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من التراث اإلماراتيجانب من احلفل

حضور نسائي أحمد السعدون مهنئا السفير العراقي مصافحا السفيرة األميركية

الشيخ د.محمد الصباح يشارك سفراء اإلمارات وعمان وقطر والسعودية والبحرين في تقطيع كعكة احلفل

)سعود سالم(عبدالعزيز الغنام وعبدالرحمن الغنيم يهنئان السفير اخليالالشيخ أحمد الصباح مهنئا السفير السوري مهنئا

الشيخ جابر العبداهلل وسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد والشيخ احمد اجلابر يهنئون السفير اإلماراتي

ناصر المحمد: العيد الوطني لإلمارات عيد للكويت ولجميع دول التعاون

أسامة دياب
أكد سمو رئيــس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد ان العيد 
الوطنــي لدولــة اإلمــارات العربيـــة املتحــدة هــو مبثابــة عيد 
وطنـــــي للكويت وجلميع دول مجلس التعـــاون، متمنيا املزيد 
مـــن الرخاء والتقدم لدولة اإلمارات الشـــقيقة فـــي ظل قيادتها 

احلكيمة.
جاء ذلك في تصريح للصحافيني خالل احتفال السفارة اإلماراتية 
بالعيـــد الوطني الـ 39 والذي أقيم مســـاء أمـــس األول في قاعة 
الراية بحضور فعاليات رسمية وشعبية لتقدمي التهاني لإلمارات 

حكومة وشعبا.
من جهتــه وصـــف نائب رئيس الـــوزراء ووزير اخلارجية 
الشـــيخ د.محمــد الصبــاح العالقـــــات الكويتيــة – اإلماراتية 
باملتينة، مؤكدا على عمق العالقات بني البلدين، مشـــيرا الى ان 
اإلمارات ستســـتضيف القمة اخلليجية فـــي دورتها الـ 13 خالل 

الشهر اجلاري.
واستطرد الشيخ د.محمد الصباح قائال »نستذكر في هذا املقام 
انطالقة أول قمة خليجية والتي أقيمت في اإلمارات برئاسة املغفور 
له الشيخ زايد آل نهيان وبحضور املغفور له سمو األمير الراحل 

الشيخ جابر األحمد والشيخ عيسى آل خليفة واملغفور له امللك 
فهد بن عبدالعزيز والذين وضعوا اللبنة األولى ملجلس التعاون 

اخلليجي مع السلطان قابوس بن سعيد.
وذكر الشـــيخ د.محمد الصباح ان انعقاد القمة اخلليجية في 
اإلمارات ســـيكون له نكهة وطعم خاص، الفتا العتزاز الشـــعب 
الكويتي والقيادة السياسية بدولة اإلمارات التي بينت التحدي 
ملن يعتقـــد ان دول اخلليج تعتمد على النفـــط فقط، مؤكدا ان 
االماراتيـــني بنوا نهضتهم من خالل ثقافة الوحدة التي فشـــلت 

فيها العديد من الدول.

وأكــد ان االماراتييــن أثبتـــــوا للجميــع انهــم بنــوا دولــة 
الوحـدة بيــن مختلــف اإلمـــــارات، مضيفــا ان اجلميع ينظــر 
الــى هــذه الدولــة بفخــر واعتـزاز وحتظــى باحتــرام وتقديــر 
مـــــن قبــل اجلميــع األمـر الذي يدل علـــى حكمة قادتها وإبداع 

شعبها.
وفيما يتعلق بتضارب التصريحات اخلليجية حول تسريبات 
الوثائق التي نشـــرها موقع »ويكيليكس« قال الشـــيخ د.محمد 
الصباح »كل ما أســـتطيع قوله هو مـــا علقت عليه بخصوص 

الوثائق التي نشرت عن الكويت«.

رئيس الوزراء تمنى المزيد من الرخاء والتقدم لإلمارات في ظل قيادتها الحكيمة

محم�د الصب�اح: اإلم�ارات بن�ت نهضتها وثقاف�ة الوحدة بحكم�ة قادة وإب�داع ش�عب.. والقم�ة الخليجية بها س�يكون له�ا طعم خاص


