبعا وتالل كفرشوبا وكذلك إزالة 
اآلثار الدموية حلروب إسرائيل على 
بلدنا في أعوام 1993 و1996 و1999 

و2006.
إنني قبـــل ان ادخل هذا الباب 
البد ان اذكر املســـاعدات الكويتية 
الى لبنان منذ مطالع الستينيات 
ملشاريع التنمية وتوسيع الطرق 
املناطق املتضـــررة من  وإغاثـــة 
العـــدوان االســـرائيلي وإغاثـــة 
املتضررين مـــن احلرب اللبنانية 

بروح التفاهم التي سادت مباحثاتنا 
والتي افرزت تطابق وجهات النظر 
ازاء مختلف القضايا ذات االهتمام 
املشـــترك ســـواء على املســـتوى 
العربي او االقليمي، وما يتعلق منها 
بالعالقات الثنائية املتميزة وعلى ما 
مت التأكيد عليه من مواصلة العمل 
على تعزيز وتدعيم اواصر التعاون 
القائم بن بلدينا الشقيقن ملا يحقق 
مصاحلهما املشتركة متمنن للبلد 
الكرمي املزيد من  الشقيق وشعبه 

الرفعة والرقي واالزدهار.
عـــاش لبنان عاشـــت الكويت 
والســـالم عليكـــم ورحمـــة اهلل 

وبركاته.
الرئيـــس نبيه بري  ألقى  كما 
رئيس مجلس النواب في اجلمهورية 
اللبنانية الشقيقة خالل مأدبة الغداء 

هذا نصها:
إننا يا صاحب السمو نذكر على 
التوالي أدواركم ومساهماتكم لوقف 

بيروت � عمر حبنجر � داود رمال وكونا
على شـــرف صاحب الســـمو 
األمير الشيخ صباح األحمد والوفد 
الرسمي املرافق لسموه اقام الرئيس 
نبيه بـــري رئيس مجلس النواب 
في اجلمهورية اللبنانية الشقيقة 
مأدبة غداء ظهر امس مبقر مجلس 
النواب بعن التينة وذلك مبناسبة 
الرسمية جلمهورية  زيارة سموه 

لبنان الشقيقة.
وبهذه املناســـبة ألقى صاحب 
السمو االمير الشيخ صباح األحمد 
كلمة هذا نصها: اشـــكركم على ما 
تفضلتـــم به من عبـــارات رقيقة 
وترحيب حار جســـد مشاعر الود 
واالخاء الذي يجمع بلدينا وشعبينا 
الشقيقن مقدرين لكم هذه الدعوة 
الكرمية لهذه املأدبة العامرة التي 
جمعتنا بأخوة أعزاء نكن لهم كل 

املودة واحملبة.
ان ما يربط الكويت وشقيقتها 
اجلمهورية اللبنانية من وشـــائج 
القربى واملصير املشترك والعالقات 
احلميمة املتميزة يقتضي منا دائما 
مواصلة هـــذه اللقـــاءات وتبادل 
الزيارات على مختلف املستويات 
للدفع بعرى التعـــاون القائم بن 
البلدين الشقيقن الى مجاالت ارحب 
وخاصة في املجاالت االقتصادية 
والتجارية واالستثمارية والثقافية 
والتعـــاون البرملانـــي ولتكريس 
اجلهود الرامية لتفعيل االتفاقيات 
الثنائية املبرمة بن البلدين لتظل 
العالقات منوذجا يحتذى به  هذه 
والسيما في اطار التفاهم القائم بن 
بلدينا الشقيقن ووحدة رؤاهما ازاء 

قضاياهما املشتركة.
اننا نستذكر دائما بكل التقدير 
مواقف بلدينا وشـــعبينا النبيلة 
ووقوف كل منهما مع االخر ودعمه 
ومؤازرته خالل الفترات العصيبة 
التي مر بها كال البلدين والتي اظهرت 

حسن النوايا وصدق املواقف.
االخـــوة االعزاء لقد ســـرنا ما 
يشـــهده لبنان الشقيق من حركة 
تنموية واسعة ونهضة شاملة وعمل 
دؤوب العمار مـــا دمرته احلروب 
االســـرائيلية وما صاحب ذلك من 
وفاق وطني بن صفوف الشـــعب 
اللبناني وما حتقق من اســـتقرار 
سياسي كان محل تقدير اجلميع.

