
 تسلم صاحب السمو أمير البالد الشيخ 
صباح األح��م��د بقصر بيان صباح أمس 
رس��ال��ة خطية م��ن أخيه صاحب اجلاللة 
الهاشمية امللك عبدالله الثاني بن احلسني 
ملك اململكة األردن��ي��ة الهاشمية الشقيقة 
تتعلق بالعالقات األخ��وي��ة الطيبة التي 
جتمع البلدين والشعبني الشقيقني وسبل 

تنميتها وتطويرها كما تضمنت دع��وة 
سموه لزيارة اململكة األردنية الهاشمية 

الشقيقة.
 وقد قام بتسليم الرسالة لسموه سفير 
اململكة األردن��ي��ة الهاشمية الشقيقة لدى 

دولة الكويت صقر أبوشتال.
كما استقبل صاحب السمو أمير البالد 

الشيخ صباح األحمد سفير أستراليا لدى 
دول��ة الكويت وارن ه��اوك وذل��ك مبناسبة 

انتهاء فترة مهام عمله سفيرا لبالده.
 وحضر املقابلتني وزير شؤون الديوان 

األميري الشيخ علي اجلراح.
م��ن جهة أخ��رى احتفل ف��ي قصر بيان 
صباح أم��س بتسلم صاحب السمو أمير 

البالد الشيخ صباح األحمد أوراق اعتماد 
ك��ل م��ن السفير أحمد رف��اع��ي يحي اي��دي 
سفيرا جلمهورية غانا والسفير ك. جيفا 
ساغار سفيرا جلمهورية الهند والسفير 
انخيل رام��ون سيبيلس سفيرا جلمهورية 
الباراغواي والسفير جواكيم البريتو سفيرا 
جلمهورية البرتغال والسفير أوله موسبي 

سفيرا ململكة ال��دمن��ارك والسفير هنريك 
الن��در هولم سفيرا ململكة السويد وذل��ك 

كسفراء لبالدهم لدى دولة الكويت.
 وحضر مراسم االحتفال وزي��ر شؤون 
ال��دي��وان األم��ي��ري الشيخ علي اجل��راح 
الصباح ون��ائ��ب رئيس مجلس ال���وزراء 
ووزي��ر اخلارجية الشيخ صباح اخلالد 

ومدير مكتب صاحب السمو أمير البالد أحمد 
الفهد واملستشار في الديوان األميري محمد 
أبو احلسن ورئيس املراسم والتشريفات 
األميرية الشيخ خالد العبدالله ومساعد 
وزي��ر اخلارجية لشؤون املراسم السفير 
ض���اري ال��ع��ج��ران ومساعد رئ��ي��س هيئة 

احلرس األميري العميد ركن حمد الصالح.
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اجلارالله يشارك بالرياض في اجتماع وزاري لتحالف دعم الشرعية باليمن 
 غادر نائب وزير اخلارجية الكويتي 
خالد اجلارالله البالد متوجها إلى اململكة 
العربية السعودية الشقيقة لترؤس 
وفد دولة الكويت املشارك في االجتماع 

املشترك الثاني ألصحاب السمو واملعالي 
وزراء خارجية التحالف لدعم الشرعية 
في اليمن املزمع عقده في مدينة الرياض 

أمس االثنني.

وي��ض��م ال��وف��د امل��راف��ق لنائب وزي��ر 
اخلارجية في عضويته كال من مساعد 
وزير اخلارجية لشؤون مجلس التعاون 
ل���دول اخلليج العربية ن��اص��ر املزين 

وسفير دول��ة الكويت ل��دى اجلمهورية 
اليمنية فهد امليع ومساعد وزير اخلارجية 
لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم 

العمر.

سموه استقبل سفيري األردن وأستراليا وتسلم أوراق اعتماد بعض السفراء لدى الكويت

أمير البالد يتسلم رسالة خطية من العاهل األردني امللك عبدالله الثاني

ولي العهد يستقبل احلجرف وثامر العلي والسعد وسفير أستراليا 

 استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد بقصر بيان صباح أمس وزير املالية 

الدكتور نايف احلجرف.
 واستقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف 

األحمد رئيس جهاز األمن الوطني الشيخ 
ثامر العلي.

 واستقبل سمو ولي العهد رئيس مجلس 
إدارة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة 

سعد محمد السعد
 واستقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد سفير أستراليا الصديقة لدى دولة 
الكويت السفير وارن هاوك وذلك مبناسبة 

انتهاء مهام عمله سفيرا لبالده.
 وح���ض���ر امل��ق��اب��ل��ة رئ���ي���س امل���راس���م 
والتشريفات ب��دي��وان سمو ول��ي العهد 

الشيخ مبارك صباح السالم.

