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امللك عبداهلل الثاني مودعا الوزير مصطفى الشمالي ويبدو السفير احمد الفهد واملستشار محمد ابو احلسن صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد وامللك عبداهلل الثاني خالل مراسم الوداع الرسمية لسموه

صاحب السمو استقبل رئيس الوزراء ورئيس مجلس األعيان األردنيين.. وسفيرنا أقام حفل استقبال على شرف سموه

األمير أبرق إلى العاهل األردني شاكراً: الزيارة ستساهم في تعزيز التعاون بين البلدين
عم����ان � كونا: غ����ادر صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
والوفد الرسمي املرافق لسموه ظهر 
أمس مطار ماركا العس����كري بعد 
زيارة رس����مية للمملكة األردنية 

الهاشمية.
وكان في وداع سموه على ارض 
املط����ار أخوه جاللة امللك عبداهلل 
الثاني واألم����راء ورئيس الوزراء 
األردني س����مير الرفاعي ورئيس 
مجل����س األعيان طاه����ر املصري 
ورئي����س املجلس القضائي راتب 
الوزن����ي وكبار املس����ؤولني في 
احلكومة األردنية ورئيس وأعضاء 
البعثات الديبلوماس����ية العربية 
واألجنبي����ة املعتمدة لدى اململكة 
وسفيرنا لدى األردن الشيخ فيصل 

احلمود.
هذا وبعث صاحب السمو برقية 
ش����كر ألخيه امللك عبداهلل الثاني 
عقب انتهاء الزيارة الرسمية التي 
قام بها س����موه للمملكة األردنية 
الش����قيقة أعرب فيها سموه عن 
خالص الشكر والتقدير على احلفاوة 
البالغة وكرم الضيافة اللتني حظي 
بهما سموه والوفد املرافق له والذي 
الطيبة بني  العالقات  عكس عمق 

البلدين والشعبني الشقيقني.
وأعرب سموه عن بالغ سعادته 
بهذه الزيارة الت����ي قام بها للبلد 
الشقيق والتي ستسهم في املزيد 
من أواص����ر التعاون بني البلدين 

الش����قيقني مل����ا ف����ي مصلحتهما 
املش����تركة متمنيا جلاللته دوام 
الصحة والعافية وللمملكة األردنية 
الهاشمية الشقيقة وشعبها املزيد 
من التق����دم واالزدهار وللعالقات 
الطيبة بني البلدين الشقيقني املزيد 

االول وذلك مبناسبة زيارة سموه 
للمملكة   وكان صاحب الس����مو 
اس����تقبل رئيس الوزراء األردني 
سمير زيد الرفاعي أمس األول في 
مقر إقامة س����موه بقصر الندوة 

بالعاصمة عمان.

وتطورا مستمرين، وإصرار على 
أهمية العمل معا على رفع سقف 

التعاون الثنائي بني البلدين.
وحض����ر اللق����اء نائب رئيس 
احلرس الوطني الش����يخ مشعل 
الرس����مي  الوفد  األحمد وأعضاء 

من التطور والنماء.
من جهة أخرى، وعلى ش����رف 
الس����مو األمي����ر والوفد  صاحب 
الرسمي املرافق لسموه أقام سفيرنا 
لدى اململكة األردنية الشيخ فيصل 
احلمود حفل استقبال مساء أمس 

وتخل����ل االس����تقبال تب����ادل 
األحاديث الودية مبا يعكس عمق 
العالقات األخوي����ة املتميزة التي 
تربط قي����ادة الكويت وش����عبها 
بإخوانه����م في اململك����ة األردنية 
ازدهارا  الهاشمية والتي تش����هد 

املرافق لسموه.
كما اس����تقبل صاحب السمو 
األمير عصر أم����س األول رئيس 
مجل����س األعي����ان باململكة طاهر 
نش����أت املصري ورئيس الوزراء 
األسبق عبد الرؤوف الروابدة وذلك 

مبقر اقامة س����موه بقصر الندوة 
بالعاصمة عمان.

وحض����ر اللق����اء نائب رئيس 
احلرس الوطني الش����يخ مشعل 
الرس����مي  الوفد  األحمد وأعضاء 

املرافق لسموه.

عمان � كونا: قال مدير عام الصندوق الكويتي 
للتنمية االقتصادية العربية عبدالوهاب البدر 
ان مشاركة وفد الصندوق ضمن الوفد املرافق 
لصاحب الس����مو األمير الشيخ صباح األحمد 
خ����الل زيارته لألردن تع����د تتويجا ومباركة 

للدور التنموي الكبير للكويت.
وأكد البدر في حديث ل� »كونا« ان الكويت 

تلمست احتياجات األردن الشقيق االقتصادية 
والتنموية ويعمل اجلميع إلعادة إس����هامات 
الصندوق الى وضعها الس����ابق في مش����اريع 
تنموية مبختلف املجاالت حيث انه من أوائل 
املؤسسات الكويتية التي بدأت نشاطها التنموي 
الفعال في األردن منذ العام 1962. وقال البدر ان 
الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية 

ينظر خالل هذه الزيارة الى الفرص االستثمارية 
املتاحة التي ستقدمها اجلهات األردنية املعنية، 
مشيرا الى انه سبق ان قدم الصندوق قروضا 
لتمويل العديد من املش����روعات االستثمارية 
بقطاعات الصناعة والزراعة والتعليم والصحة 
وآخرها القرض املقدم ملشروع التوسعة الثالثة 

حملطة توليد كهرباء السمرا.

