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إفريقية بجولة  يقوم  اخلارجية  وزير  مساعد 
وصل مساعد وزير اخلارجية الكويتي لشؤون 
إفريقيا السفير حمد املشعان والوفد املرافق له 
الى العاصمة الكينية نيروبي مساء أول أمس في 
مستهل جولة إفريقية تشمل كذلك تنزانيا وبنني 

والنيجر.

وقال السفير املشعان في تصريح لـ )كونا( إن 
الزيارة تأتي في إطار تفعيل مذكرات املشاورات 
السياسية بني الكويت والدول املعنية إضافة إلى 
بحث اوجه التعاون وتنسيق املواقف في احملافل 

الدولية.

وأضاف أن اجلولة التي تستمر حتى الـ 27 من 
الشهر احلالي تهدف كذلك إلى االطالع على الدور 
الرائد الذي يقوم به الصندوق الكويتي للتنمية 
االقتصادية العربية في افريقيا إضافة إلى بحث 

فرص االستثمار املتاحة. 
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استقبل سمو 
الــشــيــخ جابر 
املبارك رئيس 
مجلس الوزراء 
وبــــحــــضــــور 
وزيــر األوقــاف 
والـــــشـــــؤون 
اإلســــالمــــيــــة 
ووزيــر الدولة 
لشؤون البلدية 
فــهــد الشعلة 
ـــر  ـــص ــــــــي ق ف
الــســيــف أمــس 
رئيس املجلس 
البلدي أسامة 
العتيبي، حيث 
ــــدم لــســمــوه  ق
ــعــام  ــــني ال األم
ـــمـــجـــلـــس  ـــل ل
ــدر  الـــبـــلـــدي ب
الرفاعي وذلك 
مبـــنـــاســـبـــة 
ــه فــي  ــن ــي تــعــي
ــــه  ــــب ــــص ــــن م

اجلديد.

ولي العهد يستقبل الشعلة املبارك يستقبل وزير البلدية والعتيبي والرفاعي
والعتيبي والرفاعي

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف 
ــس وزيــر  األحــمــد بقصر بــيــان صــبــاح أم
األوقــــاف والــشــؤون اإلســالمــيــة ووزيــر 
الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة ورئيس 

املجلس البلدي أسامة العتيبي، حيث قدم 
لسموه األمــني العام للمجلس البلدي بدر 
الرفاعي وذلك مبناسبة تعيينه في منصبه 

اجلديد.

سمو ولي العهد يستقبل الشعلة والعتيبي والرفاعي

تلقى الشيخ صباح اخلالد نائب رئيس 
مجلس الــوزراء وزير اخلارجية الكويتي 
أول أمس اتصاال هاتفيا من وزير خارجية 
الواليات املتحدة األمريكية الصديقة مايك 
بومبيو حيث تناول اجلانبان أطر تعزيز 
العالقات الثنائية واالستراتيجية املتينة 
التي تربط دولة الكويت والواليات املتحدة 
األمريكية واستعرضا كافة أوجه التعاون 
الوثيق بني البلدين الصديقني في مختلف 

املجاالت وعلى كافة املستويات.
كما مت تــبــادل وجــهــات النظر حيال 
التطورات األخيرة على الساحتني اإلقليمية 
والدولية والتطورات التي تشهدها املنطقة 
ومناقشة عدد من القضايا محل االهتمام 

املشترك.
كما تلقى الشيخ صباح اخلالد اتصاال 
هاتفيا من وزير خارجية جمهورية العراق 
الشقيق الدكتور محمد علي احلكيم حيث 

تــنــاول اجلــانــبــان أطــر تعزيز العالقات 
الثنائية الوثيقة بني البلدين الشقيقني 
وسبل االرتقاء بها على كافة املستويات 

وفي مختلف املجاالت.
كما مت تبادل وجهات النظر حيال آخر 
املــســتــجــدات على الساحتني اإلقليمية 
والدولية والتطورات التي تشهدها املنطقة 
باإلضافة إلــى مناقشة عــدد من القضايا 

محل االهتمام املشترك.

صباح اخلالد بحث هاتفيًا مع نظيريه
 األميركي والعراقي تطورات املنطقة

الشيخ صباح اخلالد

الغامن يهنئ نظيره 
في آيسلندا بالعيد 

الوطني
بعث رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن أمس االثنني 
ببرقية تهنئة إلى رئيس البرملان في جمهورية آيسلندا 
ستيرنغرمير سيغفوسون مبناسبة العيد الوطني 

لبلده.

