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بيروتـ  كونا: أشاد األمني 
العام لدول مجلس التعاون 
اخلليجي عبدالرحمن العطية 
امس بالدور الذي يضطلع به 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صبــــاح االحمد في تطوير 
العمل اخلليجي  مســــيرة 

املشترك.
وأكد العطية في تصريح 
لـــــ »كونــــا« علــــى هامش 
مشاركته في افتتاح الدورة 
الوزاريــــة الــــــ 26 للجنة 
االقتصاديــــة واالجتماعية 
لغرب آســــيا )اسكوا( على 

»مدى حرص صاحب السمو األمير على دعم 
مسيرة العمل اخلليجي املشترك في مختلف 
جوانبه السياســــية واألمنيــــة واالقتصادية 
واالجتماعية«.  وقال ان »الكويت كانت السباقة 
الى دعم األهداف التي أنشئ من اجلها مجلس 

التعاون اخلليجي«.
واضاف العطية ان زيارة صاحب الســــمو 
االخيرة الى لبنان »تؤكد مدى عمق العالقات 
بني الكويت ولبنان في مختلف املجاالت األمر 
الذي سيدفع بالعالقات بني البلدين الشقيقني 
الى آفاق أرحب«، مشيرا الى ان »لبنان يشهد 
منوا اقتصاديــــا وازدهــــارا ملحوظا في ظل 

التوافق الوطني بني جميع 
أبنائه«.

ونوه العطية »باالتفاقيات 
بــــني اجلانبني  أبرمت  التي 
الـكـويـتــــي والـلـبـنـانــــي 
بحضــــور صاحب الســــمو 
األميــــر  والرئيس اللبناني 
ميشال سليمان«، مؤكدا انها 
»ستسهم بال شك في توثيق 
العالقــــات واالرتقاء بها بني 
املراتب  الــــى أعلى  البلدين 
جتسيدا للعالقات األخوية 

والتاريخية بني البلدين«.
العطيــــة اهمية  وأكــــد 
املواضيع »التي تناولها صاحب السمو األمير 
مع الرئيس ميشال سليمان السيما تلك التي 
تتعلق بالقضايا العربية وعلى رأسها قضية 

العرب األولى القضية الفلسطينية«.
وشدد على ان جولة صاحب السمو األمير 
العربية »سيكون لها األثر االيجابي على صعيد 
التضامن العربي في ظل الظروف الراهنة التي 
تشــــهدها املنطقة خصوصــــا ان لبنان يرأس 
حاليا مجلس األمن الدولي والكويت من جهة 
اخرى ترأس مجلــــس التعاون اخلليجي مما 
يستوجب التنسيق حيال مجمل القضايا ذات 

االهتمام املشترك«.

الكويت هنأت الكاميرون بعيدها
بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد ببرقية 
تهنئة للرئيس بول بيا رئيس جمهورية الكاميرون الصديقة 
عبر فيها سموه عن خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني 

لبالده، متمنيا له موفور الصحة ودوام العافية.
كما بعث سمو ولي العهد الشـــيخ نواف األحمد وسمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد ببرقيتي تهنئة 

مماثلتني.

الحريري: األيادي البيضاء للكويت وأميرها وحكومتها وشعبها مازالت تساند لبنان 
وجميع اللبنانيين يذكرون مبادرات أبوناصر لوقف الحروب العبثية

صاحب السمو اختتم جولته العربية في لبنان وعاد إلى أرض الوطن

رئيس احلكومة اللبنانية سعد احلريري مودعا الشيخ د.محمد الصباح

الرئيسان سليمان واحلريري يودعان صاحب السمو ويبدو ناصر اخلرافي والسفير أحمد فهد الفهد ود. عبداهلل املعتوق

عبدالرحمن العطية

صاحب السمو األمير حلظة وصوله إلى أرض الوطن وفي استقباله سمو ولي العهد وكبار الشيوخ وسمو رئيس الوزراء

الرئيس سعد احلريري مصطحبا صاحب السمو قبيل مغادرته لبيروت

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مغادرا بيروت وفي وداعه الرئيسان ميشال سليمان وسعد احلريري ويبدو الشيخ مشعل األحمد وناصر اخلرافي

الشيخ مشعل األحمد مصافحا اللواء ناصر الدعي لدى وصوله إلى البالد

صاحب السمو مصافحا املستشار راشد احلماد ويبدو عبدالعزيز العدساني خالل استقبال سموه

األمير شكر سليمان: الحفاوة البالغة وكرم الضيافة يعكسان 
عمق العالقات الطيبة بين البلدين والشعبين الشقيقين

