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األمير بحث مع رئيس وزراء البحرين دعم التعاون الثنائي والقضايا المشتركة
رئيس وزراء البحرين: زيارتي للكويت تحمل أبعادًا ومضامين سياسية واقتصادية واجتماعية وتؤكد ما يربط البلدين من وحدة مصير ودور مشترك

استقبل صاحب السمو األمير 
الش����يخ صب����اح االحم����د بقصر 
دس����مان عصر ام����س االول أخاه 
صاحب الس����مو االمير خليفة بن 
س����لمان آل خليفة رئيس وزراء 
البحرين الشقيقة والوفد  مملكة 
املرافق لس����موه وذل����ك بحضور 
س����مو ولي العهد الش����يخ نواف 
األحمد حيث قدم لسموه التهاني 
مبناسبة شهر رمضان املبارك أعاده 
اهلل على اجلميع باخلير واليمن 

والبركات.
ومت خالل اللقاء تبادل االحاديث 
الودي����ة واملش����اعر الطيبة التي 
عكس����ت عمق العالقات األخوية 
التي تربط  املتمي����زة  التاريخية 
قيادة الكويت وشعبها بإخوانهم 
ف����ي مملك����ة البحرين الش����قيقة 
وسبل دعم اطر 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 اخوية راسخة مبا 
يحقق تطلعات وطموحات الشعبني 

والبلدين الشقيقني.
وقد حضر املقابلة رئيس مجلس 
األمة جاسم اخلرافي وكبار الشيوخ 
الوطني  ونائب رئيس احل����رس 
الشيخ مشعل األحمد وسمو رئيس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد والنائب 
االول لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدفاع الشيخ جابر املبارك وكبار 

املسؤولني بالدولة.
كما أقام صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد بقصر دسمان 
مساء امس مأدبة افطار على شرف 
اخيه صاحب السمو األمير خليفة 
بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء 
البحرين الشقيقة والوفد  مملكة 

واض����اف ان زيارتنا للدولة 
الش����قيقة تأتي استمرارا لنهج 
التاريخي واالخوي  التواص����ل 
بني قيادتي البلدين الش����قيقني 
وجتس����يدا للتعاون املش����ترك 
بينهم����ا ودعم����ا مل����ا يجمعهما 
من روابط وعالق����ات وتعاون 
فالعالقات البحرينية � الكويتية 
اخوية وثيقة وتاريخية متجذرة، 
وان عزم البلدين دائما على اشده 
لالرتقاء بهذه العالقات واالنطالق 

بها ودفعها قدما.
وقال: اننا ننظر الى زيارتنا 
الى الكويت الش���قيقة على أنها 
زيارة ذات ابعاد ومدلوالت عميقة 
البعد االخوي  الى جان���ب  فهي 
حتمل ابعادا ومضامني سياسية 
واقتصادي���ة واجتماعية وتؤكد 
في الوقت ذاته ما يربط البلدين 
الش���قيقني من اواصر ووشائج 
قربى واخوة ووحدة مصير ودور 
مش���ترك اقليميا وعربيا ودوليا 
فالبحرين والكويت كانتا والتزاالن 
وس���تظالن باذن اهلل بلدا واحدا 
الكثيرة  وشعبا واحدا للقواسم 

واملتعددة املشتركة بينهما.
وفي نهاية تصريحه قال اننا 
نحل عل���ى الكويت بلدنا الثاني 
في زيارة حرصنا على تأصيلها 
وجعلها عادة بني االشقاء في هذه 
االيام املباركة حاملني معنا حتيات 
صاحب اجلاللة املل���ك حمد بن 
عيسى آل خليفة ملك البالد املفدى 
وحكومة وشعب مملكة البحرين 
لالشقاء في الكويت اميرا وحكومة 
وشعبا واصدق التمنيات للدولة 
الرقي واالزدهار  الشقيقة بدوام 
والرخاء في ظ���ل قيادة صاحب 
السمو االمير الشيخ صباح االحمد 

وحكومته الرشيدة.

الشهر الفضيل ان نعرب عن بالغ 
سرورنا ملا ستتيحه هذه الزيارة 
من فرصة للق���اء اخينا صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح االحمد 
العهد الشيخ نواف  وسمو ولي 
الوزراء  االحمد وس���مو رئيس 
الش���يخ ناصر احملمد ومناسبة 
لتجديد التأكيد على عمق العالقات 
االخوية الوطيدة التي تربط بني 
مملكة البحرين والكويت الشقيقة 
التي تش���هد تنامي���ا مطردا في 
مختل���ف املجاالت في ظل رعاية 
واهتمام قيادتي البلدين ورغبتهما 
االكيدة ف���ي تطويرها وتنميتها 

باستمرار.

