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اجلار الله يلتقي املمثل اخلاص لليونيسف في فلسطني
اج��ت��م��ع ن��ائ��ب وزي���ر اخل��ارج��ي��ة ال��ك��وي��ت��ي خالد 
اجلارالله أمس االثنني مع املمثل اخلاص لليونيسف في 
دولة فلسطني جينفيف بوتان التي تقوم بزيارة للبالد 

والوفد املرافق لها.

ومت خالل اللقاء بحث آخر التطورات املتعلقة بجهود 
منظمة اليونيسف بشأن الطفل الفلسطيني إضافة إلى 
استعراض جهود املنظمة مؤخرا في انتاج تقريرها 

بعنوان )األطفال في دولة فلسطني(.

وحضر اللقاء نائب مساعد وزير اخلارجية لشؤون 
املنظمات الدولية املستشار عبدالعزيز اجلارالله ونائب 
مساعد وزي��ر اخلارجية لشؤون مكتب نائب الوزير 

املستشار طالل الشطي.
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ولي العهد يستقبل اخلالد والشعلة والفاضل ومجلس إدارة مؤسسة البترول 

استقبل سمو ول��ي العهد الشيخ نواف 
األحمد بقصر بيان صباح أمس نائب رئيس 
مجلس ال��وزراء ووزي��ر اخلارجية الشيخ 

صباح اخلالد.

واستقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية 
ووزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة 
حيث أه���دى س��م��وه نسخة مطبوعة من 

املصحف الشريف.
واستقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد وزير النفط ووزير الكهرباء واملاء 
الدكتور خالد الفاضل ونائب رئيس مجلس 

اإلدارة والرئيس التنفيذي ملؤسسة البترول 
الكويتية هاشم سيد هاشم و أعضاء مجلس 
اإلدارة وذلك مبناسبة تشكيل مجلس اإلدارة 

اجلديد.

.. وسموه يستقبل الفاضل و هاشم و أعضاء إدارة مؤسسة البترول

سمو األمير يستقبل الروضان والكندري و نوابه

سمو ولي العهد يستقبل الشيخ صباح اخلالد

.. وسموه  يستقبل حاكم عام كندا

استقبل صاحب السمو أمير البالد 
الشيخ ص��ب��اح األح��م��د بقصر بيان 
صباح أمس جولي باييت حاكم عام 
كندا الصديقة والقائد العام للقوات 
الكندية والوفد املرافق وذلك مبناسبة 

زيارتها للبالد.
كما استقبل س��م��وه وزي���ر النفط 
ووزير الكهرباء واملاء الدكتور خالد 
علي الفاضل ون��ائ��ب رئيس مجلس 
اإلدارة والرئيس التنفيذي ملؤسسة 
البترول الكويتية هاشم سيد هاشم و 
أعضاء مجلس اإلدارة وذلك مبناسبة 

تشكيل مجلس اإلدارة اجلديد.
واستقبل س��م��وه وزي���ر التجارة 
والصناعة ووزي���ر ال��دول��ة لشؤون 
اخلدمات خالد الروضان ومدير عام 
الصندوق الوطني لرعاية وتنمية 
امل��ش��روع��ات الصغيرة واملتوسطة 
إبراهيم الكندري و ن��واب مدير عام 
الصندوق وذل��ك مبناسبة التشكيل 

اإلداري اجلديد.
كما استقبل سموه وزي��ر األوق��اف 
وال��ش��ؤون اإلسالمية ووزي��ر الدولة 
لشؤون البلدية فهد الشعلة، حيث 
أه���دى س��م��وه نسخة مطبوعة من 
املصحف الشريف. وحضر املقابالت 
وزير شؤون الديوان األميري الشيخ 

علي اجلراح.

أمير البالد يستقبل حاكم عام كندا ووزراء النفط والتجارة واألوقاف 

وزير األوقاف يهدي سمو األمير نسخة مطبوعة من املصحف الشريف

الغامن يستقبل وفد اجلمعية  العربية حلماية الطبيعة

استقبل رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن في مكتبه 
أمس االثنني وفد اجلمعية العربية حلماية الطبيعة 
واملعنية بإعادة زرع ما مت اقتالعه في األراضي احملتلة 

من قبل االحتالل اإلسرائيلي من أشجار ومزروعات.

وضم الوفد رئيسة اجلمعية رزان زعيتر ونائب 
الرئيس حسن اجلعجع وعضوي اجلمعية الطيب 
الدجاني وتسيير بركات. وحضر اللقاء النائبان صفاء 

الهاشم وسعود الشويعر.

