
محلياتالثالثاء 8 ديسمبر 2009  18

رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي يهنئ سفير اإلمارات حسن اخليالالشيخ مبارك العبداهلل يقدم التهاني بأعياد اإلمارات

الشيخ أحمد العبداهلل والسفير اإلماراتي ورئيس املجلس الوطني االحتادي لإلمارات والسفير السعودي يقطعون كعكة االحتفال

الشيخ حمد جابر العلي وسفيرا السعودية واألردن يباركونرئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي والزميلة بشرى الزينالزميالن عدنان الراشد وعبدالرحمن العليان وإبراهيم برجس يهنئون باملناسبة

حضور ديبلوماسي حاشد في االحتفالالسفير اإلماراتي متوسطا بعض الضباط اإلماراتيني

في احتفال السفارة بالعيد الوطني الـ 38 لإلمارات العربية المتحدة

الخرافي: »قمة الكويت« تعبير عن نهج التعاون بين دول »التعاون«
ناصر المحمد: عيد اإلمارات عيد للكويت ونتمنى المزيد من االزدهار للبلد الشقيق

بشرى الزين
عبر رئي���س مجلس االمة 
جاس���م اخلرافي ع���ن تهانيه 
العميقة لدولة االمارات العربية 
املتحدة قيادة وحكومة وشعبا، 
متمني���ا مزيدا م���ن الرفاهية 
والتقدم في ظل القيادة احلكيمة 
للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. 
جاء ذلك خالل مش���اركته في 
احلفل الذي أقامه سفير االمارات 
العربية املتحدة مساء اول من 
الوطني  العيد  امس مبناسبة 

لبالده.
وحول انعقاد القمة اخلليجية 
املرتقب���ة ف���ي الكوي���ت قال 
اخلرافي: ان قمة الكويت تعبر 
عن استمرار نهج التعاون بني 
دول مجلس التعاون اخلليجي 
ما يدعو الى االعتزاز، معربا عن 
امله في استمرار هذا التوافق 
واملودة بني شعوب وقادة الدول 

اخلليجية.
كما أمل اخلرافي في ان تركز 
القمة على اقرار العملة اخلليجية 
املوحدة، مبينا ان مشوار االلف 
ميل يبدأ بخطوة، ونحن بدأنا 
في هذا املوضوع ونس���ير في 
االجتاه الصحيح، واالمر يحتاج 
الى وقت، مؤكدا اهمية تضافر 
اجلهود في سبيل اقرار العملة 

اخلليجية املوحدة.
الى مزيد  واذ دعا اخلرافي 
من اخلطوات في اجتاه تسهيل 
احلركة والغاء احلدود بني الدول 
اخلليجية حتى يشعر املواطن 
اخلليجي بأنه يعيش في منطقة 
واحدة، أشار الى ان لقاء القادة 
اخلليجيني يعتبر في حد ذاته 
اجنازا، الفتا الى وجود احلاح 
من قبل شعوب املنطقة لربطه 
مصالح هذه الدول بشكل أعمق 
حتى تشعر بثمرة هذا التجمع 

املبارك.
كما ذكر ان ع���دم انضمام 
العملة اخلليجية  الى  دولتني 
ال يسيء لهذا التوجه، كما ان 
الدول الت���ي تتأخر ميكنها ان 
تنضم بعد ذلك. مش���يرا الى 
ان ما يهم ه���و ان تبدأ العملة 

املوحدة.
ولفت اخلرافي الى عدم وجود 
ازمة اقتصادية باملعنى احلقيقي 
ملفهوم االزمة، موضحا ان ازمة 
دبي ستمر بس���الم وستعالج 
االم���ارة ه���ذا االم���ر بطريقة 
صحيح���ة، وان دولة االمارات 
ستجد كل الدعم واحلرص من 
التعاون  طرف دول مجل���س 
اخلليجي لتسهيل هذه املهمة.

