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الشيخ محمد اخلالد مصافحا العاهل األردني

الشيخ د.محمد الصباح مودعا العاهل األردني

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مرحبا بامللك عبداهلل الثاني

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد والعاهل األردني قبيل مغادرته البالد

صاحب السمو األمير والعاهل األردني خالل مأدبة اإلفطار

الشيخ جابر املبارك مودعا العاهل األردني

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد وسمو ولي العهد وسمو رئيس الوزراء في وداع العاهل األردني قبل مغادرته البالد

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال العاهل األردني لدى وصوله إلى البالدصاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد خالل لقائه العاهل األردني امللك عبداهلل الثاني بحضور جاسم اخلرافي والشيخ جابر العبداهلل

األمير بحث مع العاهل األردني تعزيز العمل العربي المشترك والتصدي لتحديات المنطقة

غادر مط���ار الكويت الدولي امس األول املل���ك عبداهلل الثاني بن 
احلسني ملك اململكة االردنية الهاشمية الشقيقة والوفد الرسمي املرافق 
له وذل���ك بعد زيارة اخوية للبالد قدم فيه���ا التهاني ألخيه صاحب 
السمو األمير الش���يخ صباح األحمد  مبناسبة شهر رمضان املبارك 

أعاده العلي القدير على اجلميع باخلير واليمن والبركات.
وقد كان على رأس مودعيه على ارض املطار سمو رئيس مجلس 
الوزراء الش���يخ ناصر احملمد  والنائب األول لرئيس مجلس الوزراء 

ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك وكبار املسؤولني بالدولة.
وكان صاحب الس���مو األمير الش���يخ صباح األحمد قد اس���تقبل 
بقصر دسمان عصر امس األول امللك عبداهلل الثاني ابن احلسني ملك 
اململكة األردنية الهاش���مية الشقيقة والوفد الرسمي املرافق له وذلك 

بحضور س���مو ولي العهد الش���يخ نواف األحمد حيث قدم لس���موه 
التهاني مبناسبة شهر رمضان املبارك أعاده اهلل على اجلميع باخلير 

واليمن والبركات.
ومت تبادل األحاديث الودية واملشاعر األخوية الطيبة التي عكست 
عمق الروابط بني البلدين والش���عبني الشقيقني وسبل تنمية أوجه 
التعاون بينهما في املجاالت كافة مبا يخدم مصاحلهما املشتركة كما 
مت بحث سبل تفعيل وتعزيز العمل العربي املشترك وضرورة تطوير 
التعاون بني الدول العربية حلماية مصاحلها وخدمة قضاياها العادلة 
والتصدي للتحديات التي تواجهها والقضايا ذات االهتمام املش���ترك 

وآخر املستجدات على الساحتني اإلقليمية والدولية.
وقد حضر املقابلة رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي وكبار الشيوخ 

ونائب رئيس احلرس الوطني الش���يخ مشعل األحمد وسمو رئيس 
مجلس الوزراء الش���يخ ناصر احملمد والنائب االول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك وكبار املسؤولني بالدولة. 
وأقام صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد بقصر دسمان مأدبة 
إفطار على شرف أخيه صاحب اجلاللة الهاشمية امللك عبداهلل الثاني 
ابن احلسني ملك اململكة االردنية الهاشمية الشقيقة والوفد الرسمي 

املرافق له وذلك مبناسبة زيارته األخوية للبالد.
وكان امللك عبداهلل الثاني ابن احلسني ملك اململكة األردنية الهاشمية 
الشقيقة والوفد املرافق له وصل الى مطار الكويت الدولي عصر أمس 
األول في زيارة اخوية للبالد يقدم فيها التهاني مبناسبة شهر رمضان 

املبارك ألخيه صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد.

وقد كان على رأس مس���تقبليه على ارض املطار صاحب الس���مو 
األمير الش���يخ صباح األحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
ورئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي ونائب رئيس احلرس الوطني 
الش���يخ مشعل األحمد وس���مو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد والنائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الش���يخ 
جابر املبارك وكبار املسؤولني بالدولة. هذا ويرافقه وفد رسمي ضم 
كال من ناصر اللوزي رئيس الديوان امللكي الهاشمي والشريف فواز 
بن زبن بن عبداهلل مستش���ار امللك لشؤون العشائر وامين الصفدي 
مستشار امللك وناصر جودة وزير اخلارجية وعطوفة الفريق مشعل 
الزبن رئيس هيئة األركان املش���تركة وكبار املس���ؤولني في حكومة 

اململكة األردنية الهاشمية الشقيقة.