مؤكديـــن بهذا الصـــدد موقف 
الكويت الداعم للجمهورية اللبنانية 
الشقيقة ومســـاهمتها الفعالة في 
متويل العديد من مشاريع وبرامج 
القائمـــة ودعم االقتصاد  التنمية 

الوطني اللبناني.
وفي اخلتام ال يسعني اال ان اشيد 

فقد دفرت �شندات حت�شيل ا�شرتاكات 

لل�شحافة  الكويت  دار  �شركة  با�شم 

»الأنباء« رقم 239 ت�شل�شل من 11933 

اإىل 11950 وتنوه ال�شركة اإىل اأن هذه 

امل�شتندات قد اأ�شبحت ملغاة اعتباراً 

من تاريخ 2010/5/12 وال�شركة غري 
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الكويت ولبنان وقّعا اتفاقية إلنشاء لجنة مشتركة للتعاون الثنائي
األمير الشيخ صباح األحمد استقبل أمس 
الرئيس سعد احلريري رئيس الوزراء 
في اجلمهورية اللبنانية الشقيقة وذلك 

مبقر اقامة سموه بالعاصمة بيروت.
وقد مت تبادل األحاديث الودية بن 
اجلانبن التي عكســــت عمق العالقات 
االخوية املتميــــزة التي تربط الكويت 
بشقيقتها اجلمهورية اللبنانية والتي 
تشهد بفضل من اهلل ازدهارا وتطورا 
مستمرين وإصرارا على العمل معا للدفع 
بآفاق التعاون املشترك بينهما في مختلف 
امليادين الى مجاالت ارحب ومبا يخدم 

مصالح البلدين املشتركة.
وحضر اللقاء نائب رئيس احلرس 
الوطني الشيخ مشعل األحمد واعضاء 

الوفد الرسمي املرافق لسموه.
وعقب ذلك أكد رئيس الوزراء اللبناني 
سعد احلريري حرص صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح االحمد على دعم 
االستقرار في لبنان. وقال احلريري في 
تصريح لـ »كونا« وتلفزيون الكويت 
ان » صاحب السمو حريص على دعم 
االســــتقرار في لبنان« مشيدا مبواقف 
إبــــان احلروب  ســــموه »التاريخية« 

واألزمات التي مرت على لبنان.

الثنائــــي بــــن الكويــــت واجلمهورية 
اللبنانية الشــــقيقة وقعها عن اجلانب 
الوزراء  الكويتي نائب رئيس مجلس 
ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح 
وعن اجلانــــب اللبناني دولة الرئيس 
سعد احلريري رئيس وزراء اجلمهورية 
اللبنانية الشقيقة. وكان صاحب السمو 

والدولية. هذا وبحضور صاحب السمو 
األمير الشــــيخ صبــــاح األحمد ودولة 
الرئيس سعد احلريري رئيس مجلس 
وزراء اجلمهورية اللبنانية الشــــقيقة 
أقيمت في السراي الكبير في العاصمة 
بيروت عصر امس مراسم التوقيع على 
اتفاقية إلنشاء جلنة مشتركة للتعاون 

املتميزة بن البلدين والشعبن الشقيقن 
وسبل تعزيزها على مختلف األصعدة 
مبا يخدم مصالح البلدين الشقيقن ومبا 
يعزز من الشــــراكة القائمة بينهما في 
مختلف املجاالت، كما تناولت املباحثات 
القضايا ذات االهتمام املشــــترك وآخر 
املســــتجدات على الساحتن اإلقليمية 

