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سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد والشيخ جابر العبداهلل مرحبني برئيس وزراء البحرين صاحب السمو األمير الشيخ صباح االحمد مستقبال االمير خليفة بن سلمان آل خليفة

السفير العماني الشيخ سالم املعشني مرحبا باالمير خليفة بن سلمان آل خليفة نورية الصبيح مصافحة رئيس وزراء البحرين

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد مع نظيره البحريني خالل املأدبة

وزير الديوان التقى 
فريق عمل رئيس 

وزراء بريطانيا السابق

محمد الصباح التقى نائب 
وزير الخارجية الصيني

اس���تقبل وزير ش���ؤون 
الش���يخ  الدي���وان األميري 
ناصر صباح األحمد بقصر 
بيان صباح امس فريق عمل 
رئيس وزراء اململكة املتحدة 
السابق توني بلير ويضم كال 
من ستيفان كريزل وديالن 
بريرا والستير كامبيل وهولي 

بيرنز وبدر السيف.

اس���تقبل نائ���ب رئيس 
ال���وزراء ووزير  مجل���س 
اخلارجية الش���يخ د.محمد 
الصباح بقص���ر بيان امس 
العالقات  نائب وزير دائرة 
اخلارجي���ة للجنة املركزية 
للحزب الشيوعي بجمهورية 
الصني الشعبية لي جينجون، 
الى  وذلك مبناسبة زيارته 

البالد.
ادارة  اللقاء مدير  حضر 
آسيا السفير محمد املجرن 

الرومي.

»السكنية« توزع 201 قسيمة شمال غرب الصليبخات

»إعانة المرضى« كّرمت نائب رئيس مجموعة الفيصل الصناعية

بدأت املؤسس����ة العامة للرعاية السكنية امس 
بتوزيع بطاقات قرعة الدفعة االخيرة من قس����ائم 
مشروع شمال غرب الصليبخات لعدد 201 قسيمة 
ألصحاب التخصيص حتى تاريخ الرابع من يوليو 
1993. وقالت املؤسس����ة في بيان صحافي امس ان 
عملية التوزيع تس����تمر الى اليوم فيما سيخصص 
يوم األربعاء املقبل لتوزيع بطاقات االحتياط مضيفة 

ان عملية إجراء القرعة ستتم في 15 اجلاري.
يذكر ان املشروع يقع بالقرب من منطقتي الدوحة 
والصليبخات ويطل من اجلهة الشرقية على شاطئ 
اخلليج العربي ومن الناحية اجلنوبية على امتداد 
طريق جمال عبدالناصر )طريق ابوظبي( ومن الناحية 
الغربية طريق الدوحة ومن الناحية الشمالية محمية 
الشيخ زايد. ويبلغ عدد الوحدات السكنية في املشروع 

1736 وحدة موزعة بني 1030 قسيمة حكومية و396 
بيتا اضافة الى 310 شقق مبساحة 400 متر مربع.

إلى ذلك، دعت املؤسسة العامة للرعاية السكنية 
املواطنني أصحاب الطلبات اإلسكانية حتى تاريخ 
30 يونيو 2000 والراغبني في احلصول على قسائم 
حكومية مبش����روع صباح االحمد اإلس����كاني الى 
مراجعتها. وقالت املؤسسة في بيان صحافي امس 
انها ستبدأ في استقبال املراجعني يوم األحد املقبل 
للنظر في التخصيص لهم مضيفة ان عملية توزيع 

القسائم ستتم على املخطط.
وأوضح����ت ان على املراجع����ني إحضار األوراق 
الرسمية املتمثلة في شهادة راتب حديثة وكتاب حديث 
من بنك التسليف واالدخار وشهادة سجل عقاري من 

وزارة العدل والبطاقة املدنية ألفراد األسرة. 

قامت جمعية صندوق إعانة املرضى بزيارة ملصانع 
مجموعة الفيص����ل الصناعية الواقعة في صبحان 
وذلك لتكرمي رئيس مجلس إدارة مجموعة الفيصل 
الصناعية سعد السند ونائب رئيس مجلس اإلدارة 
واملدير الع����ام للمجموعة فيصل اخلضوري وذلك 
تقديرا وعرفانا ملجموعة الفيصل على دعمها الدائم 
واملستمر لصندوق إعانة املرضى حيث قامت مؤخرا 
بدعم املخيم الربيعي الذي تقيمه اجلمعية كل عام 
ألس����ر املرضى املس����تفيدين من خدمات الصندوق 
وذلك للترفيه عنهم والتخفيف من معاناتهم ورفع 

معنوياتهم.
وقال محمد اخللفي مدير العالقات العامة واإلعالن 
مبجموعة الفيصل الصناعي����ة ان الدعم الذي قدم 