سمو األمير يستقبل الشعلة والعتيبي والرفاعي

استقبل صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح 
ــس وزيـــر األوقـــاف  األحــمــد بقصر بــيــان صــبــاح أم
والشؤون اإلسالمية ووزير الدولة لشؤون البلدية 
فهد الشعلة ورئيس املجلس البلدي أسامة العتيبي، 
حيث قدم لسموه األمني العام للمجلس البلدي بدر 
الرفاعي وذلــك مبناسبة تعيينه مبنصبه اجلديد. 
وحضر املقابلة وزير شؤون الديوان األميري الشيخ 

علي اجلراح. 
من جهة أخرى فقد بعث صاحب السمو أمير البالد 
الشيخ صباح األحمد ببرقية تهنئة إلــى الرئيس 
غودني ثورالسيوس جوهنيسون رئيس جمهورية 
آيسلندا الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه 
مبناسبة العيد الوطني لــبــالده متمنيا لفخامته 
موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم 
واالزدهار وللعالقات الوطيدة بني البلدين الصديقني 

املزيد من التطور والنماء.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد ببرقية 
تهنئة إلى الرئيس غودني ثورالسيوس جوهنيسون 
رئيس جمهورية آيسلندا الصديقة ضمنها سموه 
خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده متمنيا 
لفخامته موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق 
دوام التقدم واالزدهــــار وللعالقات الوطيدة بني 

البلدين الصديقني املزيد من التطور والنماء.
كما بعث سمو الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس 

الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.

سموه هنأ رئيس آيسلندا بالعيد الوطني لبالده 

األمير يستقبل وزير البلدية  ورئيس املجلس البلدي وأمني العام 

مرزوق الغامن

سمو الشيخ جابر املبارك يستقبل الشعلة والعتيبي والرفاعي

    استقبل محافظ األحمدي 
ـــد في  ـــال الــشــيــخ  فـــــواز اخل
مكتبه بديوان عــام احملافظة، 
سفير اجلمهورية اإلسالمية 
املوريتانية لدى دولة الكويت 
محمدون داداه، حيث جرى 
الــتــعــارف وتــبــادل األحــاديــث 
الودية التي تناولت العالقات 
الثنائية التاريخية الوثيقة 
التي تربط البلدين الشقيقني 
ــي جميع  وســبــل تــعــزيــزهــا ف

املجاالت.
   وتطرق اللقاء إلــى بحث 
فرص تطوير التعاون املشترك 
وتبادل اخلبرات بني البلدين 
على مستوى األنظمة اإلدارية 
احمللية عموماً وعلى صعيد 
احملافظات واملناطق على وجه 

اخلصوص.
   وتقدم احملافظ اخلالد في 

ختام اللقاء بالشكر والتقدير 
الى السفير داداه على الزيارة، 
متمنياً التوفيق والنجاح ألجل 
ــدفــع بــعــالقــات األخـــوة بني  ال

البلدين إلى آفاق أرحب.
  فيما عبر السفير محمدون 
داداه عــن سعادته وامتنانه 

ــاوة استقبال  ــف الــبــالــغــني حل
ــد، مــعــربــاً عــن التقدير  ــال اخل
للرعاية التي حتظى بها البعثة 
الديبلوماسية لبالده واجلالية 
املوريتانية على الصعيدين 
الرسمي والشعبي فــي دولــة 

الكويت.

 الشيخ فواز اخلالد مستقبالً  سفير موريتانيا

ــب  ــائ اجـــتـــمـــع ن
ــة  ــي ــارج وزيــــر اخل
خالد اجلارالله أمس 
االثـــنـــني مـــع سفير 
الـــواليـــات املتحدة 
األمـــريـــكـــيـــة لـــدى 
ــس  ــوران ــكــويــت ل ال
سيلفرمان ومت خالل 
ــاء بــحــث عــدد  ــق ــل ال
من أوجــه العالقات 
الثنائية بني البلدين 
إضافة إلى تطورات 
األوضــــــــــاع عــلــى 
الساحتني اإلقليمية 

والدولية.
وحــضــر الــلــقــاء 
مــــســــاعــــد وزيـــــر 
اخلارجية لشؤون 
مكتب نائب الوزير 
السفير أيهم العمر 
ــــر  ـــد وزي ـــاع ـــس وم
اخلارجية لشؤون 
األمريكيتني الوزير 

املفوض رمي اخلالد.

اجلار الله بحث مع سفير الواليات املتحدة العالقات الثنائية

خالد اجلار الله يستقبل السفير األميركي

محافظ »األحمدي« بحث مع السفير 
املوريتاني سبل تعزيز التعاون


