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محمد بن زايد أطلق »االتحاد« بشكلها الجديد
تعتبر املكسب احلقيقي للدولة«.

واعتبر سمو الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان »ان هذه العقول النيرة 
هي التي أوصلت إلى هذا املستوى 
وهذه النتيجة التي نراها اليوم«.

وقام الفريق أول سمو الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد 
أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات 
املسلحة خالل احلفل بالضغط على 
زر اإلط���الق إلزاحة الس���تار عن 
صحيفة االحتاد في ثوبها اجلديد 

وسط تصفيق من احلضور.
كما ش���اهد س���موه والشيوخ 
والضيوف وممثلو وسائل اإلعالم 
والصحاف���ة واحلض���ور عرضا 
تلفزيوني���ا عن مس���يرة جريدة 
العق���ود األربعة  االحتاد ط���وال 
املاضية ومواكبتها جلميع مراحل 
النهضة والتنمي���ة التي مرت بها 
الدول���ة، وكذلك مراح���ل التطور 
التاريخي والفني جلريدة االحتاد 
خالل مسيرتها عبر األربعني عاما 

املاضية.

خلفان الرميثي مدي���ر عام الهيئة 
الوطنية إلدارة األزمات والطوارئ، 
ود.جمال سند السويدي مدير عام 
مركز االمارات للدراس���ات وحشد 
من املسؤولني واالعالميني والكتاب 
واملثقفني. وأضاف سمو ولي عهد 
أبوظبي: »األهم من ذلك كله أن نصل 
إلى هذه العقول والوجوه النيرة التي 

نهيان وزير التعليم العالي والبحث 
العلمي، ومحم���د مبارك املزروعي 
وكي���ل ديوان ولي عه���د أبوظبي، 
ومحمد خلف املزروعي رئيس مجلس 
إدارة شركة أبوظبي لالعالم مدير 
عام هيئة أبوظبي للثقافة والتراث، 
واحم���د الصايغ رئي���س مجلس 
إدارة شركة الدار العقارية، ومحمد 

أطل���ق ولي عهد أبوظبي نائب 
القائ���د األعلى للقوات املس���لحة 
الفريق أول سمو الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان أمس األول صحيفة 
االحتاد بشكلها اجلديد الذي تزامن 
مع احتفالها مب���رور أربعني عاما 
على صدورها. وأعرب سمو الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان عن سعادته 
بوصول جريدة »االحتاد« إلى هذا 
املستوى من التقنية والنوعية بعد 
مرور أربعني عاما على انطالقتها.

وتابع سموه قائال: »أنا سعيد 
جدا برؤي���ة جريدة »االحتاد« متر 
عليها هذه الفترة الزمنية وقد وصلت 
اليوم إلى هذا املستوى من التقنية 
والنوعي���ة«. جاء ذلك في تصريح 
لسموه لنشرة أخبار »اإلمارات اآلن« 
عقب إطالق���ه الصحيفة في حلتها 
اجلديدة شكال ومضمونا في احتفال 
بالعيد األربعني ل� »االحتاد« في فندق 
قصر اإلمارات، بحضور سمو الشيخ 
هزاع بن زايد آل نهيان مستشار األمن 
الوطني، والشيخ نهيان بن مبارك آل 

بالتزامن مع احتفالها بمرور 40 عامًا على صدورها
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الراشد: اتحاد الصحافة الخليجية ينظم دورة 
في الكويت  في النصف الثاني من  نوفمبر 

أبوظب����ي - 
كونا: أعلن األمني 
العام املس����اعد 
الحتاد الصحافة 
اخلليجية عدنان 
الراشد أمس عن 
االحتاد  تنظيم 
لدورة تدريبية 
ال�ك��ويت  ف����ي 
النص����ف  ف����ي 
الثان�������ي م����ن 
نوفمبر  امل�ق�ب��ل 
لل��صحافي����ني 
ال�ك�وت��ي�ي����ني 
ل�خ�ل�يجيني  ا و
ت��ح��ت اس������م 
»ال��ت�غ�ط�ي�����ة 
ال�ص�ح�اف��ية في 

ال��ح�روب واألزمات« حت����ت رعاية وكيل وزارة اإلعالم 
الكويتي الشيخ فيصل املالك.

