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رئيس الوزراء يهنئ ممثل الكويت يتوجه
نظيره السوداني بأداء للشيشان للمشاركة
اليمني الدستورية
في افتتاح أكبر
مسجد في أوروبا
غادر البالد صباح امس ممثل دولة الكويت املستشار بالديوان
األميري الدكتور عبدالله معتوق املعتوق متوجها الى جمهورية
الشيشان الصديقة وذل��ك للمشاركة في افتتاح اكبر مسجد
في ق��ارة اوروب��ا باسم الرئيس رمضان احمد قديروف رئيس
جمهورية الشيشان الصديقة.

سمو الشيخ جابر املبارك

بعث سمو الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس ال��وزراء ببرقية
لرئيس ال��وزراء في جمهورية السودان الشقيقة الدكتور عبدالله
حمدوك هنأه فيها مبناسبة أداء اليمني الدستورية رئيسا للوزراء
متمنيا له النجاح والتوفيق في حتقيق ما يتطلع إليه أبناء شعب
السودان الشقيق من التقدم والرقي.
وأك��د سموه حرص الكويت على تعزيز العالقات الثنائية بني
البلدين الشقيقني والتطلع للدفع بها قدما والسير بها على الدرب
نفسه معربا عن خالص التهاني وأصدق التمنيات له مبوفور الصحة
والعافية وجلمهورية السودان الشقيقة وشعبها املزيد من االستقرار
واالزدهار.

د .عبدالله املعتوق متوجها الى جمهورية الشيشان

محافظ اجلهراء
بحث مع السفير
اإليراني تعزيز
العالقات

استقبل محافظ اجلهراء ناصر ف�لاح احلجرف
مبكتبه في ديوان عام احملافظة صباح امس سفير
اجلمهورية اإلسالمية اإليرانيه محمد ايراني .
ومت خالل اللقاء تبادل األحاديث الودية التي
ت��ن��اول��ت ال��ع�لاق��ات ال��ت��اري��خ��ي��ة وال��ث��ن��ائ��ي��ة بني
اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية والكويت وسبل
تعزيزها بجميع امل��ج��االت وأك��د احل��ج��رف خالل
اللقاء حرص دولة على تعزيز العالقات التجارية
واالقتصادية بني البلدين .

احملافظ ناصر احلجرف مستقبالً سفير اجلمهورية اإلسالمية اإليرانيه محمد إيراني

في إطار التعاون املتبادل والشراكة بني البلدين

سفير أوكرانيا :أسبوع ثقافي في الكويت

د .ألكسندر باالنوتسا

قال سفير اوكرانيا لدى الكويت الدكتور
ألكسندر باالنوتسا أمس اخلميس ان بالده
ستقيم اسبوعا ثقافيا ف��ي يناير املقبل في
إطار التعاون املتبادل والشراكة بني الكويت
وأوكرانيا.
ج��اء ذل��ك في تصريح للسفير االوكراني
أدل���ى ب��ه لوكالة االن��ب��اء الكويتية (ك��ون��ا)
مبناسبة احتفال اوكرانيا اليوم ب(يوم العلم
األوك��ران��ي) واحتفالها بالعيد ال 28لذكرى
استقاللها في  24اغسطس  1991الذي يوافق
يوم السبت املقبل.
وأوض���ح السفير األوك��ران��ي ان سفارته
ستنظم (أسبوع أوكرانيا في الكويت) مبناسبة
يوم الوحدة في الفترة من  19حتى  23يناير
 2020حت��ت ع��ن��وان (ال��ت��ج��ارة والتعليم
والثقافة وال��ري��اض��ة..األح��داث التي توحد
أوكرانيا وتقدمها للعالم) اذ يركز على مجاالت
مختلفة منها فعاليات رياضية وتعليمية
واقتصادية وسياحية.
وقال ان من هذه الفعاليات اجراء مباريات
ودية ومسابقات بني العبي الكويت واوكرانيا
وورش عمل بني الطلبة الكويتيني واالوكرانيني
اضافة الى تنظيم فعاليات اقتصادية باملشاركة
مع غرفة التجارة والصناعة الكويتية.
واضاف انه سيتم اقامة املعرض التجاري
وه��و فرصة لعرض االمكانيات التجارية
واالقتصادية والسياحية ألوكرانيا وإقامة
ال��ت��ع��اون املثمر ب�ين ال��ش��رك��ات األوك��ران��ي��ة

والكويتية.
وكانت سفارة الكويت لدى أوكرانيا أقامت
ف��ي األول م��ن أغسطس احل��ال��ي أي��ام ثقافية
كويتية في مدينة لفيف االوكرانية اذ تضمن
البرنامج فعاليات ثقافية وفنية رائعة.
وعن احتفال ب�لاده بذكرى االستقالل قال
السفير ان اوكرانيا حتتفل في  24اغسطس
بالذكرى ال 28الستقاللها مشيرا الى انه في
نفس هذا اليوم من سنة  1991اعتمد البرملان
األوكراني وثيقة سيادة دولة أوكرانيا ما مثل
مرحلة جديدة في تطوير أوكرانيا احلديثة
والدميوقراطية.
واضاف ان أوكرانيا حتتفل في  23أغسطس
بيوم العلم األوكراني وفي عام  1918صوت
البرملان األوكراني على العلم األزرق واألصفر
كالعلم الوطني ال��ذي يعود تاريخه إلى عام
 1848عندما كان رمزا لألوكرانيني املقيمني
ف��ي األرض التاريخية ف��ي غ��رب أوك��ران��ي��ا
(هاليشيناز).
واش��ار ال��ى التفسير األكثر شهرة ألل��وان
العلم األوكراني وهو أن اللون األزرق ميثل
السماء الهادئة حني األصفر عبارة عن حقل
القمح املثمر.
وردا على سؤال عن العالقات بني البلدين
اك��د السفير االوك��ران��ي عمق تلك العالقات
في مجال املساعدات بني البلدين والتعاون
االقتصادي واالستثماري والصحي والسياحي
والتعليمي والرياضي.
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