بيروت ـ كونا: بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد ببرقية شكر 
ألخيه الرئيس العماد ميشال سليمان رئيس اجلمهورية اللبنانية الشقيقة عقب 
انتهاء الزيارة الرسمية التي قام بها سموه للجمهورية اللبنانية الشقيقة أعرب 
فيها ســـموه عن خالص الشـــكر والتقدير على احلفاوة البالغة وكرم الضيافة 
اللذين حظي بهما ســـموه والوفد املرافق له والذي عكس عمق العالقات الطيبة 

بني البلدين والشعبني الشقيقني.
معربا سموه عن بالغ سعادته بهذه الزيارة التي قام بها للبلد الشقيق والتي 
ستسهم في املزيد من أواصر التعاون بني البلدين الشقيقني ملا فيه مصلحتهما 
املشـــتركة، متمنيا له دوام الصحة والعافية وللجمهورية اللبنانية الشـــقيقة 
وشـــعبها املزيد من التقدم واالزدهار وللعالقات الطيبة بني البلدين الشقيقني 

املزيد من التطور والنماء.

كان الوضع العربي على شــــفير مزيد من 
االنقسامات عشية قمة الكويت وندرك جميعا 
هول وضعنا اليوم لو كانت هذه االنقسامات 
مازالت قائمة في ظل تهديدات اسرائيل للبنان 
وســــورية وتعنتها في وجه حق إخواننا 
الفلسطينيني في العودة الى دولة فلسطينية 

مستقلة عاصمتها القدس«.
واختتم بقوله »صاحب السمو أهال وسهال 
بك في لبنان بني أهلك وإخوانك وأطال اهلل 
بعمرك لتبقى حكمتك ونظرتك الثاقبة ميزانا 
للخير واالستقرار في لبنان والكويت وكل 

العالم العربي«.

من أقصاه الى أقصاه«.
وذكر  احلريري في كلمته »نحن في لبنان 
نكبر بصاحب الســــمو حتركه العربي في 
حلظة تتعاظم األخطار على منطقتنا وعلى 
لبنان فهو شريك في االستقرار الذي ينعم 
به بلدنا وشريك في حمايته وهو الذي مهد 
األجواء في قمة الكويت للمصاحلات العربية 
محتضنا مبادرة خادم احلرمني الشريفني 
امللك عبداهلل بــــن عبدالعزيز التصاحلية 
ورعايته ملســــاعي رأب الصــــدع ما كان له 
األثر الكبير في تنقية األجواء العربية وفي 
االســــتقرار في لبنان ونذكر جميعا كيف 

املبادرات التي تصدرهــــا أبو ناصر لوقف 
احلروب العبثية التي عشناها والدور الذي 
اضطلع به سمو االمير في التحضير التفاق 
السداسية واحلوارات  اللجنة  أيام  الطائف 
التي رعاها بني القادة الروحيني اللبنانيني في 
الكويت واللبنانيون لم ينسوا ولن ينسوا 
وقفة الكويت الى جانب بلدهم لشد أزره مع 
انطالق مسيرة البناء واإلعمار بعد الطائف 
ومد العون له ومن دون ان يطلب بعد احلرب 
الظاملة التي شنت عليه من العدو االسرائيلي 
في يوليو 2006 وليس مصادفة ان مساعدات 
الكويت وقروضها ومحبتها تغطي كل لبنان 

كان شريكا في إنقاذه وحمايته وصموده 
واستقراره وازدهاره منذ وقف كأصغر وزراء 
اخلارجية سنا في العالم في وجه اخلطر 
الكبير الــــذي اجتاح لبنان والى ان أصبح 

واحدا من أمراء العرب وحكمائهم«.
وتابع »الكويت وأميرها جزء من الوحدة 
الوطنية اللبنانية فما من إجماع أكثر وضوحا 
من اإلجماع اللبنانــــي على الدور الريادي 
الذي لعبته الكويت علــــى امتداد العالقة 
التــــي تكاد ان تكون مثاليــــة بني الدولتني 

والشعبني«.
وقال »جميع اللبنانيني يذكرون باخلير 

االميري د.عبداهلل املعتوق وعددا من كبار 
املســــؤولني في الديــــوان األميري ووزارة 
املالية. رافقت ســــموه  اخلارجية ووزارة 

