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السليمان يفتتح الديوانية الكويتية ـ الهندية في نيودلهي

نيودلهي ـ كونا: رعى سفيرنا لدى الهند سامي 
الســـليمان حفل اعادة افتتاح الديوانية الكويتية 
ـ الهندية في نيودلهي استكماال الحتفال السفارة 
بأعياد الكويت الوطنية بحضور شخصيات سياسية 
واجتماعية وأكادميية وثقافية هندية ولفيف من 
رؤســـاء وممثلي البعثات الديبلوماسية العربية 

واألجنبية.

وقال السفير السليمان في كلمة أدلى بها خالل 
احلفل «ان اعادة انشطة الديوانية الكويتيةـ  الهندية 
تندرج في اطار اجلهود التي يبذلها الطرفان باجتاه 
فهم كل منهما لآلخر وتوفير أرضية ملناقشة سبل 

حتقيق األهداف املشتركة».
وأضاف ان الكويت والهند لديهما تاريخ طويل 
من العالقـــات الودية في شـــتى املجاالت وتربط 

شعبيهما عالقات صداقة وتعاون منذ القدم التزال 
راسخة حتى اآلن.

من جانبه، قال رئيس الديوانية وعضو البرملان 
الهندي الســـابق عارف محمد خان ان الكويت بلد 
غني باألدب العربي ولها انعكاس ايجابي على الهند 
ونحن نســـعى الى االستفادة من تأثير «هذا البلد 

العظيم» في هذا املجال.

(سعود سالم)الشيخ علي اجلابر متوسطا عددا من الزمالء اإلعالميني والصحافيني في «عزايز»

حديث بني الزميل سامي النصف والشيخ علي اجلابر الشيخ علي اجلابر مرحبا برئيس جمعية الصحافيني الزميل أحمد بهبهاني

الفنان محمد املنصور والشيخ علي اجلابر يتحدثان عن إحدى اللوحات الزميالن يوسف مصطفى وأحمد الفضلي

اإلعالميان ماجد الشطي وأحمد الفضلي الشيخ دعيج اخلليفة والزميل فيصل القناعي مع بعض الزمالءالفنانان إبراهيم الصالل وجاسم النبهان

الزميالن أحمد بهبهاني وعبداحلميد الدعاس.. وابتسامة عزايز مختار اجلهراء متعب السعيد والزميل حمد العنزي مع بعض الزمالء جولة في عزايز

الشيخ علي اجلابر مع الزميلني طالل السعيد وأحمد الفضلي الزميل يوسف اجلاسم مع الشيخ علي اجلابر والشيخ دعيج اخلليفة الشيخ علي اجلابر متفقدا ضيوفه

علي الجابر احتفى باإلعالميين والفنانين في «عزايز»
حمد العنزي 

أقــــام محافظ العاصمة الشــــيخ علي 
اجلابر حفل غداء في مزرعة عزايز مبنطقة 
العبدلي ظهر أمس استقبل فيه عددا من 
كبار املسؤولني في البالد وكبار اإلعالميني 
واألدباء والفنانني والوســــائل اإلعالمية 

في الكويت.
وقال الشيخ علي اجلابر في تصريح 
للصحافيــــني إن «عزايــــز» اعتادت على 
استقبال الضيوف الكرام أهل الكويت سواء 
من األسرة احلاكمة أو السلك الديبلوماسي 
أو أعضاء السلطتني التشريعية والتنفيذية 
ووجهاء القبائــــل واإلعالميني والفنانني، 
مؤكدا أن هذه التجمعات أو الدعوات من 
التواصل والتقــــاء احلاضرين بعد  أجل 

سنوات طويلة.
وأضاف اجلابر ان اللقاءات التي نقيمها 
تزيد من أواصر احملبة والتواصل، مشيدا 
بالدور اإلعالمي الكبير للصحافة واإلعالم 
الذي يقوم بدوره بشــــكل كبير وحيوي 
خاصة في تغطية األنشطة املختلفة ومنها 
دعوات مزرعة عزايز، واعدا باســــتضافة 