جلمعي����ة صندوق إعانة املرض����ى يأتي بتوصيات 
من سعد السند، وفي الوقت ذاته استكماال ملنظومة 
األعمال اخليرية الت����ي تقوم بها مجموعة الفيصل 

جتاه املجتمع الكويتي وخارجه.
وأشار محمد اخللفي الى ان مخيم جمعية صندوق 
إعانة املرضى يأتي استمرارا للعطاء الدائم من قبل 
اللجنة الطبية للجمعية متمثلة في د.صباح املنصور 
مدير اللجنة الطبية، وعفاف اجلاسم رئيس املكتب 
الفني للجمعية ومطلق الشمري مشرف البرامج في 
اجلمعية والذين يبذلون جهودا كبيرة مع املرضى 
وأسرهم، باإلضافة الى جميع القائمني على جمعية 
صندوق إعانة املرضى منذ تأسيسها عام 1979 على 

أيدي مجموعة من األطباء أبناء الكويت األبرار.

األمير بحث مع رئيس وزراء البحرين التعاون الثنائي والقضايا المشتركة

األمير استقبل رئيس الوزراء وبودي
استقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح االحمد بقصر 
بيان صباح امس سمو الشيخ ناصر احملمد رئيس مجلس 
الوزراء. كما اس����تقبل صاحب السمو االمير الشيخ صباح 

االحمد بقصر بيان صباح امس جاسم بودي.
إلى ذلك بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
ببرقية تعزية الى الرئيس عبداهلل غول رئيس اجلمهورية 
التركي����ة الصديقة عبر فيها عن خال����ص تعازيه وصادق 
مواساته بضحايا الزلزال الذي ضرب منطقة »كاراكوتشان« 
شرقي تركيا واودى بحياة العشرات من الضحايا واملصابني 
راجيا سموه للضحايا الرحمة واملغفرة وللمصابني سرعة 
الش����فاء والعافية. كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد وس����مو الشيخ ناصر احملمد رئيس مجلس الوزراء 

ببرقيتي تعزية مماثلتني.

ولي العهد 
استقبل المحمد 

والمطيرات
استقبل سمو ولي 
الش����يخ نواف  العهد 
األحمد في قصر بيان 
امس سمو الشيخ ناصر 
احملمد رئيس مجلس 

الوزراء.
كما استقبل سموه 
املستش������ار ناي������ف 

املطيرات.

اجليش والشرطة واحلرس الوطني 
ونائب عميد السلك الديبلوماسي 
س����فير جمهورية الصومال لدى 
الكويت وكبار املسؤولني بديوان 
سمو رئيس مجلس الوزراء وسفيرا 

بعثة الشرف املرافقة احمد احلمود 
ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح 
ونائ����ب رئيس مجل����س الوزراء 
للشؤون القانونية ووزير العدل 

استقبل صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد بقصر بيان 
صباح امس بحضور س����مو ولي 
العهد الشيخ نواف األحمد وسمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد، صاحب السمو امللكي االمير 
خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس 
وزراء مملكة البحرين الش����قيقة 
والوف����د املراف����ق لس����موه وذلك 
مبناسبة زيارته الرسمية للبالد.

هذا ومت تبادل األحاديث الودية 
التي عكست عمق العالقات األخوية 
الش����قيقني  البلدين  املتميزة بني 
وسبل دعم أطر التعاون الثنائي 
بني البلدين في املجاالت كافة مبا 
يخدم مصاحلهما املشتركة كما مت 
بحث القضايا ذات االهتمام املشترك 
في اطار م����ا يجمعهما من روابط 

حميمة وأواصر أخوية راسخة.
وحض����ر املقابلة النائب االول 
ال����وزراء ووزير  لرئيس مجلس 
الدفاع الشيخ جابر املبارك ووزير 
ش����ؤون الديوان األميري الشيخ 
ناصر صباح األحمد ورئيس بعثة 

الشرف املرافقة املستشار بالديوان 
االميري الشيخ احمد احلمود وكبار 

املسؤولني بالدولة.
الس����مو األمير  واقام صاحب 
الشيخ صباح األحمد بقصر بيان 
ظهر امس مأدبة غداء على شرف 
صاحب السمو امللكي االمير خليفة 
بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء 
البحرين الشقيقة والوفد  مملكة 
الرس����مي املرافق لس����موه وذلك 
مبناسبة زيارته الرسمية للبالد.

