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صفاقس - تونس - كونا:  
أكد مدير جناح الكويت وممثل 
التج����ارة والصناعة  وزارة 
الكويتية محمد املطيري في 
معرض صفاقس الدولي، ان 
جن����اح الكويت في املعرض 
بدورته ال�47 شهد اقباال من 
مختلف املهتمني بالصناعات 
الوطنية. وقال املطيري في 
تصريح صحافي ان رئيس 
التونسية املؤقتة  احلكومة 
العري����ض زار اجلناح  علي 
ف����ي املعرض ال����ذي انطلق 
الليل����ة املاضية ويس����تمر 
حتى الثاني م����ن يوليو في 
العاصمة التونس����ية يرافقه 
القنصل دخيل اخلرينج، حيث 
اشادوا باجلهات املشاركة في 

اجلناح.
الرئي����س  ان  وأض����اف 
التونس����ي تع����رف عل����ى 
املؤسسات الكويتية املشاركة 
الصناعي����ة  واملنتج����ات 
املعروضة في اجلناح الكويتي، 
معربا عن اعجابه مبستوى 
املش����اركة وجودة املنتجات 
الصناعية الكويتية السيما في 
قطاع صناعة الزجاج واالنارة 

والكوابل الصناعية.
وأوض����ح أن املش����اركة 
املع����رض  ف����ي  الكويتي����ة 
تندرج في اطار االهمية التي 
التونسية  تكتسبها السوق 
عموما ومدينة صفاقس في 
اجلنوب والرغبة في تعزيز 
التب����ادل التج����اري وتبادل 
اخلب����رات االقتصادي����ة بني 
البلدي����ن، وأك����د أن تونس 
تتمي����ز مبوق����ع جغراف����ي 
اس����تراتيجي وتعتبر بوابة 
القارة االفريقية للمستثمرين 
واملصدرين الكويتيني السيما 
مدينة صفاق����س اجلنوبية 
بحكم موقعها االستراتيجي 
وقربها اجلغرافي من السوق 
الليبية وما تتمتع به من بنية 
أساسية خاصة في قطاع النقل 

البحري.

إقبال على جناح 
الكويت في معرض

احلمود استقبل سفيري روسيا وأوكرانيا
اس���تقبل وزير االعالم 
ووزي���ر الدولة لش���ؤون 
الش���باب الش���يخ سلمان 
احلمود امس كال من  سفير 

روس���يا االحتادي���ة لدى 
البالد ألكسي سولوماتني، 
وسفير اوكرانيا فولو دميير 

تولكاش.

وبحث الش���يخ سلمان 
الس���فيرين  احلم���ود مع 
الروسي واالوكراني العالقات 
الثنائية بني الكويت وكل من 

البلدين الصديقني وسبل 
تفعيلها في مختلف املجاالت 
الس���يما اعالمي���ا وثقافيا 

وشبابيا.

الفريق الركن خالد اجلراح متوسطا اخلريجني

الشيخ ناصر صباح االحمد أثناء استقباله رئيس وأعضاء اجلمعية الكويتية للفنون التشكيلية 

احتفل معهد القوة البحرية 
صباح امس بتخريج الدورات 
والتأسيس����ية  التقدمي����ة 
البحرية والتأسيسية الفنية 
للضباط ودورة قيادة برج 
املناوبة التي التحق بها عدد 
من منتسبي القوات املسلحة 
بدول مجلس التعاون لدول 
العربي����ة باإلضافة  اخلليج 
إل����ى تكرمي أوائ����ل الدورات 
في املوسم التدريبي برعاية 
وحضور رئيس األركان العامة 
للجيش الفريق الركن خالد 

اجلراح الصباح.
وألقى العقيد ركن بحري 
حوري العنزي آمر معهد القوة 
البحرية كلمة رحب فيها براعي 

استقبل وزير شؤون 
الديوان االميري الش���يخ 
ناصر صباح االحمد امس 
رئيس اجلمعي���ة الكويتية 

احلفل واحلضور الكرمي وقدم 
من خاللها نبذة عن املناهج 
التي  والدروس والتدريبات 
الدورات  يتلقاها منتس����بو 
البحرية خالل  القوة  مبعهد 
التي شملت  فترة دراستهم 
دورس����ا عس����كرية نظرية 
وعملية. وقام رئيس األركان 
بتوزيع الشهادات واجلوائز 
على اخلريج����ني واملتفوقني 
ونقل له����م حتيات ومباركة 
نائب رئيس مجلس الوزراء 
الدفاع الشيخ أحمد  ووزير 
اخلالد وهنأهم على تخرجهم 
وحتقيقهم هذه النتائج الطيبة 
مشيدا مبش����اركة الضباط 
األش����قاء م����ن دول مجلس 

التش���كيلي���ة  للفن���ون 
س���لمان  عبدالرس���ول 
واعض������اء اجلمعي������ة 
سال��م اخلرجي وأمي���رة 

الدورات  التعاون مبثل هذه 
مع اخوانهم باجليش الكويتي 
لكس����ب املزيد م����ن املعرفة 
وتبادل اخلبرات التي تعود 

بالنفع على اجلميع.
املبذولة  وثمن اجله����ود 
من اإلخ����وة في قيادة القوة 
البحرية متمنيا لهم التوفيق 
والنجاح والعمل دائما على 
رفع مستوى األداء ملنتسبي 
القوة البحرية خلدمة وطننا 
الغالي حتت ظل قيادة صاحب 
االقائد االعلى  السمو األمير 
الش����يخ  للقوات املس����لحة 
صباح األحمد وس����مو ولي 
العهد وسمو رئيس مجلس 

الوزراء.

اشكنان��ي وم��ي السع��د 
الع���ون والعن��ود  وفداء 
وهن�����وف  الرش���يد 

املنطق���ي.

معهد القوة البحرية يحتفل بتخريج طلبته 
في الدورات التقدمية والتأسيسية البحرية

وزير الديوان استقبل رئيس وأعضاء جمعية الفنون التشكيلية


