
 3  محليات  الثالثاء ٤ اغسطس ٢٠٠٩   

 صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد خالل لقائه مع رئيس جلنة الشؤون اخلارجية في مجلس الشيوخ األميركي السيناتور جون كيري 

 الشيخ أحمد الفهد والسفير الشيخ سالم العبداهللا ومحمد أبو احلسن والشيخ محمد العبداهللا 

 ترحيب بالشيخ أحمد الفهد  الشيخ مشعل األحمد مصافحا أحد احلضور في احلفل 

 صاحب السمو مصافحا أحد احلضور  سمو األمير الشيخ صباح األحمد والشيخ مشعل األحمد والنائب د. أسيل العوضي خالل مأدبة العشاء التي اقامها سفيرنا في واشنطن على شرف سموه 

 صاحب السمو األمير لدى وصوله إلى مطار قاعدة اندروز اجلوية بالواليات املتحدة  صاحب السمو األمير مصافحا الشيخة رميا الصباح  حديث بني صاحب السمو األمير والشيخ سالم العبداهللا 

 صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد والوفد الرسمي املرافق لسموه لدى لقائه نائب الرئيس األميركي جوزف بايدن  

 جانب من احلضور 

 األمير وبايدن استعرضا العالقات الكويتية ـ األميركية وسبل تطويرها 
 صاحب السمو استقبل كيري في مقر إقامته.. وسفيرنا في واشنطن أولم على شرف صاحب السمو

 واشنطنـ  كونا: التقى صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد بعد 
ظهر أمس نائب رئيس الواليات املتحدة األميركية جوزف بايدن، يرافق 
سموه نائب رئيس احلرس الوطني الشيخ مشعل األحمد والوفد الرسمي 

املرافق لسموه، وذلك في البيت األبيض في العاصمة واشنطن.
  وجرى خالل اللقاء استعراض العالقات الطيبة التي جتمع البلدين 
والشعبني الصديقني وسبل توسيع أطر التعاون على مختلف األصعدة 

مبا يخدم مصاحلهما املشتركة.
  وفي وقت الحق استقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
رئيس جلنة الشؤون اخلارجية في مجلس الشيوخ األميركي السيناتور 
جــــون كيري وذلك في مقر إقامة ســــموه في بلير هــــاوس بالعاصمة 

واشنطن.
  حضر املقابلة أعضاء الوفد الرسمي املرافق لسموه حفظه اهللا.

  وكان صاحب السمو األمير الشيخ صباح االحمد يرافقه نائب رئيس 
احلرس الوطني الشيخ مشعل االحمد والوفد الرسمي املرافق لسموه قد 
وصل بعد ظهر امس الى مطار قاعدة اندروز اجلوية بالواليات املتحدة 
األميركية وذلك في زيارة رسمية تستغرق يومني يجري سموه خاللها 
مباحثات رســــمية مع الرئيس باراك اوباما رئيــــس الواليات املتحدة 

األميركية الصديقة. 
  وكان في استقبال سموه على ارض املطار نائب رئيس البروتوكول 
في البيت االبيض لورا ويلز وسفيرنا لدى الواليات املتحدة األميركية 
الشيخ سالم العبداهللا وسفيرة الواليات املتحدة األميركية الصديقة لدى 
دولة الكويت ديبورا جونز وسفراء الدول العربية الشقيقة املعتمدون 
في واشنطن ورؤساء املكاتب الكويتية املعتمدة لدى الواليات املتحدة 
األميركية الصديقة.  إلى ذلك وعلى شرف صاحب السمو االمير الشيخ 
صباح االحمد والوفد الرسمي املرافق لسموه اقام سفيرنا لدى الواليات 
املتحدة األميركية الصديقة الشيخ سالم العبداهللا الصباح مساء اليوم 
مأدبة عشاء وذلك مبناسبة زيارة سموه رعاه اهللا الرسمية للواليات 

املتحدة األميركية الصديقة. 

 صاحب السمو يشكر أوباما في ختام
  زيارته الرسمية إلى الواليات المتحدة

 واشــــنطن ـ كونا: بعث صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد ببرقية شــــكر إلى الرئيــــس باراك أوباما 
رئيس الواليات املتحدة األميركية الصديقة عقب انتهاء 
الزيارة الرسمية التي قام بها سموه الى الواليات املتحدة 
األميركية الصديقة أعرب فيها سموه عن خالص شكره 
وتقديره على احلفاوة البالغة وكرم الضيافة اللذين حظي 
بهما ســــموه والوفد املرافق له، متمنيا لفخامته موفور 
الصحة والعافية وللواليات املتحدة األميركية الصديقة 
وشعبها الصديق كل التقدم واالزدهار وللعالقات الطيبة 
بــــني البلدين الصديقني املزيد من التطور والنماء ملا فيه 

مصلحتهما املشتركة. 