البدر: مشاركة الصندوق ضمن وفد األمير تتويج لدور الكويت

 الصحافة األردنية: القمة 
تؤسس لمرحلة جديدة 

في العالقات العربية 

عمان � كونا: أكدت الصحف 
القمة  أم����س أهمية  االردنية 
التي  � االردني����ة  الكويتي����ة 
جمعت صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد والعاهل 
االردني امللك عبداهلل الثاني في 
عمان امس االول والتي تأتي 
في مرحلة دقيقة في املنطقة 
لتؤس����س ملرحلة جديدة في 
العربية.   � العربية  العالقات 
وشددت الصحف على التطابق 
القضايا  ازاء  البلدي����ن  ب����ني 
وامللفات التي حفل بها جدول 

اعمال القمة.
 فق����د ذك����رت صحيف����ة 
افتتاحيتها  »الدس����تور« في 
� الكويتية  ان القمة االردنية 
تؤس����س ملرحلة جديدة في 
العالق����ات العربية � العربية 
تقوم على ضرورة مأسس����ة 
العالقات الثنائية في مختلف 

املجاالت.
من جانبها ذكرت صحيفة 
»الراي« ف����ي افتتاحيتها »ان 
املباحثات التي أجراها جاللة 
الثاني وضيف  امللك عبداهلل 
االردن الكبير صاحب السمو 
األمير الش����يخ صباح االحمد 
عكس����ت التطاب����ق التام ازاء 
القضاي����ا وامللفات التي حفل 
بها جدول اعمال القمة االردنية 

� الكويتية«.
من جهة اخ����رى جاء في 
مقالة بصحيفة »الغد« ان زيارة 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد الى االردن تفتح 
ابواب الذاكرة »لسنوات طويلة 
عشناها في الكويت وتعلمنا 
منها الكثير«. وقال كاتب املقال 
الصحافي نضال منصور ان 
الكويت في ذاكرة مئات األلوف 

من االردنيني.

الفهد: زيارة األمير رّد على المشككين
 في مستوى العالقات المتميز بين البلدين

تاريخية لقادة عظام اخلصوا 
ألوطانهم وشعوبهم«.

وشدد على »ان هذه الزيارة 

 الشيخ أحمد الفهد 

عم���ان � كونا: أك���د نائب 
رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
االقتصادي���ة ووزي���ر الدولة 
لشؤون التنمية ووزير الدولة 
لشؤون اإلسكان الشيخ أحمد 
الفه���د أهمية زي���ارة صاحب 
الس���مو األمير الشيخ صباح 
العالقات  األحمد في تعزي���ز 

الثنائية بني البلدين.
الش���يخ احمد في  وق���ال 
تصري���ح ل� »كون���ا«: »نحن 
الثاني  س���عداء بزيارة بلدنا 
األردن بدعوة من امللك عبداهلل 
الثاني ألخيه صاحب السمو 
األمير وهذا ليس بغريب على 
العالقات بني البلدين الشقيقني 
التي جتذرت من خالل عالقات 

تدفع عجلة احلوار والتواصل 
بني الدولتني الشقيقتني وهي رد 
حقيقي على أي أصوات مشككة 
في املس���توى املتمي���ز الذي 
وصلت اليه العالقات األخوية 

بني الكويت واألردن«.
وأض���اف: ان اللقاءات بني 
قيادت���ي البلدين ال تخلو من 
احلديث عن القضايا الثنائية 
البلدين  التي تهم  واإلقليمية 
لتقريب وجهات النظر بالنسبة 
املتعلقة  »للقضايا وامللف���ات 
بقضية الشرق األوسط خاصة 
املبادرة العربية حلل القضية 

الفلسطينية«.
وأك���د الفه���د ان توقي���ع 
الكويت عددا م���ن االتفاقيات 

مع اململكة األردنية الهاشمية 
يأتي تفعيال للتضامن والوحدة 
العربية ناهيك عن ملف التكامل 
االقتصادي الذي انبثق عن قمة 
الكوي���ت االقتصادية والذي 
يتبناه صاحب السمو شخصيا، 
مش���يرا الى أن مخرجات قمة 
الكويت االقتصادية كانت أهم 
محاور امللف االقتصادي مدار 

البحث.
وقال ان توقيع االتفاقيات 
بني البلدين يهدف الى تفعيل 
التعام���ل مع ه���ذه العالقات 
خاصة ف���ي مج���االت البنية 
التحتية والط���رق واملجاالت 
األمني���ة والتب���ادل التجاري 

واالقتصادي.

جول�ة صاح�ب الس�مو العربي�ة تع�زز عالق�ات الكوي�ت الخارجي�ة وتق�رب وجه�ات النظ�ر ح�ول قضاي�ا المنطقة


