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وص���ل إل���ى البالد عص���ر ام���س د.حارث 
سياليجيتش رئيس جمهورية البوسنة والهرسك 
الصديقة والوفد الرس���مي املرافق له في زيارة 
عمل تستغرق ثالثة أيام يجري خاللها مباحثات 
رسمية مع صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد وكان في استقباله رئيس بعثة الشرف 
املرافقة املستشار بديوان سمو رئيس مجلس 

الوزراء الشيخ د.سالم اجلابر.
ويرافق الرئيس البوسني وفد رسمي يضم 
كال من عضو مجلس الرئاسة جيلكو كومشيتش 
ورئي���س وزراء اقلي���م الفيدرالي���ة مصطفى 
مويزينوفيتش ووزير الصناعة والطاقة السيد 
وحيد هشو وعددا من كبار املسؤولني في حكومة 

البوسنة والهرسك الصديقة.
وكان رئيس البوسنة قد أعرب عن حرصه 
على التش���اور بشكل دوري مع صاحب السمو 
االمير الشيخ صباح االحمد واالستئناس برأي 
س���موه في تقييم االوضاع االقليمية والدولية 
الراهنة واكتشاف اشكال جديدة لتعزيز العالقات 
بني البلدين الصديقني. وأكد س���ياليجيتش في 
تصريح خاص ل���� »كونا«  امس لدى مغادرته 
الى الكويت في زيارة عمل رس���مية بأنه يحمل 

تقدير البوسنيني جميعا لصاحب السمو األمير 
وحلكومته الرشيدة وللشعب الكويتي من اخوانهم 
واصدقائهم في البوس���نة والهرسك وتطلعهم 
لتوفير افضل اشكال التعاون املشترك في جميع 

ملجاالت.
كما اوضح ان وف���دا اقتصاديا مهما يرافقه 
في هذه الزيارة التي وصفها بأنها »مهمة جدا« 
وتشكل نقلة نوعية في العالقات الطيبة اساسا 
بني البلدين الصديقني، مضيفا ان الكويت حتتفظ 
مبكانة رفيعة لدى البوسنيني وأنه يسره تبادل 
الزيارات واالتصاالت على ارفع املس���تويات ملا 
لذلك من اهمية في حشد الطاقات االيجابية في 

مسيرة العالقات املتطورة بينهما.
 يذكر ان سياليجيتش سيجري خالل زيارته 
هذه الى الكويت والتي ستستغرق 3 ايام محادثات 
مع صاحب السمو االمير وسمو رئيس مجلس 
الوزراء ومع ش���خصيات سياس���ية وبرملانية 

واقتصادية كويتية رفيعة املستوى. 
كما من املتوقع ان يتم خاللها التوقيع على عدد 
من االتفاقيات التي تهدف الى تنشيط التعاون بني 
البلدين في مجاالت النقل والسياحة والسياحة 

العالجية وسواها.

على شرف صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
أقام أخوه السلطان قابوس بن سعيد سلطان سلطنة عمان 
الشقيقة مأدبة عشاء مساء أمس بحضور سمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد ورئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي 
ونائب رئيس احلرس الوطني الشيخ مشعل األحمد وسمو 
رئيس مجلس الوزراء الش���يخ ناص���ر احملمد وذلك مبقر 

إقامته بقصر بيان.

الرئيس البوسني: حريص على التشاور مع صاحب السمو 
بشكل دوري  حول القضايا اإلقليمية والدولية الراهنة

م وصل إلى البالد في زيارة رسمية تستغرق 3 ميا

الرئيس البوسني حارث سياليجيتش لدى وصوله إلى البالد وفي استقباله الشيخ د. سالم اجلابر والسفير البوسني ياسني رواشدة

السلطان قابوس بن سعيد مستقبال أخاه صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد في مقر إقامته بقصر بيان

السلطان قابوس بن سعيد مرحبا بصاحب السمو األمير في مقر إقامته بقصر بيان

جانب من لقاء صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد وأخيه السلطان قابوس بن سعيد ويبدو سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد ورئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي ونائب رئيس احلرس الوطني الشيخ مشعل األحمد 
وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد
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السلطان قابوس أقام مأدبة عشاء على شرف األمير
في مقر إقامته بقصر بيان