.. وسموه يستقبل سفير أستراليا وارن هاوك

أمير البالد يتسلم أوراق اعتماد سفير السويدسمو األمير مستقبال السفير األردني صقر أبوشتال

سمو ولي العهد يستقبل د، نايف احلجرف

يصل اليوم إلى البالد في زيارة رسمية

الرئيس اللبناني: العالقات بني لبنان والكويت راسخة وثابتة وتاريخية

 أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أمس 
االثنني ان مواقف سمو امير دولة الكويت الشيخ 
صباح االحمد منذ ان ك��ان وزي��را للخارجية 
ورئيسا للجنة السداسية العربية ف��ي قمة 
تونس عام 1989 وحتى اليوم جتعل الكويت 
قريبة جدا من الدول الشقيقة والصديقة على حد 
سواء. جاء ذلك في لقاء خاص للرئيس اللبناني 
مع وكالة االنباء الكويتية )كونا( عشية زيارته 
الرسمية ل��دول��ة الكويت التي يصلها اليوم 
الثالثاء ويجري خاللها مباحثات رسمية مع 

سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد.
وقال الرئيس عون خالل اللقاء » صحيح ان 
زيارتي لدولة الكويت هي االول��ى لي كرئيس 
للجمهورية اللبنانية لكن الكويت ليست بغريبة 
عني فهي حتظى مبكانة مرموقة ف��ي قلوب 

اللبنانيني والعرب«.
واضاف ان » الرسالة التي احملها معي الى 
الكويت ال تختلف عن تلك التي حملتها للدول 
التي زرتها منذ انتخابي رئيسا للجمهورية 
والتي س��أزوره��ا ايضا والتي تتضمن رغبة 
لبنانية ص��ادق��ة ف��ي االن��ف��ت��اح وال��ت��ع��اون مع 
اجلميع امنا ضمن املعايير واملفاهيم املعتمدة 
ال��ت��ي حتفظ لكل بلد حقوقه واستقالليته 

وسيادته واحترام خصوصيته«.
وتابع قائال » انها رسالة قائمة على املودة 
واالح��ت��رام املتبادل وتعكس خصائص لبنان 

ال��ذي لم يعتد يوما على اح��د بل غالبا ما كان 
املعتدى عليه وال���ذي صبر وك��اف��ح وناضل 
ول��م يستسلم كي يحافظ على مبادئه وقيمه 
التي حفظت دوره املميز ف��ي ال��ش��رق وان ما 
احمله معي هو ص��ورة لبنان القوي وعزمية 
ابنائه التي وقفت س��دا منيعا ام��ام محاوالت 
استهدافه وتقويض استقراره وامنه ووحدته 
بشتى الوسائل«. واض��اف ان »الكويت تتفهم 
الوضع اللبناني رمب��ا اكثر من غيرها كونها 
عانت في العام 1990 من غزو الراضيها وكان 
لسمو االمير حني كان وزيرا للخارجية في ذلك 
الوقت دور اساسي في حتريرها من االحتالل 
واع��ادت��ه��ا ال��ى دوره���ا الفاعل واالس��اس��ي في 

املنطقة والعالم«.
واكد ان العالقات بني لبنان والكويت راسخة 
وثابتة وتاريخية »وطموحنا دائ��م للسعي 
الى تعزيز هذه العالقات في املجاالت كافة كي 
تعكس حقيقة التقارب اللبناني- الكويتي ليس 
فقط على مستوى البلدين بل ايضا على مستوى 

الشعبني«.
وقال الرئيس عون ان العالقة االخوية بني 
لبنان والكويت قد تشكل مدخال لتحقيق ما 
تنادي به البلدان من وح��دة وتضامن عربي 
ملواجهة التحديات » وهذا يوجب حصول وفاق 
سياسي ومقاربة املشاكل السائدة حاليا بنظرة 

حوارية منفتحة الن اخلطر يهدد اجلميع«.

واكد ان لبنان مدعو مع الكويت للعمل على 
ع��دم استغالل اي ط��رف للخالفات السائدة 
بني املجموعة العربية من اج��ل القضاء على 
قضية تاريخية وه��ي القضية الفلسطينية 
وتهويد مدينة القدس »التي نريد االبقاء على 
قدسيتها فيما يتم العمل حاليا على جتريدها من 
هويتها احلقيقية واعطائها هوية مزيفة ومنع 
الفلسطينني من نيل حقوقهم املشروعة ومنها 

حق العودة«.
ونوه الى انه لطاملا عملت الكويت وصاحب 
السمو ام��ي��ر دول���ة ال��ك��وي��ت م��ن اج��ل تقريب 
وج��ه��ات النظر ب��ني االط���راف املتباعدة على 
الساحة العربية » ونحن نقف الى جانب هذا 
امل��س��ار ونضع يدنا بيد سمو االم��ي��ر الشيخ 
صباح االحمد اجلابر الصباح للوصول الى 
ه��ذا ال��ه��دف«. وح��ول التطمينات التي يقدمها 
لبنان لعودة السياحة الكويتية بشكل خاص 
واخلليجية بشكل عام الى طبيعتها في لبنان 
قال الرئيس عون ان »أمن السياح هو من أمن 
لبنان وال حاجة الى اخلوف الن االمن ممسوك 
واالخ���وة ال��ع��رب سيجدون ان طبيعة لبنان 
وطريقة عيش اللبنانيني ال ت��زال على حالها 
معززة بوعي تام لالجهزة االمنية وسهر دائم 

