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صاحب السمو شكر خادم احلرمني وزار أمير قطر وملك البحرين ونائب رئيس اإلمارات

األمير: تعزيز أواصر التعاون وتوطيد العالقات بني دول  اخلليج

اخلالد: شعوبنا وقادتنا توّاقون ملبادرة خادم احلرمني

بحفظ اهلل ورعايته عاد صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
والوفد الرسمي املرافق لسموه إلى 
أرض الوطن مساء امس قادما من 
اململكة العربية السعودية الشقيقة، 
وذلك بعد أن ترأس س����موه وفد 
الكويت في اجتماعات الدورة ال� 32 
للمجلس األعلى ملجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية والتي عقدت 

في العاصمة الرياض.
وقد كان في استقبال سموه على 
أرض املطار سمو ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد وكبار الشيوخ ونائب 
الش����يخ  الوطني  رئيس احلرس 
مشعل األحمد وسمو الشيخ ناصر 
احملمد والشيخ جابر املبارك رئيس 
مجلس الوزراء ونائب وزير شؤون 
الديوان األميري الشيخ علي اجلراح 

والوزراء وكبار املسؤولني بالدولة 
القادة باجليش والشرطة  وكبار 

واحلرس الوطني.
الس����مو األمير  وكان صاحب 
الش����يخ صباح األحم����د والوفد 
الرسمي املرافق لسموه غادر عصر 
امس مطار قاعدة الرياض اجلوية 
ف����ي اململكة العربية الس����عودية 
الشقيقة، وذلك بعد ان ترأس وفد 
الكويت في اجتماعات الدورة ال� 32 
للمجلس األعلى ملجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية والتي عقدت 

في العاصمة الرياض.
وبعث صاحب الس����مو األمير 
الشيخ صباح األحمد ببرقية شكر 
ألخيه خادم احلرمني الشريفني امللك 
عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود 
ملك اململكة العربية الس����عودية 

الش����قيقة، أعرب فيها سموه عن 
الش����كر والتقدير على  خال����ص 
احلفاوة البالغ����ة وكرم الضيافة 
اللذين حظي بهما والوفد املرافق 
خالل مشاركة س����موه في أعمال 
الدورة ال� 32 للمجلس األعلى لدول 

مجلس التعاون لدول اخلليج.
سائال سموه املولى تعالى ان 
تكل����ل أعمال ه����ذا اللقاء األخوي 
املبارك بالتوفيق والسداد لتعزيز 
أواصر التعاون وتوطيد العالقات 
بني دول املجلس وحتقيق تطلعاتها 
العربية  وخدمة قضايا األمت����ني 

واإلسالمية.
مبتهال سموه الى الباري جل 
وعال ان يدمي على خادم احلرمني 
الشريفني موفور الصحة والعافية 
وان يحق����ق للمملك����ة العربي����ة 

السعودية الشقيقة وشعبها الكرمي 
املزيد من الرفعة واالزدهار في ظل 

قيادته احلكيمة.
الس����مو األمير  وكان صاحب 
الشيخ صباح االحمد صباح قام 
ام����س بزيارة ال����ى اخيه صاحب 
السمو الشيخ حمد بن خليفة آل 
ثاني امير دولة قطر الشقيقة مبقر 
الرياض.  إقامة سموه بالعاصمة 
ورافق سموه اعضاء الوفد الرسمي 
املرافق. كما زار صاحب الس����مو 
األمير الشيخ صباح االحمد ظهر 
ام����س اخيه صاحب اجلاللة امللك 
حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة 
البحرين الشقيقة مبقر إقامة جاللته 

بالعاصمة الرياض.
الوفد  ورافق س����موه اعضاء 

الرسمي املرافق.
وق����ام صاحب الس����مو األمير 
الش����يخ صباح االحمد ظهر امس 
بزيارة الى اخيه صاحب الس����مو 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم دبي رئيس وفد دولة 
االمارات العربية املتحدة الشقيقة 
إقام����ة س����موه بالعاصمة  مبقر 
الرياض. ورافق س����موه اعضاء 

الوفد الرسمي املرافق.

صاحب السمو األمير خالل لقائه العاهل البحريني امللك حمد بن عيسى آل خليفة صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد خالل زيارته أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

صاحب السمو األمير مصافحا سمو الشيخ ناصر احملمد لدى عودته إلى البالدصاحب السمو األمير خالل اللقاء مع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

صرح نائ���ب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية ووزير 
الوزراء  الدولة لشؤون مجلس 
الش���يخ صباح اخلالد بأن قادة 
التعاون استمعوا باهتمام بالغ 
للكلمة السامية التي تفضل بها 
خادم احلرمني الش���ريفني امللك 
عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود 
في جلسة افتتاح الدورة والتي 
حملت مضامني مهمة »لعل في 
مقدمتها الدعوة الصادقة ليتحول 
عملن���ا اخلليجي املش���ترك من 

التعاون الى االحتاد«.
واس���تطرد بأن »ش���عوبنا 
وقادتنا تواقون الى هذه املبادرة 
وتطبيقه���ا عل���ى ارض الواقع 
وص���وال الى االحتاد املنش���ود 
الذي يحق���ق لها املنفعة واألمن 
واالس���تقرار وأن الكويت التي 
رحب���ت وباركت به���ذه الدعوة 
ستساهم ضمن مجموعة العمل 
التي س���تتولى االعداد لتحقيق 

الهدف املنشود«.

األمير عاد إلى 
البالد بعد مشاركته 

في أعمال القمة 
اخلليجية

املنام���ة � كون���ا: أكد وزير 
خارجية مملكة البحرين الشيخ 
خالد بن احمد آل خليفة ان بالده 
س���تعمل كل ما في وسعها من 
اجل حتقي���ق االحتاد بني دول 
مجلس التعاون لدول اخلليج 

العربية.
وأشار في بيان صحافي صدر 
أمس الى ان االحتاد هو األمل الذي 
يطمح اليه مواطنو دول مجلس 
التعاون وتطلعاتهم الى املزيد 
من الروابط والوشائج التي تقوم 
على العدالة وتهدف الى الرخاء 
وتسودها الثقة واحلياة الكرمية 
وسيشكل درعا واقيا ملواجهة 
كل ما يهدد امن واستقرار دول 

املجلس وشعوبها.

وزير خارجية البحرين 
يؤكد سعي بالده 

لتحقيق االحتاد


