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األمير تلقى اتصااًل هاتفيًا من الرئيس اليمني

روماـ  كونا: تلقى صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
االحمد مبقر اقامته باجلمهورية االيطالية اتصاال هاتفيا 
من الرئيس علي عبداهلل صالح رئيس اجلمهورية اليمنية 
جرى خالله تبادل االحاديث حول العالقات الثنائية الطيبة 
بني البلدين، مؤكـــدا ان امن الكويت من امن اليمن وان 

اجلمهورية اليمنية تقف الى جانب شقيقتها الكويت.
كما مت بحث مجمل القضايا ذات االهتمام املشـــترك 

على الساحتني االقليمية والدولية.
وقد اعرب صاحب السمو األمير الشيخ صباح االحمد 
الخيه الرئيس علي عبداهلل صالح عن تقدير سموه ملا 
عبر عنه فخامته من طيب املشاعر ولهذا التواصل االخوي 
الذي يجسد عمق العالقات بني البلدين الشقيقني متمنيا 
سموه له موفور الصحة والعافية وللجمهورية اليمنية 

الشقيقة كل الرقي واالزدهار.

األمير وبابا الڤاتيكان أكدا أهمية تفعيل الحوار بين الحضارات والثقافات
والحرص على بناء جسور التالقي بين الشعوب وعدم المساس برموز األديان

صاحب السمو عاد إلى البالد مختتماً جولة أوروبية شملت ألمانيا وإيطاليا والڤاتيكان

صاحب السمو األمير خالل لقائه بابا الڤاتيكان بحضور الوفد الرسمي املرافق لسموه صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مصافحا بابا الڤاتيكان البابا بنديكتوس السادس عشر

صاحب السمو األمير خالل مباحثات مع البابا بنديكتوس السادس عشر

خالد اجلاراهلل مصافحا الكاردينال تاركسيو برتوني ويبدو الشيخ خالد العبداهلل ود.يوسف اإلبراهيمالشيخ أحمد الفهد مصافحا الكاردينال تاركسيو برتوني

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد والوفد املرافق لسموه خالل لقائه وزير دولة الڤاتيكان الكاردينال تاركسيو برتونيوزير دولة الڤاتيكان يطلع صاحب السمو على أحدى املخطوطات

صاحب السمو األمير خالل لقائه وزير دولة الڤاتيكان بحضور الشيخ مشعل األحمد والشيخ أحمد الفهد

بعث صاحب السمو االمير الشيخ صباح 
االحم��د ببرقية تعزية ال��ى اخيه امللك حمد 
بن عيس��ى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة 
البحري��ن الش��قيقة عبر فيه��ا عن خالص 
تعازيه وصادق مواس��اته بوفاة املغفور لها 
باذن اهلل تعالى الش��يخة حصة بنت عبداهلل 
بن عيس��ى بن علي آل خليفة، سائال املولى 
تعالى ان يتغمدها بواس��ع رحمته ويسكنها 
فسيح جناته وان يلهم االسرة املالكة جميل 

الصبر وحسن العزاء.
كما بعث س��مو ولي العهد الشيخ نواف 
االحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

ناصر احملمد ببرقيتي تعزية مماثلتني.
كما بعث صاحب السمو االمير الشيخ 
صباح االحمد ببرقي��ة تهنئة الى الرئيس 

ج��ودالك جوناث��ان رئي��س جمهوري��ة 
نيجيري��ا االحتادية الصديق��ة عبر فيها 
س��موه عن خالص تهانيه مبناس��بة ادائه 
اليمني الدس��تورية وتوليه مهامه رئيس��ا 
جلمهورية نيجيري��ا االحتادية الصديقة، 
متمني��ا س��موه له كل التوفيق والس��داد 

ودوام الصحة والعافية.
وبعث س��مو ول��ي العهد الش��يخ نواف 
االحمد ببرقية تهنئة ال��ى الرئيس جودالك 
جوناثان رئيس جمهورية نيجيريا االحتادية 
الصديق��ة ضمنها خالص تهانيه مبناس��بة 
ادائه اليمني الدستورية وتوليه مهامه رئيسا 

جلمهورية نيجيريا االحتادية الصديقة.
كما بعث س��مو رئيس مجل��س الوزراء 

الشيخ ناصر احملمد ببرقية تهنئة مماثلة.