وكان رئي����س مجلس الوزراء 
مبملكة البحرين الشقيقة صاحب 
امللكي االمير خليفة بن  الس����مو 
س����لمان آل خليفة والوفد املرافق 
له وصل الى البالد امس  في زيارة 

رسمية تستغرق ثالثة ايام.
وكان في مقدمة مستقبليه امس 
لدى وصوله ال����ى مطار الكويت 
الدولي سمو رئيس مجلس الوزراء 
الش����يخ ناصر احملم����د والنائب 
االول لرئي����س مجل����س الوزراء 
ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك 
واملستشار بالديوان االميري رئيس 

البلدين الشقيقني.
هذا واصدر صاحب السمو امللكي 
االمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
رئيس وزراء مملكة البحرين بيانا 
صحافيا مبناسبة زيارته الرسمية 

للكويت الشقيقة هذا نصه:
يسرني وانا في رحاب وطني 
الثاني الكويت الشقيقة ان اتوجه 
الى اخي صاحب السمو االمير الشيخ 
صباح االحمد وس����مو ولي العهد 
الشيخ نواف االحمد والى الشعب 
الكويتي باطي����ب حتيات مملكة 
البحرين ملكا وحكومة وش����عبا 
راجني لهم كل اخلير والس����عادة. 
ان زيارتنا للكويت الشقيقة التي 
تأتي تلبية لدعوة كرمية من اخي 
سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر 
احملم����د ما هي اال امتداد جلس����ر 
التواصل بني البلدين الش����قيقني 
وللنهج الذي كرسناه للتشاور مع 
االشقاء في دولة الكويت حول كل 
ما يدعم العالقات الثنائية ويرتقي 
مبج����االت التعاون بني بلدينا مبا 
يحقق الصالح املشترك. وتعد هذه 

ووزير االوقاف والشؤون االسالمية 
املستشار راش����د احلماد ووزير 
الوزراء  الدولة لش����ؤون مجلس 
روضان الروضان وعدد من الشيوخ 
والوزراء واحملافظني وكبار قادة 

الزيارة ترجمة حقيقية للعالقات 
الوثيقة واملتجذرة التي تربط بني 
البلدين الشقيقني وتأكيدا للعالقات 
احلميمة بينهما والتي تزداد رسوخا 
يوما بعد آخر في ظل التوجيهات 
الكرمي����ة للملك حمد بن عيس����ى 
آل خليفة ملك مملكة البحرين و 
صاحب السمو االمير الشيخ صباح 
االحمد بتطوير العالقات االخوية 

بني البلدين في جميع املجاالت.
البحريني����ة �  العالق����ات  ان 
الكويتية كانت وس����تظل عنوانا 
مضيئا ملا يج����ب ان تكون عليه 
العالق����ات بني االخوة واالش����قاء 
ومنوذجا للتعاون االمثل من اجل 
حتقيق تطلعات واماني شعبينا 
الشقيقني اللذين يجمعهما تاريخ 
واحد ومصير مش����ترك ووشائج 
قربى ومصاهرة ارس����ى قواعدها 
االباء واالجداد ويحافظ عليها االبناء 
واالحفاد. اننا نزور الكويت ونحن 
حاملون معنا رسالة حتية ومحبة 
من مملكة البحرين ملكا وحكومة 
وشعبا ونتطلع الى ان تثمر هذه 

الزيارة وما سيتخللها من مباحثات 
نتائ����ج تدفع مس����يرة العالقات 
املتميزة بني البلدين وتدعم حلقات 
التكامل والتنسيق بينهما في جميع 
السياسية واالقتصادية  املجاالت 
وغيرها م����ن املجاالت. وجند في 
هذه املناس����بة فرصة لنعبر فيها 
عن تقديرنا للعناية التي يخص 
بها صاحب السمو األمير  الشيخ 
صباح األحمد  العالقات البحرينية 
� الكويتية وان تس����فر املباحثات 
مع االشقاء في الكويت وكما هي 
دائما عن نتائج طيبة تتناس����ب 
وتل����ك الطموح����ات واالمال التي 
تكفل حتقي����ق املزيد من التعاون 
بني البلدين. نسأل اهلل جلت قدرته 
ان يدمي على الكويت احلبيبة نعمة 
االمن واالستقرار واملزيد من الرفعة 
والتطور في ظل قيادتها احلكيمة 
وان يوفقن����ا جميعا الى مواصلة 
ب����ني بلدينا  التع����اون والتكامل 
وبالش����كل الذي يجسد التواصل 
االخوي العميق الذي مييز العالقات 
املشتركة بني البلدين والشعبني.

رئي�س وزراء البحري�ن: العالقات الكويتي�ة � البحرينية كانت وس�تظل عنوانًا مضيئ�ًا لما يجب أن يكون بين األش�قاء ونموذج�ًا للتعاون األمثل

صاحب السمو أولم على شرف األمير خليفة بن سلمان آل خليفة