وبدوره أعرب سمو رئيس 

الجو ممطر.. ومتفائلون

إلى بر األمان

الديرة تستاهل

حول االجواء السياس���ية التي متر 
بها الكويت وحالة التوتر بني السلطتني 
التشريعية والتنفيذية قال رئيس مجلس 

االم���ة، منذ عدة أي���ام كان اجلو ممطرا 
واحلمد هلل، ونحن متفائلون وخير ان 

شاء اهلل.

قال فيصل احلجي املستشار في ديوان سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد: ان 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد بحكمته املعتادة سيعالج االمور. وأضاف احلجي 
في تعليقه على التوتر السياسي الذي تثيره بعض اجلهات السياسية واالستجوابات 
املقدمة »ان كثيرا من اعض����اء مجلس االمة أدركوا اهمية املرحلة التي متر بها الكويت 
واملنطقة بش����كل عام«، معربا عن ثقته بأن صاحب السمو األمير سيضع نصب عينيه 

هذه االمور، وانه بأهل احلكمة والرأي ستعبر السفينة الى بر االمان.

قال وزير النفط واالعالم الشيخ احمد 
العبداهلل ان االعالم يتحمل مس���ؤولية 
كبيرة وعلي���ه ان يراعي اهمية احلدث 
الكويت  الذي ستس���تضيفه  اخلليجي 

منتصف الش���هر اجلاري داعيا وسائل 
االعالم الى التركيز على اجلوانب االيجابية 
وليس السلبية فقط، مشيرا الى ان »الديرة 

تستاهل الكثير وهي ديرتكم«.

الوزراء الشيخ ناصر احملمد عن 
سعادته باملشاركة في االحتفال 
الذي أقامه سفير اإلمارات العربية 
املتحدة، وعبر سموه عن تهانيه 
واحلكومة والش���عب الكويتي 
لإلمارات قيادة وحكومة وشعبا، 
مؤكدا ان أعياد اإلمارات هي أعياد 

للكويت، متمنيا مزيدا من التقدم 
واالزدهار للبلد الشقيق.

ومن جانبه، عبر وزير النفط 
واإلعالم الشيخ احمد العبداهلل 
عن سعادته بتمثيل احلكومة 
الكويتية في االحتفال، آمال ان 
تستمر األعياد في دول مجلس 

التعاون اخلليجي مع مزيد من 
مشاريع التنمية التي تبث روح 
األمل وتترجم الى واقع ملموس 
لكي تعود باملنفعة والفائدة على 

شعوبنا وأجيالنا.
وأعرب العبداهلل عن ترحيب 
الكويت باألش���قاء في مجلس 

التع���اون على هام���ش القمة 
املزم���ع عقدها في  اخلليجية 
الكويت، معربا عن س���عادته 
له���ذا  الكوي���ت  باس���تضافة 
احلدث اخلليجي، آمال املزيد من 
املشاريع املشتركة واالبتعاد عن 
كل األهداف التي تعطلها، الفتا 

الى مشروع العملة اخلليجية 
املوحدة وكذلك مشروع الربط 
الى  الكهربائي املوحد، مشيرا 
انها اجنازات تدفع الى الشعور 

بالفخر واالعتزاز.
بدوره، أكد املستش���ار في 
الوزراء  ديوان س���مو رئيس 

فيصل احلج���ي أهمية انعقاد 
القم���ة اخلليجية في الكويت، 
آمال ان تخرج بقرارات ايجابية، 
معربا عن ثقته بأن جميع القادة 
حريصون على ان يجس���دوا 
طموح���ات ش���عوبهم في هذا 

املؤمتر.

العبداهلل: إنج�ازات مجلس التعاون تدعو إلى الفخر واالعتزاز ونأمل في المزيد من المش�اريع المش�تركة واالبتعاد عن كل ما يعرقلها

)سعود سالم(الشيخ جابر العبداهلل وسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد خالل احلفل