شخصيات أخرى في القريب العاجل.
من جهته قال أمني سر جمعية الصحافيني 
الزميــــل فيصل القناعــــي إن الدعوة تعد 
مناسبة كرمية من شخص كرمي وهي بادرة 
جاءت لتجمع أهل الكويت وهو ما جبلنا 
عليه في مجتمعنا من حيث التواصل بني 
احلاكم واحملكوم، مضيفــــا أن املواطنني 
تعودوا على االلتقاء بأبناء األسرة احلاكمة 
في جميع املناسبات وهذا دليل على قوة 

أواصر احملبة والتماسك فيما بيننا.
وبني القناعي أن اللقاء في مزرعة «عزايز» 
قد جمع أطياف املجتمــــع من صحافيني 
وإعالميني وأدباء، مشيدا باملستوى املتطور 
للمزرعة وما شاهدناه من مناظر جماليه 
السيما ان ارض «عزايز» تعطينا انطباعا 
حقيقيا ألرض الكويت والتي من املمكن 

أن تصلح ألي نشاط زراعي.
وقال أشكر بالنيابة عن جميع منتسبي 
جمعية الصحافيني الشيخ علي اجلابر على 
دعوته الكرمية ونثمن جهوده الطيبة التي 

بذلها في سبيل جمع اإلخوة.
بدوره وّجه الوكيل املساعد في وزارة 
اإلعالم يوســــف مصطفى حتية وشكرا 
جزيال الى صاحب الدعوة الشــــيخ علي 
اجلابر، مضيفا انه عودنــــا على لقاءاته 
مع اإلعالميني ويعطيهم املســــاحة وهذا 
دليل على أهمية اإلعالم في هذه املرحلة 
بحيث يكون رجال اإلعالم متواجدين في 
كل مكان سواء كان في هذا امللتقى الطيب 

أو في االحتفاليات املختلفة.
وأضاف إنني ســــعيد مبشاركتي بهذا 
التجمع الطيب الذي يجعلنا نتقرب نحن 
كإعالميني مــــن بعضنا البعض ونتعرف 
على األسماء التي دائما نقرأها في الصحافة 
ونقرأها عبر النشــــرات فــــي التلفزيون 
ونســــمعها عبر اإلذاعة، مضيفا أن هذه 
فرصة طيبة نتعــــرف فيها على الوجوه 
الطيبة واألفكار التي تســــاهم بشكل أو 
بآخر في حتريك الساحة اإلعالمية عندنا 

في الكويت.

وقال مصطفى أمتنــــى أن تكون هذه 
بداية الطريــــق وبداية املشــــوار معكم، 
كذلك ال نســــتغني عن اإلعالميني فنحن 
كلنا نشــــكل فريقا واحدا ونشكل رؤية 
واحدة، الفتا إلى أن الساحة اإلعالمية اآلن 
هي الســــاحة الطاغية حتى على احلراك 
السياسي واالقتصادي فلذلك يجب أن يكون 
اإلعالم الكويتي مواكبا للتغير احلاصل على 
الساحة اإلعالمية سواء كان في الكويت 
أو املنطقة العربية وال استغني عن جهود 
اإلعالميني الصحافيني وإن شاء اهللا تكون 
باكورة التعاون ما بيني وبينكم كقطاع 
أخبار وبرامج سياسية إذا وفقنا اهللا ومتنى 

للجميع كل التوفيق واخلير. 
من جانبه قال مختار منطقة اجلهراء 
متعب الســــعيد ان دعوة الشــــيخ علي 
اجلابر الشك أنها عزيزة على قلوبنا فهي 
حتمل نفس االسم للمكان املجتمعني فيه، 
مشــــيرا إلى هذا االلتقاء والتجمع لعموم 
فئات املجتمع سواء اإلعالميون او الكتاب 

والصحافيون.
وأكد أنها مناســــبة طيبه وكرمية من 
شــــخص اعتدنا على طيبه وكرمه وهو 
أحد أبناء أســــرة الصباح التي نحترمها 
وجنلها خاصة ان هــــذه الدعوات جاءت 
لتقوية أواصر الترابط فيما بيننا وااللتقاء 
بجميع أطياف املجتمع الذين لم نرهم منذ 

فترة طويلة.
وشكر السعيد مبادرة محافظ العاصمة 
بدعوته الكرمية التي اعتدنا عليها، متمنيا 

أن تتكرر هذه املناسبة سنويا.