صاحب السمو ناقش مع الملك عبداهلل آخر المستجدات اإلقليمية والدولية

التي تعان����ي منها وحل امللفات 
العالقة مبا يعود ملصلحة وخدمة 

شعوبها وتأمني االستقرار لها.
وأوضح العبادي ان مسيرة 
السالم في الشرق األوسط كانت 
جزءا من هذه املباحثات، خصوصا 
ان املل����ك عبداهلل بن احلس����ني 
سيذهب الى واشنطن حلضور 
انطالق املفاوضات املباشرة بني 

اسرائيل والفلسطينيني.
وأكد العب����ادي ان مثل هذه 
الثنائي����ة بني زعيمي  اللقاءات 
البلدين الشقيقني تسعى لوحدة 
العمل  العرب����ي وتأكيد  الصف 
العربي املش����ترك وخدمة املوق����ف العربي املوحد 

ومواجهة التحديات التي تواجهها األمة العربية.
وعن حتديد موعد اجتماع اللجنة الثنائية العليا 
قال: نحن في اطار بحث هذا املوضوع، والعالقات 
الثنائية بني البلدين وثيق����ة في جميع املجاالت، 
مؤكدا على ان اجتماعات اللجنة ش����كل من أشكال 

توثيق هذه العالقات ودفعها الى األمام.
وأضاف العبادي: ان شاء اهلل ستعقد هذه اللجنة 
في األسابيع املقبلة وسيطرح على جدول أعمالها 
العديد من االتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون 
املشترك في املجاالت الثقافية والتجارية واالقتصادية 
وجميع أوجه التعاون الثنائي بني البلدين، كاشفا 
عن عدد االتفاقيات التي ستبرم والتي ستصل الى 

15 اتفاقية جاهزة للتوقيع.
وأشار الى انه وخالل الزيارة املباركة التي قام 
بها صاحب الس����مو األمير الش����يخ صباح األحمد 
الى األردن في ش����هر مايو املاضي مت التوقيع على 

3 اتفاقيات.
وذكر العبادي ان اللجنة الثنائية ستعقد قريبا 
وس����يحدد موعدها بس����بب جدول أعمال الطرفني 

احلريصني على انعقادها في أقرب وقت ممكن.

بشرى الزين
وصف سفير اململكة االردنية 
الهاش����مية لدى الب����الد جمعة 
العب����ادي اللق����اء ال����ذي جمع 
صاحب الس����مو األمير الشيخ 
صباح األحم����د وامللك عبداهلل 
بن احلس����ني باالخ����وي وحمل 
دالالت ورسائل متميزة عكست 
الذي بلغته  الطيب  املس����توى 
عالقات البلدين الشقيقني على 
الثنائي وعلى صعيد  الصعيد 
التش����اور والتنسيق حيال كل 
القضايا ذات االهتمام املشترك.
وق����ال العبادي في تصريح 

خاص ل� »األنباء« تعقيبا على الزيارة التي قام بها 
امللك عبداهلل بن احلسني الى الكويت أول من امس: 
لقد أصبحت هذه الزيارة س����نة حميدة وأصبحت 
تقليدا سنويا يحرص عليه امللك عبداهلل بن احلسني 
في شهر رمضان من كل عام، مؤكدا ان العالقات بني 
البلدين عالقات طيبة ومتميزة في جميع املجاالت، 
الفتا الى ان الكويت الشريك التجاري االول للمملكة 

باستثمارات تناهز ال� 8 مليارات دوالر.
وأضاف العبادي: لدينا تفاهم عميق حيال كل 
القضايا سواء كانت على صعيد العالقات العربية 

� العربية، أو االقليمية أو الدولية منها.
وذكر العب����ادي وجود حرص على التش����اور 
والتنس����يق بني اجلانبني في جميع املجاالت، آمال 
ان تس����تمر هذه العالقة االخوية والطيبة دائما ملا 

يخدم قضايا االمة العربية واالسالمية.
وعن أهم القضايا الت����ي مت بحثها بني زعيمي 
البلدي����ن، قال العبادي: كان اللق����اء اخويا وكانت 
فرصة ثمينة للتشاور حيال كل القضايا وامللفات 
العالقة في املنطقة ومت بحثها بشكل معمق، مؤكدا 
ان قيادة بالده وكذلك القيادة الكويتية يبذالن جهدا 
واضحا ومتواصال إلخراج هذه املنطقة من أزماتها 

السفير األردني أكد أن لقاء الملك عبداهلل
بسمو األمير كان أخوياً وحمل دالالت ورسائل متميزة

الشيخ فيصل السعود مصافحا العاهل األردني بحضور صاحب السمو األمير الشيخ مشعل األحمد مرحبا بالعاهل األردني امللك عبداهلل الثاني جاسم اخلرافي مرحبا بالعاهل األردني

السفير االردني جمعة العبادي


