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حمد جابر العلي: أمن السعودية من أمن الكويت

بحث التعاون اإلعالمي بين الكويت ولبنان

المالك استقبل وفد »الصحافة اللبنانية«

استقبل وكيل وزارة االعالم الشيخ فيصل املالك 
مبكتبه وفد نقابة الصحافة اللبنانية برئاسة النقيب 
محمد البعلبكيـ  نقيب الصحافة اللبنانية، وابراهيم 
خوريـ  مستشار النقابة، والياس عونـ  عضو النقابة 

وعددا من املدعوين من قبل وزارة اإلعالم.
وقد دار احلوار خالل اللقاء حول التعاون الصحافي 

واإلعالمي بني الكويت ولبنان، وشكر رئيس النقابة 
الوكيل على هذه الدعوة التي من شأنها تأصيل أوجه 
التعاون اإلعالمي بني البلدين متمنني للكويت دوام 
الرفعة والسمو في ظل صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد. من جهته، أعرب الشيخ فيصل املالك 

عن متنياته للوفد بطيب اإلقامة.

كواالملبور ـ كونا: قال سفيرنا 
لدى اندونيســــيا ناصر العنزي 
الكويت جتمعها باندونيسيا  ان 
روابــــط وثيقــــة ومتميــــزة في 
املجاالت االقتصاديــــة والثقافية 
واالســــتثمارية، مضيفــــا ان كال 
الطرفني يسعيان الى دفع عملية 
التعاون املشترك فيما بينهما في 

كافة املجاالت.
وقال العنزي لـــــ »كونا« في 
اتصال هاتفــــي أمس عقب لقائه 
رئيس مجلس ادارة »جمعية الهالل 
األحمر الكويتي« برجس البرجس 
»ان هناك اتصاال وتنســــيقا مع 
اندونيسيا في احملافل الدولية مثل 
»منظمة األمم املتحدة« و»حركة 
عدم االنحياز« و»منظمة املؤمتر 
االسالمي« وغيرها من املنظمات«. 
وأكد ان »جمعيــــة الهالل االحمر 
تــــؤدي دورا  الكويتــــي« التزال 
متميزا في اندونيســــيا من خالل 
تقدمي مساعدات انسانية ملتضرري 
الكوارث الطبيعية، مشيرا الى ما 
تعرض له اقليم »اتشيه« وجزيرة 
»نياس« واقليــــم »جوكجاكرتا« 
واقليم »جاوا« الوسطى ومدينة 
»بانغانــــداران« ومدينة »بادنغ« 
واقليم »ســــومطره« الغربية من 
الى مقتــــل اآلالف  كــــوارث أدت 
وأحلقــــت أضــــرارا بالغة. ولفت 
الى ان »جمعية  العنزي  السفير 
الكويتي« قدمت  الهالل االحمــــر 
انســــانية ضخمــــة  مســــاعدات 
ملتضرري كارثة تســــوماني في 
كل من اقليم »اتشــــيه« وجزيرة 
»نياس« على شكل مساعدات مالية 

قدرها 500 الــــف دوالر وايداعها 
»صندوق جلنة االغاثة الوطنية« 

في عام 2005.
وذكر في السياق ذاته انه مت 
تسليم 55 آلة ثقيلة و10 شاحنات 
ومولدات كهربائية باالضافة الى 
300 زورق وعمــــل محطة حتلية 
مياه للمتضرريــــن، موضحا ان 
التي قدمت  اجمالي املســــاعدات 
الــــى اقليم »اتشــــيه« في مرحلة 
التأهيل واالعمــــار بلغت نحو 8 
الســــفير  ماليني دوالر. وأضاف 
العنزي ان »جمعية الهالل االحمر 
الكويتي« مازالت تواصل استكمال 
قرية سمو األمير الراحل الشيخ 
جابر األحمد من خالل مشــــروع 
انشاء مدرســــة متوسطة تابعة 
لقرية »الشيخ جابر« ومت تسليم 
املســــاعدات االنسانية ملتضرري 
اقليم »سومطره« الغربية التي أتت 
على هيئة أدوات منزلية وخيام 

وبطانيات وأغذية.

األمير الشــــيخ صباح االحمد 
واخيه خادم احلرمني الشريفني 
امللك عبــــداهلل بن عبدالعزيز 

حفظهما اهلل.
اللقــــاء تبادل  وفي نهاية 
الشيخ حمد جابر العلي ووكيل 
وزارة الداخليــــة الســــعودي 
د.أحمد السالم الهدايا التذكارية 

بهذه املناسبة.

في البلدين مشــــيرا الى أن هذا 
التعاون من شأنه توفير االمن 
واالمــــان للمواطنني وللمقيمني 

على أراضيهما.
وأكد الشيخ حمد اجلابر ان 
هذا التعاون االمنى بشكل خاص 
والتعاون في كل املجاالت بشكل 
عام يأتي وفقا لتوجيهات قيادتي 
البلدين ممثلة في صاحب السمو 

العبداهلل وصفر بحثا المشاريع 
المشتركة بين »النفط« و»األشغال«

بحث وزير األشـــغال ووزير الدولة لشؤون 
البلديـــة د.فاضل صفر مع وزير اإلعالم ووزير 
النفط الشـــيخ احمد العبداهلل بوزارة االشغال 

املشاريع املتعلقة بني الوزارتني.
جاء ذلك خالل اســـتقبال الوزير صفر وزير 
االعـــالم ووزير النفط الشـــيخ احمد العبداهلل 

بحضور مسؤولي الوزارتني.
من جانب آخر استقبل الشيخ احمد العبداهلل 
وزير التخطيـــط الفيدرالي األرجنتيني والوفد 
املرافق له حيث مت خالل اللقاء تبادل االحاديث 
الودية وبحث القضايا ذات االهتمام املشترك بني 

البلدين الصديقني.

التقى ســــفيرنا لدى اململكة 
الشــــيخ  الســــعودية  العربية 
حمد جابــــر العلي وكيل وزارة 
الداخلية السعودي د.أحمد بن 
محمد السالم. وأبلغ الشيخ حمد 
اجلابر »كونا« انه بحث عددا من 
القضايا األمنيــــة ذات االهتمام 
املشترك وآفاق تعزيز التعاون 

األمني بني البلدين الشقيقني.
وقــــال »ان أمــــن اململكة من 
أمن الكويت والعكس صحيح« 
مشددا على أهمية التنسيق الدائم 
واملســــتمر بني أجهزة وزارات 

الداخلية في كال البلدين.
أمن  واضــــاف »ان منظومة 
اخلليــــج هى منظومــــة واحدة 
مشــــتركة تتطلب منــــا جميعا 
في جميع دول مجلس التعاون 
اخلليجى التعاون والتنســــيق 
واليقظة«. واشــــاد باملســــتوى 
الكبيــــر مــــن التعــــاون القائم 
واملستمر بني وزارتي الداخلية 

التقى وكيل »الداخلية« في المملكة

العنزي: الكويت تجمعها بإندونيسيا 
روابط وثيقة ومتميزة في جميع المجاالت

الشيخ حمد جابر العلي خالل لقائه وكيل »الداخلية« السعودي

الشيخ فيصل املالك مستقبال نقيب الصحافة اللبنانية محمد البعلبكي

الشيخ فيصل املالك في لقطة تذكارية مع وفد نقابة الصحافة اللبنانية

السفير ناصر العنزي


