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أردوغان مصافحا مستقبليه ويبدو السفير خالد اجلاراهلل والشيخة اعتماد اخلالد والفريق غازي العمر

جانب من املباحثات الرسمية بني اجلانبني

توقيع مذكرة التفاهم

جانب من اجتماع اللجنة الشعبية الكويتية لكسر احلصار عن غزة 

سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد مستقبال رجب طيب أردوغان لدى وصوله

الكويت وتركيا توقعان اتفاقية لتعزيز التعاون الصناعي
رئيس الوزراء تقدم مستقبلي أردوغان ومباحثات رسمية بين الجانبين

اللجنة الشعبية الكويتية لكسر الحصار 
عن غزة ترحب بزيارة أردوغان للكويت

ليلى الشافعي
أصدرت اللجنة الشعبية الكويتية لكسر احلصار عن غزة بيانا 
صحافي����ا رحبت فيه بزيارة رئيس ال����وزراء التركي رجب طيب 
أردوغان للكويت، موضح����ة ان اردوغان اثبت بطولة ندرت تلك 
االيام في دفاعه عن قضايا املسلمني وخاصة القضية الفلسطينية 

وفك احلصار عن غزة.
وأش���ار البيان الى ان تركيا بزعام���ة أردوغان أعلنت ثورتها 
على الفجور االسرائيلي بكل شجاعة، ووقف أردوغان بكل حزم 
ضد العدوان االسرائيلي الغاش���م الذي يستهدف ميلوني مسلم 
محاصرين في غزة وقد منعت عنهم س���لطات االحتالل ابس���ط 
مقومات احلياة، في الوقت الذي تخاذلت فيه كثير من العواصم 
العربية واالسالمية ولم يصدر عنها بيان شجب ملا يقوم به الكيان 

االسرائيلي الغاصب من حملة جتويع للشعب الفلسطيني، ولكن 
مواقف اردوغان كانت واضحة ومش���رفة وكان لدماء الش���هداء 
االتراك الذين ش���اركوا في اسطول احلرية بالغ األثر في تخفيف 

حدة احلصار عن غزة.
وتوجهت اللجنة في بيانها بالشكر للقائمني على جائزة الشهيد 
فهد االحمد الدولية للعمل اخليري لتكرميهم رئيس الوزراء التركي 
البطل اردوغان ومنحه جائزة »الشخصية االسالمية املتميزة« من قبل 

هيئة منح جوائز الشيخ فهد االحمد الدولية للعمل اخليري.
وفي ختام بيانها متنت اللجنة الشعبية الكويتية لكسر احلصار 
عن غزة طيب االقامة للبطل التركي اردوغان في بلده الثاني الكويت، 
وان تثمر مباحثاته مع سمو الشيخ ناصر احملمد مزيدا من التعاون 

املثمر بني البلدين مبا يخدم القضايا االسالمية والعربية.

 عقد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد في اخليمة األميرية بقصر بيان 
أمس جلس���ة مباحثات رس���مية مع رئيس 
وزراء اجلمهوري���ة التركية الصديقة رجب 

طيب اردوغان.
تناولت املباحثات التي جرت في أجواء 
ودية عكس���ت الروابط التاريخية املتميزة 
بني البلدين العديد م���ن القضايا اإلقليمية 
والدولية ذات االهتمام املشترك، إضافة الى 
بحث سبل تعزيز وتطوير العالقات الثنائية 
وتدعيم التعاون ف���ي مختلف املجاالت مبا 

يحقق مصالح الشعبني الصديقني.
حض���ر املباحثات نائ���ب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الش���يخ د.محمد 
الصب���اح ورئي���س بعثة الش���رف املرافقة 
املستشار بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء 
د.اسماعيل الشطي ووزير النفط ووزير اإلعالم 
الشيخ احمد العبداهلل ووزير املالية مصطفى 
الش���مالي ووزير التجارة والصناعة احمد 
الهارون ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء 

روضان الروضان ووكيل وزارة اخلارجية 
السفير خالد سليمان اجلار اهلل ووكيل ديوان 
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخة اعتماد 
اخلالد الصباح وكبار املسؤولني في الصندوق 
الكويتي للتنمية االقتصادية العربية والطيران 
العامة لالس���تثمار ووزارة  املدني والهيئة 
اخلارجية وديوان سمو رئيس مجلس الوزراء 
التركية عبداهلل  وسفيرنا لدى اجلمهورية 
الذويخ، كما حضر املباحثات الوفد الرسمي 
املرافق لرئي���س وزراء اجلمهورية التركية 

الصديقة.
وعقب املباحثات احتفل اجلانبان بالتوقيع 
على مذكرة تفاهم بني حكومتي البلدين في 
مجال التعاون الصناعي وقعها عن حكومة 
الكويت وزير التجارة والصناعة احمد الهارون 
وعن حكومة اجلمهورية التركية وزير الدولة 

ظافر جاغاليان.
هذا وأقام س���مو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد مأدبة غداء على شرف 
رئيس وزراء اجلمهورية التركية الصديقة 

رجب طيب أردوغان والوفد املرافق له مبناسبة 
زيارته الرسمية للبالد.

وكان أردوغان قد وصل والوفد املرافق له 
في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام بدعوة 
من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 

احملمد.
وجرى للضيف اس���تقبال رس���مي في 
قصر بيان حيث كان في مقدمة مس���تقبلية 
س���مو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الش���يخ د.محمد الصباح ونائب 
رئيس مجلس الوزراء للش���ؤون القانونية 
ووزي���ر العدل ووزير األوقاف والش���ؤون 
اإلسالمية املستشار راشد احلماد، ورئيس 
بعثة الشرف املرافقة املستشار بديوان سمو 
رئيس مجلس الوزراء د.اسماعيل الشطي وعدد 
من الشيوخ والوزراء واحملافظني وكبار قادة 
اجليش والشرطة واحلرس الوطني ونائب 
عميد السلك الديبلوماسي سفير جمهورية 

الصومال لدى الكويت وسفيرا البلدين.


