
محليات
الثالثاء 21 ابريل 2015

04
ناصر احملمد أولم على شرف

وزير  الشؤون اخلارجية والداخلية السنغافوري
نائب األمير استقبل اخلالد واجلراح والعلي وعزام الصباح والسفير الصيني

اخلالد ونظيره املغربي بحثا تعزيز العالقات الثنائية

املشعل: تذليل أي عقبات أمام مشروع الوقود البيئي

السيف صباح امس سفيرنا 
لدى مملكة البحرين الشيخ 

عزام الصباح.
واستقبل س���مو نائب 
العهد الشيخ  األمير وولي 
نواف األحمد بقصر السيف 
صباح امس سفير جمهورية 
الصني الشعبية لدى الكويت 
تس���وي جيانتشون وذلك 
مبناسبة انتهاء مهام عمله 

سفيرا لبالده.
املقابلة وكيل  وحض���ر 
ديوان س���مو ول���ي العهد 
لشؤون املراسم والتشريفات 
الش���يخ مب���ارك صب���اح 

السالم.

اجتم����ع رئي����س مجلس 
ال����وزراء باإلناب����ة ووزي����ر 
اخلارجية الشيخ صباح اخلالد 
مع وزير الشؤون اخلارجية 
والتعاون في اململكة املغربية 
الشقيقة صالح الدين مزوار 

مبناسبة زيارته للبالد.
وبح����ث اجلانبان س����بل 
االرتق����اء بالعالقات الثنائية 
العريقة التي تربط بني البلدين 
الشقيقني، كما مت بحث آخر 
املس����تجدات على الساحتني 

اإلقليمية والدولية.
حض����ر االجتم����اع وكيل 
خال����د  اخلارجي����ة  وزارة 
اجلاراهلل ومدير إدارة مكتب 
النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزي����ر اخلارجية 
السفير الشيخ د.احمد ناصر 
احملمد ومدي����ر إدارة الوطن 

اخلالد امس رسالتني خطيتني 
من نظيريه اإلماراتي الشيخ 
آل نهيان  عبداهلل بن زاي����د 
والقط����ري خالد ب����ن محمد 

العطية.
وتناولت رس����الة وزير 
خارجية اإلم����ارات العالقات 
األخوية املتميزة بني البلدين 
الش����قيقني في كل املجاالت 
وسبل التنس����يق والتعاون 
املش����ترك حي����ال تطورات 
الس����احتني  األح����داث على 

اإلقليمية والدولية.
كما تناولت رسالة وزير 
خارجية قطر العالقات الوطيدة 
بني البلدين الشقيقني في كل 
املجاالت وس����بل التنس����يق 
والتع����اون املش����ترك وآخر 
املس����تجدات على الساحتني 

اإلقليمية والدولية.

وتلق����ى رئي����س مجلس 
ال����وزراء باإلناب����ة ووزي����ر 
اخلارجي����ة الش����يخ صباح 

وتأتي زيارة الوفد الذي ضم 
الوكيل املساعد لقطاع املتابعة 
احلكومية د.رنا الفارس في 
سياق خطة الزيارات امليدانية 
التي يقوم بها جهاز متابعة 
األداء احلكوم����ي وتنفي����ذا 
للتوجيهات الص����ادرة عن 
سمو رئيس مجلس الوزراء 

الشيخ جابر املبارك. 

الشيخ أحمد املشعل امس إلى 
موقع مشروع الوقود البيئي 
مت خاللها االطالع على األعمال 
التي مت تنفيذها في املشروع 
وكذلك اجلاري تنفيذها ومنها 
وح����دات التكري����ر اجلديدة 
في مصف����اة ميناء األحمدي 
ووح����دات التكرير اجلديدة 
في مصف����اة ميناء عبداهلل.  

أكد رئيس جهاز متابعة 
األداء احلكومي الشيخ أحمد 
املش����عل اس����تعداد اجلهاز 
للتعاون مع شركة البترول 
الوطنية الكويتية في تذليل أي 
عقبة قد تعوق إجناز مشروع 
الوقود البيئي التابع للشركة 
في وقته احملدد، جاء ذلك خالل 
زيارة لوفد من اجلهاز برئاسة 

العربي الس����فير عبداحلميد 
الفيلكاوي وعدد من مسؤولي 

وزارة اخلارجية.

استقبل سمو نائب األمير 
وولي العهد الش���يخ نواف 
األحمد بقصر السيف صباح 
أم���س نائب رئيس مجلس 
الداخلية  الوزراء ووزي���ر 
الشيخ محمد اخلالد ونائب 
ال���وزراء  رئي���س مجلس 
ووزير الدفاع الشيخ خالد 
اجلراح. واستقبل سمو نائب 
العهد الشيخ  األمير وولي 
نواف األحمد بقصر السيف 
صباح ام���س رئيس جهاز 
الوطني الشيخ ثامر  األمن 

العلي.
كما استقبل سمو نائب 
سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال الشيخ محمد اخلالد والشيخ خالد اجلراحاألمير وول���ي العهد بقصر 

رئيس مجلس الوزراء باإلنابة ووزير اخلارجية الشيخ صباح اخلالد خالل لقائه مع وزير الشؤون اخلارجية والتعاون 
في املغرب صالح الدين مزوار

الشيخ أحمد املشعل أثناء زيارته التفقدية ملوقع مشروع الوقود البيئي 

استقبل سمو الشيخ ناصر احملمد في 
قصر الشويخ امس وزير الدولة للشؤون 

اخلارجية والداخلية في جمهورية 
سنغافورة مساجوس ذو الكفلي 

مساجوس محمد والوفد املرافق له، 
مبناسبة زيارته للبالد. 

حضر املقابلة د.إسماعيل الشطي، 
وسفيرنا لدى جمهورية سنغافورة 

يعقوب السند. 
وأقام سمو الشيخ ناصر احملمد مأدبة 

غداء على شرف الضيف.
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