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)ناصر عبدالسيد( د.رشيد احلمد مهنئا السفير السعودي في القاهرة بالعيد الوطني

الشيخ مبارك الدعيج

صالح الصقعبي

الدعيج يرأس وفد »كونا« إلى السعودية اليوم

الصقعبي تسلم مهام عمله قنصاًل جديدًا لدى السعودية

كونا: يبدأ وفد اعالمي ميثل وكالة االنباء الكويتية 
)كونا( برئاس����ة رئيس مجلس االدارة واملدير العام 
الش����يخ مبارك الدعيج  بزيارة رس����مية الى وكالة 
االنباء السعودية )واس( في الرياض اليوم وتستمر 

ثالثة ايام.
وتأتي هذه الزي����ارة في اطار التواصل الدائم مع 
االشقاء في وكالة االنباء السعودية والتشاور وتبادل 
وجهات النظر حول القضايا االعالمية املختلفة التي تهم 
البلدين الشقيقني ودول مجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية والعالم العربي. وتهدف الزيارة الى تدعيم 
التعاون املشترك والتنسيق وتبادل الزيارات الثنائية 
من خ����الل املنظومة االعالمية بدول مجلس التعاون 

لدول اخلليج العربية وترسيخ الروابط بني وكالتي 
»كونا« و»واس« والتعرف الى آليات العمل بالوكالة 
السعودية وانشطتها االخبارية ودورها في املتابعات 
الصحافية ونقل الصور والتقنيات الفنية املستخدمة. 
وته����دف هذه الزيارة كذلك ال����ى االطالع على املركز 
االعالمي للتدريب لدى »واس« واالمكانات املتوافرة 
واخلدمات التحريرية والفنية واالدارية لها وعلى مركز 
التحكم والتشكيل الكامل لنظام احلاسب اآللي عبر 
األقمار الصناعية الى جانب خدمة الرسائل االخبارية 
)جوال واس( ومرك����ز املعلومات الذي يتولى اعداد 
التقارير واملعلومات واالنشطة السعودية واالقسام 

واالدارات االخرى في الوكالة.

أشاد قنصلنا العام اجلديد في جدة صالح الصقعبي 
بعمق العالقات الكويتية � الس����عودية على جميع 
االصعدة واملستويات، واصفا اياها بعالقات البيت 
الواحد. وقال الصقعبي في تصريح ل� )كونا( عقب 
وصوله الى جدة لتس����لم مهام عمل����ه: ان الكويت 
والسعودية صنوان ال يفترقان ومصيرهما مشترك، 
الفتا الى ان عالقات البلدين مستمدة من عالقة االخوة 
الراسخة التي اثبتت متانتها وصالبتها عبر التاريخ. 
وأكد ان تعزيز عالقات البلدين يحظى باهتمام كبير 
من جانب قيادتيهما املمثلتني بصاحب السمو األمير 
الشيخ صباح االحمد وأخيه خادم احلرمني الشريفني 

امللك عبداهلل بن عبدالعزيز.
وثمن عاليا ثقة القيادة السياسية الغالية بتسلمه 
مهام منصبه اجلديد معربا عن تطلعه لتحقيق تطلعات 

القيادة السياسية في تنمية العالقات االخوية.
وكان في اس����تقبال الصقعبي لدى وصوله الى 
ارض املط����ار قناصل دول مجل����س التعاون لدول 
اخلليج العربية املعتمدين وأركان القنصلية الكويتية 

في جدة.
ويخلف القنصل الصقعبي السفير علي سلمان 
الهيف����ي ال����ذي مت تعيين����ه س����فيرا للكويت لدى 

الدوحة.

الحمد: عالقات تاريخية تربط الكويت والسعودية
القاهرة ـ هناء السيد

اكد سفيرنا بالقاهرة د.رشيد 
احلمد أن العيد الوطني للمملكة 
العربية السعودية يعد عيدا لنا 
جميعا ملا متثله اململكة من قيمة 
وقدسية داخل انفسنا، مشيدا 
مبا تش���هده اململكة من تطور 
وازدهار ومواكبة للمتغيرات 
الدولية في ظل القيادة احلكيمة 
خلادم احلرمني الشريفني امللك 
عبداهلل بن عبدالعزيز، واعرب 
احلمد ع���ن امنياته بان تظل 
اململكة في تقدم واس���تقرار، 
مش���يرا الى حج���م العالقات 
بني اململك���ة والكويت وكذلك 
التي تربط  الوثيقة  العالقات 
بني صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد وشقيقه خادم 
احلرمني الشريفني امللك عبداهلل 

بن عبدالعزيز. 
ومن جانبه رحب س���فير 
خادم احلرمني الشريفني لدى 
جمهورية مصر العربية هشام 
محيي الدين بن ناظر بسفيرنا 
بالقاهرة د.رشيد احلمد، مؤكدا 
ح���رص الكوي���ت الدائم على 
اململكة احتفاالتها،  مش���اركة 
ومؤك���دا ايض���ا ان العالقات 
الدولتني ممتازة وتوجت  بني 
البطاقة  بتطبي���ق مش���روع 
الذكية الذي يعد خطوة مهمة 
تؤكد مدى عمق العالقات بني 

البلدين.
وقد اقام السفير السعودي 
بالقاهرة هشام بن ناظر حفل 

استقب��ال مبناسبة احتفاالت 
اململك�������ة بالعي�����د الوطني 
ال� 80 وحض��ر احلفل رئيس 
الش���ع��ب د.فتحي  مجل���س 
سرور ووزيرة القوى العاملة 
والهجرة عائش���ة عبدالهادي 
ووزي���ر التضامن االجتماعي 
علي مصيلحي ووزير البيئة 

د.ماج���د ج���ورج ورئي��س 
وزراء مص��ر األسبق د.كم��ال 
اجلنزوري ونائ��ب عن االمني 
العام للجامعة العربية وعدد 
من الكتاب واملثقفني واالعالميني 
اني��س منصور  الكاتب  منهم 
الغيطان��ي ورئيس  وجم��ال 
وكالة أنباء الش���رق االوسط 

عبداهلل حسن ود.يحيى اجلمل 
وح��رص كب��ار رج��ال االعمال 
وسي��دات املجتم��ع املصري 
عل��ى مشارك��ة اململكة فرحتها 
باعيادها كما شاركت رئيسة 
ن���ادي ليونز جاردن س���يتي 
الدين ومنى  عواطف س���راج 

رجب ود.احمد بهجت.

خالل مشاركته في احتفال السعودية بعيدها الوطني


