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صاحب السمو بحث مع رئيس وزراء البحرين سبل دعم أطر التعاون الثنائي
أقام صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد بقصر دسمان مساء 
أمس األول مأدبة إفطار على شرف 
أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة 
بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء 
الش����قيقة والوفد  البحرين  مملكة 
املرافق لسموه وذلك مبناسبة زيارته 

األخوية للبالد.
وكان صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد استقبل بقصر دسمان 
عصر امس األول أخاه صاحب السمو 
الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة 
رئيس وزراء مملكة البحرين الشقيقة 
والوفد املرافق لسموه وذلك بحضور 
سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد، 
حيث قدم لسموه التهاني مبناسبة 
شهر رمضان املبارك أعاده اهلل على 

اجلميع باخلير واليمن والبركات.
ومت تب����ادل األحادي����ث الودية 
واملشاعر األخوية الطيبة التي عكست 
عمق العالقات األخوية املتميزة بني 
البلدين الشقيقني وسبل دعم أطر 
التع����اون الثاني ب����ني البلدين في 
املجاالت كافة مبا يخدم مصاحلهما 
املشتركة كما مت بحث القضايا ذات 
االهتمام املشترك في اطار ما يجمعهما 
من روابط حميمة وأواصر أخوية 

راسخة.
وقد حضر املقابلة رئيس مجلس 
األمة جاسم اخلرافي وكبار الشيوخ 
ونائب رئيس احلرس الوطني الشيخ 
مشعل األحمد ورئيس مجلس الوزراء 
باالنابة ووزير الدفاع الشيخ جابر 
املبارك ووزير شؤون الديوان األميري 
الشيخ ناصر صباح األحمد وكبار 

املسؤولني بالدولة.
وكان سمو الش����يخ خليفة بن 
س����لمان آل خليفة رئي����س وزراء 
مملكة البحرين الشقيقة قد وصل 

الى البالد عصر امس، وكان على رأس 
مستقبلي سموه على أرض املطار 
رئيس مجلس الوزراء باالنابة ووزير 
الدفاع الشيخ جابر املبارك والوزراء 

وكبار املسؤولني بالدولة.
ورافق س����موه وفد رسمي ضم 
كال من سمو الش����يخ عبداهلل بن 
خال����د آل خليفة رئي����س املجلس 
األعلى للشؤون اإلسالمية وسمو 
الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة 
نائب رئيس مجلس الوزراء وسمو 
الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة 
نائب رئيس مجلس العائلة احلاكمة 
وسمو الش����يخ علي بن خليفة آل 
خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء 
وسمو الش����يخ خالد بن محمد بن 
س����لمان آل خليفة مستشار جاللة 
امللك والشيخ ابراهيم بن حمد بن 
عبداهلل آل خليفة والش����يخ خالد 
بن عبداهلل آل خليفة وزير ديوان 
سمو رئيس الوزراء والشيخ خالد 
بن أحمد آل خليفة وزير اخلارجية 

وكبار املسؤولني في حكومة مملكة 
البحرين الشقيقة.

وفور وصوله الى الكويت أصدر 
س����مو الشيخ خليفة بن سلمان آل 
خليفة بيانا قال فيه: يسعدنا ونحن 
نصل إلى الكويت الشقيقة في زيارة 
رمضانية نح����رص عليها في هذه 
األيام املباركة من كل عام لنلتقي فيها 
باألخ العزيز صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح االحمد أن نعرب عن 
بالغ اعتزازنا باملستوى الذي وصلت 
البحرين  العالقات بني مملكة  إليه 
والكويت التي نكن لها قيادة وحكومة 
وش����عبا خالص احملب����ة واملودة 
والتقدير فالعالق����ات البحرينية � 
الكويتية متجذرة وعميقة وتاريخية 
وان البلدين الشقيقني قيادة وشعبا 
يواصالن العم����ل للبناء على هذه 
املتينة لتزداد  العالقات االخوي����ة 
رس����وخا وثباتا لصالح الشعبني 
الش����قيقني وتطلعاتهما املشتركة 
ومبا يدعم ويسند مسيرة مجلس 