أقيمــــت فــــي الســــراي الكبير في 
العاصمة بيروت عصر امس مراســــم 
استقبال رسمية لصاحب السمو األمير 
الشــــيخ صباح األحمد وذلك مبناسبة 
زيارة سموه الرسمية الى اجلمهورية 
اللبنانية الشقيقة. وكان في استقبال 
ســــموه دولة الرئيس سعد احلريري 
رئيس مجلس الوزراء في اجلمهورية 
اللبنانية الشقيقة. وبدأت املراسم بعزف 
السالم الوطني لكال البلدين بعدها قام 
سموه باستعراض طابور حرس الشرف 
ثم قام سموه مبصافحة كبار املسؤولن 
في حكومة اجلمهورية اللبنانية الشقيقة 
ثم قام دولة الرئيس مبصافحة أعضاء 

الوفد الرسمي املرافق لسموه.
هذا وعقدت املباحثات الرسمية بن 
اجلانبن ترأس فيها صاحب الســــمو 
األمير الشــــيخ صباح األحمد اجلانب 
الكويتي في حن ترأس اجلانب اللبناني 
دولة الرئيس ســــعد احلريري رئيس 
مجلس الوزراء في اجلمهورية اللبنانية 
الشقيقة وبحضور نائب رئيس احلرس 
الوطني الشيخ مشعل األحمد والوفد 

املرافق لسموه.
وتناولت املباحثات العالقات االخوية 

صاحب السمو وضع إكليالً من الزهور على ضريح شهداء لبنان

صاحب السمو األمير خالل لقائه رئيس الوزراء اللبناني سعد احلريري
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ناصر الخرافي أولم على شرف صاحب السمو

بيروت � كونا: على ش���رف 
الس���مو األمير الشيخ  صاحب 
صباح األحمد والوفد الرس���مي 
املرافق لسموه، أقام ناصر اخلرافي 
حفل استقبال ظهر امس مبنزله 
مبنطق���ة صوف���ر باجلمهورية 

اللبنانية الشقيقة.

جانب من اللقاء بني صاحب السمو األمير وناصر اخلرافي ويبدو بدر اخلرافي

ناصر اخلرافي مستقبال صاحب السمو األمير لدى وصوله إلى منزله مبنطقة صوفر بلبنان

صاحب السمو األمير خالل لقائه ناصر اخلرافي ومحمد العدساني

جولة لصاحب السمو األمير مع ناصر اخلرافي والشيخ مشعل األحمد ومحمد العدساني والشيخ خالد العبداهلل

الشيخ د.محمد الصباح والشيخ أحمد الفهد وقتيبة الغامن خالل احلفل

د.عبداهلل املعتوق واملستشار محمد أبواحلسن ومحمد شرار خالل احلفل

ناصر اخلرافي مرحبا بصاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد

وسائل اإلعالم 
األردنية تجمع 

على نجاح زيارة األمير
عمان � كونا: أجمعت وسائل 
اإلعالم األردنية الصادرة أمس على 
جناح زيارة صاحب السمو األمير 

الشيخ صباح األحمد لألردن.
وقالت وكالة األنباء األردنية 
)بترا( ان زيارة صاحب السمو 
األمير الش���يخ صب���اح األحمد 
لألردن والقم���ة التي عقدها مع 
املل���ك األردني عب���داهلل الثاني 
عكست عمق العالقات التاريخية 
بني القيادتني والبلدين والشعبني 

الشقيقني.
من جهته قال الكاتب د.اسامة 
تليالن ف���ي مقالة نش���رت في 
صحيفة »الراي« األردنية ان اللقاء 
الكويتي األردني في عمان شكل 
نقطة مضيئة في إعادة احليوية 
للنظام العربي، معتبرا انه محطة 
العالقات بني  مهمة في تاري���خ 

البلدين الشقيقني.
اللق���اء »بخطوة  ووص���ف 
أساسية« لنمو العالقات األردنية 
� الكويتية في مختلف املجاالت، 
مضيف���ا ان »القم���ة األردنية � 
الكويتية قادرة على الدفع املستمر 
بالعالقات الى مس���تويات أكثر 
عمقا وتأثيرا ملواجهة التحديات 
بعناصر ايجابية لزيادة فرص 
التعافي من تداعيات األزمة بأقل 

اخلسائر واكبر الفوائد«.