السالمة في احلل والترحال.
وكان في وداع سموه على ارض مطار رفيق 
احلريــــري في بيروت أخــــوه الرئيس العماد 
اللبنانية  ميشال سليمان رئيس اجلمهورية 
الشقيقة والرئيس سعد احلريري رئيس وزراء 
جمهورية لبنان الشقيقة وكبار املسؤولني في 
احلكومة اللبنانية ورئيس مجلس األمة األسبق 
محمد العدساني ونائب رئيس مجلس الوزراء 
للشــــؤون االقتصادية ووزير الدولة لشؤون 
التنمية ووزير الدولة لشؤون اإلسكان الشيخ 
احمد الفهد وسفيرنا لدى اجلمهورية اللبنانية 

الشقيقة عبدالعال القناعي.
وكان رئيــــس الوزراء اللبناني ســــعد 
احلريري ألقى كلمة خالل مأدبة عشاء أقامها 
على شــــرف صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد قبيل مغادرة سموه بيروت 

مساء أول من أمس.
وقال احلريري في كلمته »من الصعب 
الترحيب بسمو االمير الشيخ صباح وهو 
يحل علــــى أهله في لبنــــان البلد الذي لم 
يغــــادره يوما وكان الى جانبه على الدوام 
عندما غدرت بنا األيام الســــود... وها هي 
األيادي البيض للكويت وأميرها وحكومتها 
وشعبها مازالت تساند وطننا التوأم للبلد 
الذي أحببناه وبادلناه اجلميل باجلميل في 

عالقة منوذجية للشقيق بالشقيق«.
واضاف »ان يأتي أبوناصر الى لبنان فإنه 
يأتي الى بيته والى الربوع التي أمضى فيها 
ذكريات من حياته... انه يأتي الى البلد الذي 

بحفظ اهلل ورعايته عاد صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد والوفد الرسمي 
املرافق لسموه الى ارض الوطن مساء أول 
من امس بعد ان قام ســــموه بجولة عربية 
شــــملت زيارة أخوية الى جمهورية مصر 
العربية الشــــقيقة وزيارة رسمية الى كل 
من اجلمهورية العربية السورية الشقيقة 
واململكــــة األردنية الهاشــــمية الشــــقيقة 

واجلمهورية اللبنانية الشقيقة.
وكان في استقبال سموه على ارض املطار 
سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد وكبار 
الشيوخ وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد ورئيس مجلس األمة باالنابة 
عبداهلل الرومي والنائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك 
ونائب وزير شؤون الديوان األميري الشيخ 

علي اجلراح وكبار املسؤولني بالدولة.
ورافق ســــموه وفد رسمي ضم كال من 
نائب رئيس احلرس الوطني الشيخ مشعل 
االحمد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح ونائب 
رئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية 
ووزير الدولــــة لشــــؤون التنمية ووزير 
الدولة لشؤون اإلسكان الشيخ أحمد الفهد 
واملستشار بالديوان األميري محمد شرار 
ووزير املالية مصطفى الشمالي ومدير مكتب 
صاحب السمو األمير الســــفير أحمد فهد 
بالديوان األميري محمد  الفهد واملستشار 
ابواحلسن واملستشــــار بالديوان االميري 
خالد الفليج ورئيس املراسم والتشريفات 
األميرية الشيخ خالد العبداهلل ووكيل وزارة 
اخلارجية خالد اجلاراهلل واملستشار بالديوان 

العطية: أثر إيجابي لجولة األمير
على صعيد التضامن العربي

بصمة أميرية على مشهد السياسة اللبنانية
بيروت ـ عمر حبنجر

تركت الزيارة املميزة لصاحب السمو األمير 
الش��يخ صباح األحمد بصمة واضحة على 
املرحلة اللبنانية والعربية فالى جانب حرصه 
االبوي على حاجة ومصلحة اللبنانيني، كانت 
حتذيرات��ه الهادئة من مغبة التفريط بالوفاق 
الوطني وتركيزه على القضايا ذات االهتمام 
املش��ترك عربيا واقليميا، وخاصة ما يتعلق 
بالعالقات الثنائية. وتوقف املراقبون امام ميزان 
»اجلواهرجي« - كما يقول اللبنانيون - الذي 

تعامل به سموه مع االطراف اللبنانية الرسمية 
والسياسية، والذي قدم سابقة حتتذى على 
مستوى قادة الدول الشقيقة أو الصديقة، حيث 
تعامل مع الرؤساء الثالثة على قدم املساواة، 
فلبى دعوة كل منهم الى عشاء أو غداء والتقى 
من التقى من مسؤولني وسياسيني وفعاليات 
على هامش هذه املناس��بات، مكرسا موقف 
الكويت التقليدي بالوقوف على مسافة واحدة 
من جميع االطراف واالطياف في لبنان، مع 

االحتضان املطلق ملصالح لبنان.


