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 صاحب السمو استقبل 

ولي العهد
 استقبل صاحب السمو 
االمير الشيخ صباح االحمد 
بقصر بيان صباح امس سمو 
ولـــي العهد الشـــيخ نواف 

االحمد. 

 األمير بحث مع ولي عهد البحرين سبل توثيق العالقات الثنائية والمستجدات اإلقليمية والدولية
 صاحب السمو استقبل الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية لسلطنة عمان 

ــيخ ناصر احملمد ــس الوزراء الش ــمو رئي ــيخ نواف األحمد وس ــمو ولي العهد الش ــن حمد آل خليفة بحضور س ــلمان ب ــمو امللكي األمير س ــي العهد البحريني صاحب الس ــتقبال ول ــيخ صباح األحمد مس ــر الش ــمو األمي ــب الس  صاح
والشيخ د.محمد الصباح ويبدو أحمد فهد الفهد مدير مكتب صاحب السمو

 صاحب السمو مرحبا بوزير اخلارجية العماني يوسف بن علوي 

 .. والشيخ فيصل السعود مصافحا سموه  سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد في وداع صاحب السمو امللكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة  الشيخ جابر العبداهللا مرحبا بولي عهد البحرين خالل مأدبة الغداء 

 .. وخالد اجلاراهللا 

 د.هالل الساير مرحبا بصاحب السمو امللكي األمير سلمان بن حمد  الشيخ عزام الصباح خالل لقائه علي الصالح

 ولي عهد البحرين صاحب السمو امللكي األمير سلمان بن حمد مرحبا بعبداهللا الرومي  ومصافحا د.موضي احلمود 

 استقبل صاحب الســــمو األمير الشيخ 
صباح األحمد بقصر بيان ظهر امس سمو 
ولي العهد الشــــيخ نواف األحمد وصاحب 
السمو امللكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي عهد مملكة البحرين الشــــقيقة والوفد 
الرسمي املرافق لسموه وبحضور سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد وذلك 

مبناسبة زيارته الرسمية للبالد.
  ومت تبادل األحاديث الودية التي عكست 
قوة ومتانة العالقات االخوية بني البلدين 
والشعبني الشقيقني وسبل توثيق أواصر 
العالقات بــــني الكويت ومملكــــة البحرين 
الشــــقيقة في املجــــاالت كافة مبــــا يخدم 
مصاحلهما املشتركة، كما مت بحث القضايا 
ذات االهتمام املشترك وآخر املستجدات على 

الساحتني االقليمية والدولية.
  وحضــــر املقابلة رئيس بعثة الشــــرف 
املرافقة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح ونائب 
وزير شؤون الديوان األميري الشيخ علي 

اجلراح.
  هذا وأقام صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد بقصر بيان ظهر أمس مأدبة 
غداء على شرف صاحب السمو امللكي األمير 

ســــلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد مملكة 
البحرين الشقيقة والوفد املرافق لسموه وذلك 

مبناسبة زيارته الرسمية للبالد.
  وكان صاحــــب الســــمو امللكــــي االمير 
ســــلمان بن حمد ال خليفة ولي عهد مملكة 
البحرين الشقيقة قد وصل الى البالد امس 
والوفد الرسمي املرافق له في زيارة رسمية 
للبالد يجري خاللها مباحثات رســــمية مع 
القيادة السياسية تتعلق بتوطيد العالقات 
االخويــــة الثنائية وتعزيز اطــــر التعاون 
املشــــترك بني البلدين الشقيقني والتباحث 
حــــول مختلف القضايا وتبــــادل الراي في 
عدد من التطورات املستجدة على الساحتني 

االقليمية والدولية.
  وقد كان في مقدمة مستقبليه على ارض 
املطار سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد 
ونائب احلرس الوطني الشيخ مشعل االحمد  
وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد ورئيس مجلس االمة باالنابة عبداهللا 
الرومي والنائب االول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع الشــــيخ جابر املبارك ونائب 
رئيــــس مجلس الوزراء ووزيــــر الداخلية 
الشيخ احمد احلمود ونائب رئيس مجلس 
الوزراء للشــــؤون القانونية ووزير العدل 