ملنع اي استهداف لالستقرار«.
واض���اف ان » ال��وض��ع ال��س��ائ��د ف��ي لبنان 
واالس��ت��ق��رار ال��ذي يعيشه ه��و ش��ه��ادة عملية 

وميدانية بان االستقرار فيه خط احمر ال ميكن 
جت���اوزه ب����ارادة لبنانية وب��ع��زمي��ة اجليش 
اللبناني والقوى االمنية التي تقوم بدورها 
على اكمل وجه باعتراف العالم اجمع« مؤكدا ان 
»لبنان يعتبر حاليا واحة امنية مستقرة وهو 

امر حتقق نتيجة ارادة لبنانية قوية«.
وردا على سؤال حول ما اذا ستطلب بالده من 
الكويت باعتبارها دولة نفطية رفده بخبرات 
بعد دخول لبنان عمليا في التلزميات النفطية 
وال��غ��ازي��ة اع��رب الرئيس ع��ون ع��ن ترحيبه 
بكل النصائح في هذا املجال نظرا الى اخلبرة 
والتجربة ال��رائ��دة التي متلكها الكويت في 
املجاالت النفطية وما ميكن ان تضيء عليه من 
ن��واح ومواضيع تفيد لبنان في هذه التجربة 
احلديثة العهد. واعتبر ان دخول لبنان نادي 
ال��دول النفطية »كان حلما بعيد املنال وها هو 
يتحول اليوم ال��ى واق��ع ملموس يتطلع اليه 
اللبنانيون بكثير من التفاؤل«. وقال ان شركات 
عديدة من مختلف دول العالم قدمت طلباتها 
من اجل املشاركة في التنقيب عن النفط والغاز 
وه��و ام��ر يعول عليه لبنان من اج��ل االنتقال 
من حالة الى اخرى الفتا الى ان »املسار طويل 
امنا االصعب قد حتقق ويبقى ان نعبد الطريق 
امام االهم وهو استخراج النفط والغاز وبيعه 

ليستفيد اللبنانيون جميعا من مردوده«.
واكد ان لبنان يعول على دعم دولة الكويت 

ملوقفه في هذا املجال وضم صوتها الى صوته 
خصوصا وان الكويت لطاملا دعمت لبنان في 
احمل��اف��ل االقليمية وال��دول��ي��ة واي���دت مطالبه 
احملقة. ولفت الى ان دولة الكويت لطاملا واكبت 
لبنان ف��ي مسيرته الطويلة وع��ب��ر مختلف 
امل��راح��ل التي تخطاها »وان���ا على يقني انها 
ستستمر بهذه املواكبة وستقدم كل الدعم الالزم 
خصوصا وان الرؤية التي وضعناها هي رؤية 

واعدة ومبشرة«.
واض��اف »دول��ة الكويت ليست بغريبة عن 
املنطقة وما تشهده من تطورات واح��داث وهي 
بالتالي تدرك جيدا ان التحديات التي يواجهها 
لبنان فرضت عليه كما على غيره من ال��دول« 
مؤكدا ان »للكويت دور اساسي نعتمد عليه 
ون��ث��ق ب��ه« ف��ي امل��ؤمت��رات ال��دول��ي��ة ال��ت��ي يتم 

التحضير لها لدعم لبنان خالل الفترة املقبلة.

الرئيس اللبناني ميشال عون خالل لقاء خاص مع وكالة األنباء الكويتية »كونا« 

وسموه يتسلم أوراق اعتماد السفير البرتغالي

وزير الدفاع بحث مع القائد العام للحرس 
الوطني البرتغالي املواضيع املشتركة

الشيخ ناصر صباح األحمد مستقبال القائد العام للحرس الوطني البرتغالي

 استقبل النائب األول لرئيس مجلس ال���وزراء و 
وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح األحمد، بقصر بيان، 
صباح أمس، القائد العام للحرس الوطني جلمهورية 
البرتغال الصديقة الفريق ماثيو كوستا دي سيلفا 
كوتو والوفد املرافق له وذلك مبناسبة زيارته للبالد 
وبحضور وكيل احل��رس الوطني الكويتي الفريق 

الركن املهندس هاشم الرفاعي.

وقد رحب بالضيف والوفد املرافق له، متمنيا له 
طيب اإلقامة، كما مت خالل اللقاء مناقشة أهم األمور 
واملواضيع ذات االهتمام املشترك، مشيدا معاليه بعمق 

العالقات الثنائية بني البلدين الصديقني. 
 وحضر اللقاء رئيس هيئة مكتب النائب االول 
لرئيس مجلس ال��وزراء ووزي��ر الدفاع اللواء الركن 

وليد السردي.
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