مرزوق الغامن يستقبل وفد اجلمعية العربية حلماية الطبيعة

املبارك يستقبل الروضان والشعلة والفاضل 
ومجلس إدارة مؤسسة البترول 

استقبل سمو الشيخ جابر امل��ب��ارك رئيس مجلس 
ال��وزراء في قصر بيان أمس وزي��ر التجارة والصناعة 
ووزي��ر الدولة لشؤون اخلدمات خالد الروضان حيث 
قدم لسموه مدير عام الصندوق الوطني لرعاية وتنمية 
املشروعات الصغيرة واملتوسطة إبراهيم الكندري و 
نواب مدير عام الصندوق وذلك مبناسبة التشكيل اإلداري 
اجلديد. واستقبل سمو الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس 
الوزراء في قصر بيان وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية 

ووزي��ر الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة حيث أهدى 
سموه نسخة ألول طبعة للقرآن الكرمي في الكويت.

واستقبل سمو الشيخ جابر امل��ب��ارك رئيس مجلس 
الوزراء وزير النفط ووزير الكهرباء واملاء الدكتور خالد 
الفاضل، حيث قدم لسموه نائب رئيس مجلس اإلدارة 
والرئيس التنفيذي ملؤسسة البترول الكويتية هاشم 
سيد هاشم وأعضاء مجلس اإلدارة وذلك مبناسبة تشكيل 

مجلس اإلدارة اجلديد.

سمو الشيخ جابر املبارك يستقبل الروضان والكندري ونوابه

أكد سفير دولة الكويت لدى املانيا جنيب البدر أمس االثنني 
أن أملانيا شريك استراتيجي مهم للكويت السيما انها تستحوذ 

على املرتبة األولى لالستثمارات الكويتية في أوروبا. 
ج��اء ذل��ك خ��الل لقاء السفير البدر بوزير النقل والبنية 
التحتية األملاني أندرياس شوير في مقر الوزارة في برلني حيث 
مت بحث اليات توسيع اطر التعاون االستثماري بني الكويت 

وأملانيا.
وأوض��ح السفير البدر في تصريح ل� )كونا( أنه نقل إلى 
وزي��ر األملاني التطلع الى تواجد استثمارات املانية اكبر في 
السوق الكويتي واالستفادة من احلوافز والتسهيالت التي 

تقدمها الكويت للمستثمر األجنبي.
وقال إنه بحث خالل اللقاء اوجه تعزيز التعاون املشترك بني 
اجلانبني في ظل العالقات الثنائية املتميزة في كافة املجاالت 
الفتا الى الزيارة الناجحة لوزير خارجية أملانيا هايكو ماس 
لدولة الكويت في ديسمبر املاضي والتي نقلت افاق التعاون 

الى مستويات أعلى.

واضاف البدر ان املباحثات شملت مجالي النقل والسياحة 
السيما ان ملف السياحة ميثل اطارا مهما الفتا الى ماشهدته 
املانيا ع��ام 2018 من اقبال متزايد من املواطنني الكويتيني 

لزيارتها.
واوض��ح ان��ه مت في العام املاضي منح اكثر من 60 الف 
تأشيرة للمواطنني واملقيمني في الكويت وهو ما يعكس بأن 

املانيا باتت مقصدا سياحيا تفضيليا للمواطنني الكويتيني.
واض���اف ان��ه بحث اي��ض��ا كيفية توسيع االس��ت��ف��ادة من 
التكنولوجيا األملانية في الكويت والتطلع الى ان تسهم املانيا 
في املشاركة في رؤية الكويت 2035 من خالل تواجد شركاتها 

الرائدة في السوق الكويتية.
وم��ن جانبه اك��د ال��وزي��ر االمل��ان��ي ان التعاون ب��ني ب��الده 
والكويت ف��ي ازدي���اد مطرد مشيرا ال��ى عمق العالقات بني 
الطرفني والى الرغبة املتبادلة في تطوير افاق التعاون في عدد 
من املجاالت التجارية والصناعية والتكنولوجية ذات االهتمام 

املشترك.

وحضر اللقاء من اجلانب األملاني مدير عام وزارة النقل 
كارل غوريسون وعدد من مسؤولي وزارة النقل ومن اجلانب 
الكويتي السكرتير الثاني في السفارة الكويتية في برلني سعد 

الهاجري.

خالل لقائه وزير النقل والبنية التحتية األملاني 

البدر: أملانيا شريك إستراتيجي مهم للكويت
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