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• ال�شيخ �صباح اخلالد مع ال�سفري العماين �أثناء قطع كعكة االحتفال

(ت�صوير حمدي �شوقي)

• ال�سفري عدنان الأن�صاري مع م�س�ؤويل ال�سفارة

خالل احتفال سفارتها بمناسبة العيد الوطني الـ  48لبالدها

وعمان تقف على أساس ثابت من المحبة
الخالد :عالقة الكويت ُ

الجاراهلل :ما حققته السلطنة من إنجازات ماضية مدعاة للفخر واإلعجاب
كتب �سالمة ال�سليماين:
احتفلت �سفارة �سلطنة عمان لدى
الكويت مبنا�سبة العيد الوطني
الـ  48لل�سلطنة ،وذلك م�ساء �أم�س
الأول ،وكان على ر�أ�س امل�ستقبلني
�سفري ال�سلطنة عدنان االن�صاري،
حيث �شهد احلفل ح�ضورا كثيف ًا من
املهنئني وغ�صت قاعة اال�ستقبال
باحل�ضور على جميع امل�ستويات
�سواء ال�سيا�سية او النيابية او
الدبلوما�سية واالكادميية.
وبهذه املنا�سبة هن�أ وزير اخلارجية
ال�شيخ �صباح اخل��ال��د ال�سلطان
قابو�س بن �سعيد واحلكومة وال�شعب
العماين ال�شقيق.
و�أ���ش��اد مبا ت�شهده �سلطنة عمان
ال�شقيقة م��ن �إجن����ازات وبرامج
تنموية يف امل��راح��ل الق�صرية
املا�ضية ،معرب ًا عن �سعادته مبا
و�صلت �إليه ال�رشاكة اال�سرتاتيجية
بني البلدين يف جميع املجاالت.
و�أك��د �أن عالقة البلدين تقف على
�أ�سا�س ثابت من املحبة والتعاون
يرعاها �صاحب ال�سمو �أمري البالد
ال�شيخ �صباح الأحمد و�أخيه ال�سلطان
قابو�س بن �سعيد متمني ًا للأ�شقاء يف
ال�سلطنة مزيد ًا من التقدم واالزدهار

• �سمو ال�شيخ نا�رص املحمد مهنئ ًا

والأمن والأمان.
من جانبه قال نائب وزير اخلارجية
خالد اجلارالله� :إن هناك توجه ًا
كويتي ًا لتوفري الدعم اللوجي�ستي
لإجن��اح املباحثات اليمنية التي
ت�ست�ضيفها مملكة ال�سويد.
و�أك��د اجلارالله �أن هناك تن�سيق ًا
مع الأ�صدقاء يف ال�سويد بناء على
طلبهم الف��ت�� ًا �إل��ى �أن املحادثات
�ستعقد يف موعدها املحدد وهو
الثالث من ال�شهر املقبل.
وحول اللجنة الكويتية البلجيكية
امل�شرتكة �أف���اد اجل��ارال��ل��ه ب�أن
ال��وف��د الكويتي �سيغادر الأح��د
املقبل لعقد اللقاءات امل�شرتكة،
مو�ضحا �أن تلك االجتماعات ت�أتي
يف �إط���ار تفعيل وتنفيذ مذكرة
التفاهم امل�برم��ة ب�ين الكويت
واالحت���اد الأوروب���ي  -وه��ي �أول
دولة خليجية توقعها مع االحتاد
الأوروب�������ي -ل��ت��غ��ط��ي��ة جم���االت
التعاون بينهما.
و�أع��رب عن تفا�ؤله بهذه الزيارة
وبتفعيل تلك امل��ذك��رة وتوثيق
وتعزيز ال��ع�لاق��ات الثنائية مع
االحتاد الأوروبي.
و�أ�شار �إلى �أن الوفد �سي�شهد افتتاح
مكتب الكويت يف مقر حلف �شمال

الأطل�سي «الناتو».
و�أكد اجلارالله �أن �آلية التعوي�ضات
العراقية للكويت ت�سري ب�شكل
منتظم ،الفتا �إل��ى �أن اجلانبني
الكويتي وال��ع��راق��ي اجتمعا يف
�أكتوبر  2017ومت االتفاق على �آلية
وهي قائمة حتى الآن.
وقال� :إنه «�إذا كانت هناك وجهة نظر
�أخ��رى لدى اجلانب العراقي فيما
يتعلق بتلك الآلية وما مت االتفاق
عليه ف���إن الكويت على ا�ستعداد
ل�سماع وجهة النظر تلك ولكن حتى
الآن مل ن�سمع منهم �شيئا».
وح��ول االحتفال �أك��د نائب وزير
اخلارجية �أن ما حققته �سلطنة
عمان ال�شقيقة من �إجنازات خالل
ال�����س��ن��وات املا�ضية ه��و مدعاة
للفخر والإعجاب.
وقال� :إن ال�شعب العماين وقيادته
حري�صون على االرتقاء �إلى م�صاف
الدول املتقدمة ،معرب ًا عن التهنئة
لعمان قيادة و�شعبا مبنا�سبة العيد
الوطني.
و�أ�شاد بال�سيا�سة العمانية التي
تت�سم باحلكمة واملو�ضوعية
والعقالنية خ�صو�صا �أن املنطقة
متر بظروف حتتاج �إل��ى مثل تلك
احلكمة واالتزان يف ال�سيا�سة.

• ال�شيخ �صباح اخلالد متحدث ًا لل�صحافيني

• اجلالية العمانية تقدم درع ًا لل�سفري

• عدد من احل�ضور

• جانب من العر�ضة العمانية

• القاعة اكتظت باحل�ضور