وقال الراش����د ل� »كونا«: »ان االحتاد يستعد لتنظيم 
العديد من األنشطة واالنشطة والدورات التدريبية خالل 
الفترة املقبلة ضمن البرنامج الزمني له في العام احلالي 

واملقبل«.
واضاف »ان األمانة العامة الحتاد الصحافة اخلليجية 
عقدت اجتماعها برئاسة تركي السديري وبحضور االعضاء 
عل����ى هامش مش����اركتهم في منتدي جري����دة »االحتاد« 
االماراتي����ة الذي يقام حتت عنوان »الصحافة العربية... 
الواقع والطموح« مبناسبة مرور 40 عاما على صدورها 
حيث ناقش����ت العديد من املوضوعات الهامة على جدول 

اعمالها.
واضاف في السياق ذاته »ان املجتمعني ناقشوا خطة 
العمل للعام 2010 والتي تضمنت االهتمام بالتدريب وان 
تكون ذات صبغة تخصصية ومتوافقة مع احدث التطورات 

العلمية والتكنولوجية في عالم الصحافة«.
واوضح ان األمانة بحثت خالل االجتماع اقامة منتدى 
إعالمي للصحافيات اخلليجيات في دولة االمارات خالل 
الفترة املقبلة حيث يجرى االحتاد عمليات تنسيق وتشاور 
مع نادي دبي للصحافة. كما أوضح الراش����د »ان االحتاد 
يسعي للنهوض باإلعالم في منطقة اخلليج العربي واليمن 
حيث يعمل على تطوير مهنة الصحافة اخلليجية بشكل 
خ����اص وتطوير الكوادر العاملة ب����ه من خالل الدورات 
وورش العمل التي ينظمها في برنامجه وأنش����طته على 
مدار العام«. واضاف »ان االمانة العامة للصحافة اخلليجية 
ستقيم حفال لتكرمي مؤسسي ورواد الصحافة البحرينية 
في العشرين من ديسمبر املقبل تزامنا مع عيد اجللوس 

والوطني ململكة البحرين الشقيقة«.
وأكمل قائال »سيعقب االحتفال تنظيم فعاليات مماثلة 
لتكرمي جميع رواد الصحافة اخلليجية في الدول اخلليجية 
على ان يكون ذلك خالل الس����نة املقبلة ومتى ما توافرت 
الظروف والفرص املناسبة لتزامنها مع احتفاالت الدول 

اخلليجية بأعيادها الوطنية واملناسبات الوطنية لها«.
وقال »ان فكرة تكرمي رواد الصحافة اخلليجية كانت 
قد أقرته����ا األمانة العامة الحتاد الصحافة اخلليجية في 
اجتماع الدوحة الذي عقد في مارس املاضي والتي تنص 
على ان يقوم االحتاد بتكرمي املؤسس����ني والرواد في كل 
دولة على حدة ابتداء من مملكة البحرين تقديرا ملسيرتهم 
املهنية »مضيفا ان االجتماع شارك فيه االمني العام ناصر 
العثمان واألعضاء عيسى الشايجي ومحمد عبداهلل الوعيل 

وظاعن محمد شاهني وعلي الرعوي.
واشاد الراش����د بالدعم الالمحدود الذي تقدمه مملكة 
البحرين البلد املقر في املساهمة في دعم األنشطة والفعاليات 
التي ينظمها االحتاد حتقيقا لألهداف التي وجد من اجلها 
وهي الرعاية واالهتمام باإلعالمي والصحافي اخلليجي.

كما بارك الراش����د الذي يش����غل منصب املدير العام 
نائب رئيس التحرير جلريدة »األنباء« نيابة عن اخوانه 
الصحافيني في الكويت جلريدة »االحتاد« اإلماراتية إلطالقها 
التصميم اجلديد املل����ون بالكامل واملتزامن مع احتفالها 
بالذكرى األربعني لتأسيسها مشيرا الى ان »جريدة »االحتاد« 
كانت اضافة كبيرة للصحافة اخلليجية ملا تتميز به من 

صدق ونزاهة وحيادية في طرحها االعالمي«.
وقال انه ونظراءه الكويتيني املش����اركني في املنتدى 
السنوي الرابع جلريدة »االحتاد« االماراتية الذي أقيم على 
مدى ثالثة ايام استفادوا كثيرا من املناقشات واحملاضرات 
التي القيت فيه حيث تناولت هموم ومش����اكل الصحافة 
العربي����ة واخلليجية وعوام����ل اجناحها والظروف التي 
تواجهها في ظل االزمة املالية العاملية احلالية والتقنيات 

احلديثة في عالم الصحافة.

الزميل عدنان الراشد