ووزير االوقاف والشؤون االسالمية املستشار 
راشد احلماد ونائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية رئيس بعثة الشرف الشيخ 
د.محمد الصباح والوزراء واحملافظون وكبار 
املسؤولني بالدولة وكبار القادة من اجليش 

والشرطة واحلرس الوطني.
  هذا وقد رافق الضيف الكرمي وفد رسمي 
يضم كال من وزير اخلارجية الشيخ خالد 
بن احمد ال خليفة ووزير املالية الشــــيخ 
احمد بن محمد ال خليفة والرئيس التنفيذي 
ملجلس التنمية االقتصادية الشــــيخ محمد 
بن عيسى ال خليفة  ورئيس ديوان سمو 
ولي العهد مبملكة البحرين الشقيقة الشيخ 
خليفة بن دعيج ال خليفة ومستشار سمو 
ولي العهد مبملكة البحرين الشــــيخ احمد 
بن خليفة ال خليفة والســــكرتير اخلاص 
لسمو ولي العهد الشيخ عبداهللا بن عيسى 
بن محمد ال خليفة، هذا وقد تشكلت بعثة 
شرف مرافقة للضيف الكرمي برئاسة نائب 
رئيس مجلس الــــوزراء ووزير اخلارجية 

الشيخ د.محمد الصباح.
  هذا وغادر البالد بعد ظهر امس صاحب 
السمو امللكي االمير سلمان بن حمد ال خليفة 
ولي عهد نائب القائد االعلى ململكة البحرين 

الشقيقة والوفد الرسمي املرافق له. وكان في 
مقدمة مودعيه على ارض املطار سمو ولي 
العهد الشــــيخ نواف االحمد ونائب رئيس 
احلرس الوطني الشيخ مشعل االحمد وسمو 
الشيخ ناصر احملمد رئيس مجلس الوزراء 
ورئيس مجلس االمة باالنابة عبداهللا الرومي 
والنائب االول لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدفاع الشــــيخ جابر املبارك ونائب رئيس 
مجلس الوزراء للشؤون القانونية ووزير 
العدل ووزير االوقاف والشؤون االسالمية 
املستشار راشد احلماد ونائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية رئيس بعثة الشرف 
الشــــيخ د.محمد الصباح وكبار املسؤولني 

بالدولة.
    من جهة اخرى استقبل صاحب السمو 
االمير الشيخ صباح االحمد بدار سلوى مساء 
امس االول الوزير املســــؤول عن الشؤون 
اخلارجية في سلطنة عمان الشقيقة يوسف 
بن علوي بن عبداهللا وذلك مبناسبة زيارته 

للبالد.
  وقد حضر املقابلة نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشــــيخ د.محمد 

الصباح. 

 رئيس «الشورى» البحريني: مبادرات صاحب السمو
  ومواقف الكويت المشرفة في وجدان كل بحريني

 املنامـــة ـ كونا: أكد رئيس مجلس الشـــورى البحريني علي الصالح عمق 
العالقات التاريخية االخوية الوطيدة التي تربط بني مملكة البحرين والكويت 

والتي تشهد على الدوام تطورا ملحوظا على مختلف االصعدة.
  وقال علي الصالح خالل لقائه ســـفيرنا لدى مملكة البحرين الشيخ عزام 
الصباح أمس ان قوة العالقات بني البلدين تأتي بفضل الرعاية والدعم اللذين 

حتظى بهما من قيادتي البلدين.
  وأضاف أن «مبادرات ومواقف صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
في وجدان كل بحريني» موجها شكره الى الكويت على مواقفها املشرفة دائما 

واملساندة ململكة البحرين.
  وأشـــاد بحكمة صاحب السمو األمير، مؤكدا في الوقت نفسه أن البحرين 

ستخرج من هذه األوضاع أكثر صالبة وقوة.
  من جانبه، أكد السفير الشيخ عزام الصباح وحدة الصف اخلليجي املبني 
علـــى العالقات التاريخية الوطيدة التي تربط بني الدول اخلليجية، الفتا الى 
حرص قيادة البلدين الشـــقيقني على اســـتمرار بناء وتطوير عرى التعاون 
األخوي. واوضح ان اللقاء مع رئيس مجلس الشورى علي الصالح يهدف الى 

تعزيز العالقات بني البلدين واملواضيع ذات االهتمام املشترك.