التعاون اخلليجي.
لقد جئت الى بلدي الثاني الكويت 
حامال حتية ومحبة مملكة البحرين 
ملكا وحكومة وشعبا ومتنياتهم لهذا 
البلد العزيز الشقيق بدوام االزدهار 
والرخاء في ظل قيادة صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح االحمد وولي 
عهده سمو الش����يخ نواف االحمد 
واحلكومة املوقرة برئاس����ة سمو 
الشيخ ناصر احملمد رئيس مجلس 

الوزراء.
وأضاف: ان جهودنا مع األشقاء 
الكويت ستتواصل لكي تكون  في 
العالقات البحرينية � الكويتية التي 
تعتبر مثاال يحتذى به أكثر متانة 
ورسوخا وازدهارا وذلك من خالل 
الذي  البناء  التعاون  توثيق أوجه 
يصب في مصلح����ة هذه العالقات 
وهذا يسهل حتقيقه في ظل القواسم 
املشتركة والرغبة الصادقة واألكيدة 

لدى البلدين الشقيقني.
اننا ف����ي مملكة البحرين نحيي 

الفعالة  الكويتية  ونقدر املساهمة 
البحرينية  التنموية  في املشاريع 
ونشيد في هذا املقام بالدور الرائد 
الس����مو األمير وحكومة  لصاحب 
الكويت الرشيدة، متمنني ان يشهد 
مثل هذا التع����اون املزيد من النمو 
والرقي ف����ي ظل العالقات األخوية 
احلميمة التي يرعاها ويدعمها كل 
من امللك حمد بن عيسى ال خليفة 
ملك مملكة البحرين املفدى واخيه 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح 

األحمد.
هذا وغادر البالد صاحب السمو 
الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة 
رئيس وزراء مملكة البحرين الشقيقة 
والوفد املرافق لسموه مساء امس 

االول.
وقد كان على رأس مودعي سموه 
على ارض املط����ار رئيس مجلس 
الدفاع  ال����وزراء باالنابة ووزي����ر 
الشيخ جابر املبارك والوزراء وكبار 

املسؤولني بالدولة.

خليفة بن س�لمان: نحيي ونقّدر المس�اهمة الكويتية الفعالة في المشاريع التنموية البحرينية وس�نواصل العمل لتكون العالقات الثنائية أكثر متانة ورسوخاً وازدهاراً

األمير أقام مأدبة إفطار أمس األول على شرف خليفة بن سلمان والوفد المرافق

رئيس الوزراء باإلنابة الشيخ جابر املبارك مودعا الشيخ خليفة بن سلمان بحضور الشيخ جابر اخلالد والشيخ محمد اخلالد وعدد من كبار املسؤولنيالشيخ جابر املبارك مستقبال سمو الشيخ خليفة بن سلمان لدى وصوله إلى املطار

الشيخ علي اخلليفة مرحبا بسمو الشيخ خليفة بن سلمان

.. والشيخ فيصل السعود مرحبا بأحد احلضور

.. وسمو ولي العهد مصافحا أحد احلضور

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال سمو الشيخ خليفة بن سلمان

جانب من املباحثات بني صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد ورئيس وزراء البحرين سمو الشيخ خليفة بن سلمان

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مرحبا بالوفد املرافق صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مرحبا بسمو الشيخ خليفة بن سلمان بحضور الشيخ عزام الصباح

جاسم اخلرافي مرحبا بضيف الكويت

حديث باسم بني سمو الشيخ خليفة بن سلمان والشيخ مشعل األحمد والشيخ ناصر صباح األحمد والشيخ خالد العبداهلل

الشيخ مشعل األحمد مستقبال أحد أعضاء الوفد

الشيخ جابر العبداهلل مهنئا الشيخ خليفة بن سلمان