بالدولة وسفيرا البلدين.
ه���ذا وادلى صاحب الس���مو 
امللكي األمير خليفة بن سلم����ان 
آل خليفة رئي���س وزراء مملكة 

الشيخ د.محمد الصباح ونائب 
رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
القانوني���ة ووزير العدل ووزير 
االوقاف والش���ؤون االس���المية 

البحري���ن بالتصريح الصحافي 
التالي لدى وصوله: يسرنا ونحن 
نصل الى بلدن���ا الثاني الكويت 
الشقيقة في هذه االيام املباركة من 

املستشار راش���د احلماد ونائب 
الديوان االميري  وزير ش���ؤون 
الش���يخ علي اجلراح وعدد من 
الشيوخ والوزراء وكبار املسؤولني 

املرافق لس����موه وذلك مبناسبة 
زيارته االخوية للبالد.

امللكي  الس����مو  وكان صاحب 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
رئي����س وزراء مملك����ة البحرين 
الش����قيقة والوفد املرافق لسموه 
وصل الى البالد  في زيارة اخوية 

تستغرق يوما واحدا.
وكان في مقدمة مستقبلي سموه 
على ارض مطار الكويت الدولي 
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد والنائب االول لرئيس 
الدفاع  ال���وزراء ووزير  مجلس 
الشيخ جابر املبارك ونائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 

صاحب السمو أقام مأدبة إفطار على شرف األمير خليفة بن سلمان

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد خالل لقائه رئيس وزراء البحرين صاحب السمو األمير خليفة بن سلمان آل خليفة بحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد والرئيس جاسم اخلرافي والشيخ جابر العبداهلل

الشيخ د.محمد الصباح وراشد احلماد وعدد من احلضور

علي الغامن مرحبا برئيس وزراء البحرينالشيخ جابر العبداهلل مرحبا برئيس وزراء البحرين بحضور الشيخ فيصل السعود

الشيخ علي اجلراح والشيخ مبارك الفيصل والشيخ صباح اخلالد والشيخ أحمد العبداهلل والشيخ علي اجلابر خالل اللقاءد.بدر الشريعان ود.فاضل صفر والشيخ أحمد اخلليفة والشيخ مبارك الدعيج وأحمد بهبهاني خالل اللقاء

الوزير أحمد الهارون وفيصل احلجي ومحمد أبو احلسن وعبداهلل الفارس ومحمد شرار خالل احلفل الفريق الشيخ أحمد اخلالد مرحبا بصاحب السمو األمير خليفة بن سلمان

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد خالل مأدبة اإلفطار على شرف رئيس وزراء البحرين

خليفة بن سلمان غادر البالد

رئيس وزراء البحرين زار سالم العلي 
وجابر العبداهلل ومبارك العبداهلل والمحمد

غادر صاحب السمو امللكي األمير خليفة 
بن سلمان البالد، وكان في وداع سموه على 
أرض مطار الكويت الدولي النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ 
جابر املبارك وعدد من الشيوخ والوزراء 
واحملافظني وكبار قادة اجليش والشرطة 
واحلرس الوطني وكبار املسؤولني بالكويت 

وسفيرا البلدين.

قام صاحب السمو امللكي األمير خليفة 
بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء مبملكة 
البحرين الشقيقة قبيل مغادرته بزيارة كل 
من سمو الشيخ سالم العلي رئيس احلرس 
الوطني والشيخ مبارك العبداهلل والشيخ 
جابر العبداهلل وسمو الشيخ ناصر احملمد 

رئيس مجلس الوزراء.

صاحب السمو  هنأ رئيس هنغاريا األمير هنأ كرزاي بالعيد الوطني ألفغانستان
بعث صاحب الس���مو األمير ببرقية تهنئة الى الرئيس 
الزلو سوليوم رئيس جمهورية هنغاريا الصديقة عبر فيها 
س���موه عن خالص تهانيه مبناس���بة العيد الوطني لبالده 
متمني���ا لفخامته موفور الصح���ة ودوام العافية. كما بعث 
س���مو ولي العهد وس���مو رئيس مجلس الوزراء ببرقيتي 

تهنئة مماثلتني.

بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح االحمد ببرقية تهنئة 
الى الرئيس حامد كرزاي رئيس جمهورية افغانستان االسالمية 
الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني 
لبالده متمنيا لفخامته موفور الصحة ودوام العافية. كما بعث 
سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد وسمو الشيخ ناصر احملمد 

االحمد رئيس مجلس الوزراء ببرقيتي تهنئة مماثلتني.


