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السفيرة األميركية تهنئالقائم باألعمال التركي مرحبة بالضيوف

حضور نسائي

)متين غوزال(الوزير مصطفى الشمالي والسفير التركي يقطعان كعكة االحتفال

الشمالي: العالقات بين الكويت وتركيا عامرة دائمًا
في احتفال بالذكرى الـ 87 للعيد الوطني التركي

داده أوغلو: الحوار اإلس�تراتيجي بين أنقرة ومجلس التعاون إيجابي ونتطلع إلى توقيع اتفاقية التجارة الحرة

بشرى الزين
اكد وزير املالية مصطفى الش���مالي عل���ى العالقات الطيبة 
التي تربط الكويت وتركيا ملا فيه مصلحة البلدين والش���عبني 

الشقيقني.
واضاف الش���مالي لدى حضوره حفل استقبال اقامه السفير 
التركي مساء اول من امس في مقر اقامته مبناسبة العيد الوطني 
لبالده »سعيد أن اشارك في هذا االحتفال ومنبع سعادتي ان اكون 
دائما في هذا االحتفال امال ان تس���تمر هذه الروابط بني الكويت 
وتركيا ملزيد من التعاون في مختلف املجاالت«، مش���يرا الى ان 
هن���اك دائما عالقة عامرة جدا ومجاال للعمل املش���ترك وتطوير 

االستثمارات بني البلدين.
ومن جهته شدد السفير التركي حلمي داده أوغلو على العالقات 
القوية بني بالده والكويت، معربا عن اعتزازه وفخره مبا وصلت 

اليه هذه العالقات التي تتطور باستمرار.
وذّكر اوغلو بالزيارة التي قام بها وزير اخلارجية التركي الى 
الكويت، مؤكدا ان بالده تسعى دائما لتحسني وتعزيز العالقات 
مع الكويت، موضحا ان الشعبني الش���قيقني يتقاربان كل عام، 

مشيرا الى اعداد السياح الكويتيني التي تزداد سنويا.
واشار الى نتائج احلوار االستراتيجي بني دول مجلس التعاون 
وتركيا، مبينا انه مت االتفاق على أمور سياسية واتفاقات تدعم 
العالقات، سيتم العمل عليها خالل اجتماعات وزارية مقبلة على 

مستويات مختلفة.
واضاف لدين���ا 9 مواضيع كالطاقة والثقافة ومجاالت اخرى 
ستعقد في اجتماعات وزارية خالل العام املقبل كما نتطلع لعقد 
اتفاقي���ة التجارة احلرة مع دول مجل���س التعاون والتي تعمل 
عليها، واصفا احلوار االس���تراتيجي بااليجابي، مشيرا الى انه 
بالنس���بة للتعاون الثقافي فقد مت االتف���اق على تبادل الطالب 
والتدريب الديبلوماسي، مضيفا انه علينا ان نفهم بعضنا اكثر 
ونتقارب اكثر. حضر حفل االستقبال عدد من السفراء واعضاء 
السلك الديبلوماسي املعتمدين وافراد اجلالية التركية املقيمني 

في الكويت.

المواش يؤكد سالمة 
المواطنين الكويتيين 

في تايلند
أكد سفيرنا لدى مملكة تايلند 
عبداللطيف عل���ي املواش على 
»سالمة جميع املواطنني الكويتيني 
ف���ي العاصمة بانك���وك« جراء 
الفيضانات التي تشهدها حاليا 
والتي أسفرت عن مقتل نحو 100 

شخص في أرجاء البالد.
وقال املواش ل���� »كونا« في 
اتصال هاتفي »ان الس���فارة لم 
تتلق أي اتصال أو طلب مساعدة 
م���ن أي مواطن تعرض ألضرار 
بسبب الفيضانات التي تشهدها 
تايلند حاليا«، مؤكدا »استعداد 
الس���فارة لتقدمي كل املساعدات 
الذين قد  الكويتيني  للمواطنني 
يتعرض���ون لضرر م���ن جراء 

الكارثة الطبيعية«.
وأوضح السفير الكويتي ان 
»الفيضانات لم تصب املقاطعة 
التجارية واملراكز السياحية في 
العاصمة بانكوك التي تتركز فيها 
االسواق واملستشفيات واملراكز 
التجارية والفنادق إمنا ضربت 
الضواحي اخلارجية للعاصمة 

ومناطق أخرى في تايلند«.

السفير العوضي يستقبل وفد »زراعة األعضاء«

ديبلوماسي جزائري سابق يثني على دور 
الكويت في تكوين عدد من الكوادر الجزائرية

اس���تقبل س���فيرنا لدى 
اجلمهورية التونس���ية فهد 
العوضي وفد جمعي����ة زراعة 
األعضاء الكويتية، الذي قام 
بزيارة عمل رس���مي���ة الى 
تونس، لبحث عدد من املسائل 

التي من شأنها ان تفيد وتدعم 
عمل اجلمعية.

وبه���ذه املناس���ب���ة قام 
ط������الل  الوف���د  رئي���س 
الس���ويج���ي بتق���دمي درع 
تذكارية للس���في�����ر، وذلك 

تعبي���را م���ن اجلمعية عن 
وش���كره���ا  تقديره������ا 
لس���فيرنا لدى تونس على 
حس���ن اس���تضافت���ه لهم 
ومساعدته���م خالل زيارتهم 

وتسهي��ل مهامهم هناك.

الس���ابق واملستثمر  الديبلوماس���ي   قال 
اجلزائ���ري محمد عام���ر قن���ون ان الكويت 
الشقيقة س���اهمت في تكوين بعض إطارات 

الدولة اجلزائرية املستقلة.
وعب���ر قنون في تصريح خاص ل� »كونا« 
مبناسبة احتفاالت اجلزائر بالعيد ال� 56 للثورة 
اجلزائرية املتزامنة مع أول نوفمبر من كل سنة 
عن امتنانه العميق للكويت الشقيقة لتكفلها 
بتدريس عدد من اجلزائريني بعد اس���تقالل 
اجلزائر في ثانوية الشويخ من بينهم قنون.

وأضاف قنون أن ذلك كان في س���نة 1966 

أي بعد أربع س���نوات من اس���تقالل اجلزائر 
بعد احتالل دام 130 سنة كاملة حيث خرجت 
اجلزائر من حربها ضد فرنسا منهكة ودون بنى 
حتتية وهو ما أقدمت عليه الكويت بتسخيرها 
ملجهودات جبارة في تعليم عدد من اجلزائريني 
ليصبحوا بعد ذلك كوادر في مختلف القطاعات 

في اجلزائر.
واعتبر الديبلوماسي أن حصوله على منحة 
دراسية الى الكويت عن طريق وزارة التربية 
اجلزائرية والتحاقه بثانوية الشويخ ذكرى 

ال تنسى.