األمير عزّى ملك البحرين وهنّأ رئيس نيجيريا بتوليه الحكم

روماـ  كونا: بحفظ اهلل ورعايته عاد صاحب 
الســــمو األمير الشــــيخ صباح األحمد والوفد 
الرسمي املرافق لسموه الى ارض الوطن مساء 
امس بعد ان قام ســــموه بزيارة رســــمية الى 
كل من جمهورية أملانيا االحتادية وجمهورية 

ايطاليا ودولة الڤاتيكان.
وقد كان في اســــتقبال ســــموه على ارض 
املطار ســــمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
ورئيس مجلس األمة جاســــم اخلرافي وكبار 
الشيوخ وسمو الشــــيخ ناصر احملمد رئيس 
مجلس الوزراء والنائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك ووزير 

شــــؤون الديوان االميري باالنابة الشيخ علي 
اجلراح وكبار املسؤولني بالدولة وجمع غفير 

من املواطنني.
وكان صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد والوفد الرســــمي املرافق لسموه غادر 
ظهر امس مطار روما الدولي بجمهورية إيطاليا 
الصديقة متوجها إلى أرض الوطن بعد ان قام 
سموه بزيارة رســــمية الى كل من جمهورية 
املانيــــا االحتادية وجمهوريــــة ايطاليا ودولة 

الڤاتيكان.
وكانت أقيمت ظهر امس في دولة الڤاتيكان 
مراسم رسمية الستقبال صاحب السمو األمير 

الشــــيخ صباح األحمد وذلك مبناسبة زيارته 
الرسمية لدولة الڤاتيكان الصديقة.

وبدأت مراسم استقبال سموه باملرور بطابور 
حرس الشرف ثم استقبل سموه من قبل قداسة 
البابا بنديكتوس السادس عشر رئيس دولة 

الڤاتيكان الصديقة.
وقد مت تبادل األحاديث الودية التي أكدت على 
أهمية تفعيل احلوار بني احلضارات واألديان 
والثقافات املختلفة واحلرص على بناء جسور 
التالقي بني الشعوب وعلى أهمية احترام األديان 

وعدم املساس برموز األديان املختلفة.
كما حرص ســــموه على تعزيــــز وتقوية 

العالقات بني الكويت ودولة الڤاتيكان الصديقة 
هذه العالقات التي مضت عليها سنوات عديدة 

سادها السالم والتعاون والصداقة املخلصة.
وبعد ذلك انضم نائب رئيس احلرس الوطني 
الشيخ مشعل األحمد وأعضاء الوفد الرسمي 
املرافق لسموه حيث قدم سموه مصحفا تاريخيا 
نادرا لقداسة البابا ثم قدم سموه أعضاء الوفد 

الرسمي إلى قداسته للسالم.
كما التقى صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد صباح أمس الكاردينال تاركسيو برتوني 
وزير دولة الڤاتيــــكان الصديقة يرافقه نائب 
رئيس احلرس الوطني الشيخ مشعل األحمد 

وذلك مبناســــبة زيارة سموه الرسمية لدولة 
الڤاتيكان الصديقة. حيث مت تبادل األحاديث 
الودية التي من شأنها تعزيز الروابط بني البلدين 
والشــــعبني الصديقني كما تطرق إلى ضرورة 
تعزيز التفاهم بــــني األديان املختلفة من أجل 
أن يســــود التفاهم والسالم ربوع العالم، وقد 
رافق سموه في الزيارة أعضاء الوفد الرسمي 

املرافق لسموه. 
هذا وبعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد ببرقية شكر لقداسة البابا بنديكتوس 
السادس عشر رئيس دولة حاضرة الڤاتيكان 
عقب انتهاء الزيارة الرسمية التي قام بها سموه 

للڤاتيكان, أعرب فيها سموه عن خالص الشكر 
والتقدير على احلفاوة البالغة وكرم الضيافة 
اللذيــــن حظي بهما ســــموه والوفد املرافق له 
واللذين عكسا عمق العالقات الطيبة بني البلدين 
الصديقني. وأعرب سموه عن بالغ سعادته بهذه 
الزيارة التي قام بها للبلد الصديق والتي ستسهم 
في دعم أواصر التعاون بني البلدين الصديقني ملا 
فيه مصلحتهما املشتركة، متمنيا لقداسته دوام 
الصحة والعافية وللعالقات الطيبة بني البلدين 
الصديقني املزيد من التطور والنماء، كما بعث 
سموه ببرقية شكر مماثلة للكاردينال تاركسيو 

برتوني وزير الدولة حلاضرة الڤاتيكان.

أحمد فهد الفهد مصافحا وزير دولة الڤاتيكان


