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.. ومصافحا السفير أحمد فهد  الفهد مدير مكتب صاحب السمو ويبدو املستشاران بالديوان األميري د. يوسف اإلبراهيم ومحمد ابو احلسن

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مصافحا وزيرة اخلارجية االميركية هيالري كلينتون بحضور  الرئيس أوباماجانب من اللقاء بني صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد والرئيس األميركي باراك أوباما

الرئيس األميركي مصافحا الشيخ محمد العبداهلل

األمير: مهتمون بالسالم في الشرق األوسط وعلى إسرائيل تنفيذ التزاماتها
أوباما: نؤكد للكويت التزامنا المستمر بأمنها ونتطلع لتعزيز العالقات معها

صاحب السمو هنأ الرئيس األميركي بعيد ميالده وبحثا سبل تطوير العالقات بين البلدين وعددًا من القضايا المشتركة بينها أفغانستان وإيران

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد ورئيس الواليات املتحدة األميركية باراك أوباما يترأسان املباحثات الرسمية بني اجلانبني 

الرئيس  األميركي مرحبا بالشيخ احمد الفهد الرئيس األميركي مصافحا الشيخ د.محمد الصباح

الرئيس أوباما مصافحا الشيخ مشعل األحمد على هامش حفل الغداء
واشنطنـ  كونا: اشاد الرئيس األميركي باراك اوباما أمس بالعالقات 
الثنائية األميركية ـ الكويتية ووصفها بأنها »عالقات قوية ونتطلع 

جلعلها اقوى«.
جاء ذلك في تصريح عقب اجتماعه باملكتب البيضاوي في البيت 
االبيض امس مع صاحب الســـمو االمير الشيخ صباح االحمد حيث 

ناقشا عددا من القضايا االقليمية املهمة.
وحيا اوباما الكويت على اســـتضافتها املتميزة للقوات املسلحة 
األميركية خـــالل عملياتها في العراق وقـــال »نؤكد للكويت ليس 
امتناننا فحســـب بل أيضا على التزامنا املســـتمر بأمنها في الوقت 

الذي نستكمل خطوات انهاء عملياتنا في العراق«.
وفي اشارته الى القضايا التي نوقشت خالل االجتماع قال أوباما 
انه متت مناقشة »القضايا االقليمية املهمة من حتريك عملية السالم 
العربية ـ االســـرائيلية قدما الى الوضع في أفغانســـتان وجهودنا 
املشـــتركة ملكافحة اإلرهاب واجلهود التي نبذلها حلمل ايران على 

الوفاء بالتزاماتها الدولية«.
واضاف »انني على ثقة من أنه استنادا الى هذه احملادثات والعمل 
القائم بني بلدينا من أننا لن نتمكن فقط من تعزيز العالقات الكويتية 
األميركية بل كذلك خلق مناخ اكثر اســـتقرارا للســـالم واالمن في 

املنطقة«.
من جانبه قال صاحب السمو االمير الشيخ صباح األحمد: »نود 
أن نؤكد للشعب األميركي ان الكويت ستظل شريكا للواليات املتحدة 

»وانها« تبقى حليفا للواليات املتحدة«.
وهنأ سموه الرئيس أوباما مبناسبة عيد ميالده غدا )اليوم( وكذلك 
مبناســـبة العثور على رفات الطيار األميركي الذي اسقطت طائرته 

خالل حرب عام 1991 في العراق كما هنأه على توليه الرئاسة.
وقال صاحب السمو األمير انه ناقش مع اوباما »مختلف القضايا 
ومنها أفغانستان ومسألة ايران وقضية العالقات العربيةـ  االسرائيلية، 
مضيفا القول »لقد أكدت للرئيس أوباما اننا مهتمون بتحقيق السالم 

في الشرق األوسط«.
واكد ســـموه ان »من مصلحتنا أن يتحقق الســـالم« في املنطقة 
»مشيرا الى مبادرة السالم العربية التي كان متفقا عليها بني جميع 
األطراف والدول العربية واكد »ســـننفذ هذه املبـــادرة عندما تنفذ 

اسرائيل وتفي بالتزاماتها«.
وكان صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد قد قام ظهر امس 
بزيارة الرئيس باراك اوباما رئيس الواليات املتحدة االميركية يرافقه 
نائب رئيس احلرس الوطني الشيخ مشعل االحمد والوفد الرسمي 

املرافق لسموه وذلك باملكتب البيضاوي في البيت االبيض.
وجـــرى خالل اللقاء تبادل االحاديث الودية التي عكســـت روح 
الصداقة التي تتميز بها العالقات التاريخية بني الكويت والواليات 

املتحدة االميركية.
كما جرى خالل اللقاء بحث ســـبل تطوير التعـــاون القائم بني 
البلدين والشعبني الصديقني في املجاالت كافة مبا يخدم مصاحلهما 
املشتركة، باالضافة الى بحث املستجدات الدولية وعدد من القضايا 

ذات االهتمام املشترك.
هذا واقام الرئيس اوباما مأدبة غداء ظهر امس على شرف صاحب 
الســـمو االمير الشيخ صباح االحمد والوفد الرسمي املرافق لسموه 
وذلك مبناسبة زيارة ســـموه الرسمية للواليات املتحدة االميركية 

الصديقة.

يرافق صاحب الســــمو االمير الشيخ صباح االحمد في زيارته الرسمية إلى الواليات املتحدة 
وفد رسمي يضم كال من نائب رئيس احلرس الوطني الشيخ مشعل االحمد و نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية 
ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدول لشؤون االسكان الشيخ احمد الفهد ورئيس جهاز متابعة 
االداء احلكومي الشيخ محمد العبداهلل ومدير مكتب صاحب السمو األمير احمد الفهد واملستشار 
بالديوان االميري د.يوسف االبراهيم واملستشار بالديوان االميري محمد ابو احلسن ورئيس املراسم 

والتشريفات االميرية الشيخ خالد العبداهلل وكبار املسؤولني بالديوان االميري. 

الوفد الرسمي المرافق لصاحب السمو


