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حمد جابر العلي: األعياد الوطنية  هي مناسبة لتجديد الوالء والعطاء
الري���اض � كونا: قال س���فيرنا لدى المملكة 
العربية الس���عودية الش���يخ حمد جابر العلي 
ان االعياد الوطنية هي مناس���بة لتجديد الوالء 
والعطاء. جاء ذلك خالل احتفالية سفاراتنا في 
الرياض برفع العلم وبدء فترة االعياد الوطنية 
والتي ج���رت بحضور الش���يخ حم���د الجابر 
ورئيس المكتب العسكري في السفارة المقدم 

مبارك الراجحي وأركان السفارة ووفد جمعية 
الصحافيين الزائر برئاسة رئيس الجمعية أحمد 
بهبهان���ي وجميع االجهزة الكويتية الرس���مية 

العاملة في الرياض.
ورفع الشيخ حمد الجابر في تصريح ل� »كونا« 
أمس أطيب التبريكات والتهاني بمناس���بة عيد 
االستقالل ال� 50 وذكرى التحرير ال� 20 والذكرى 

الخامس���ة لتولي صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح االحم���د مقاليد الحكم بالبالد الى المقام 
السامي لصاحب السمو األمير وسمو ولي العهد 
الشيخ نواف االحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء 

الشيخ ناصر المحمد.
وتقدم بالتهنئة الى الشعب الكويتي الكريم 
بهذه المناسبات الوطنية العزيزة والغالية علينا 

جميعا مؤكدا ض���رورة مواصلة العمل والبذل 
والعطاء والبن���اء كل من موقعه من أجل رفعة 

وتقدم الوطن الغالي.
ودعا الش���يخ حمد الجابر المولى عز وجل 
أن يديم على صاحب السمو األمير حفظه اهلل 
موفور الصحة والعافية وعلى الشعب الكويتي 

االمن والرخاء.

أعرب خالل لقائه وفدًا إعالميًا عن تقديره لدور الصحافة الكويتية بين وسائل اإلعالم المختلفة

سلمان بن عبدالعزيز: للكويت مكانة خاصة لدى القيادة والشعب بالمملكة
بهبهاني: الزيارة تعبر عن الوفاء ألهل الوفاء والعطاء والمواقف المشرفةسفيرنا بالرياض: موقف المملكة أثناء فترة االحتالل سيظل في الذاكرة

الري���اض � كونا: أكد أمير منطقة الرياض األمير 
سلمان بن عبدالعزيز أمس عمق العالقات األخوية 
بني بالده والكوي���ت التي متتد إلى جذور تاريخية 
وجتمع بينهما رواب���ط العقيدة الواحدة والصالت 

االجتماعية بني الشعبني الشقيقني.
وقال األمير سلمان خالل لقائه وفدا إعالميا كويتيا 
زائرا ان »ما يس���ر الكويت يس���ر اململكة وما يضر 
الكويت يضر اململكة«، مضيف���ا ان للكويت مكانة 
خاصة لدى القيادة والشعب في اململكة. واستذكر 

األمير سلمان وقوف بالده إلى جانب الكويت إبان 
االحتالل العراقي، مؤكدا ان اس���تقبال السعوديني 
ألش���قائهم الكويتيني لم يكن امرا مستغربا بل ان 
اململكة لم تشعر بوجودهم ألنهم كانوا بني أهلهم.

وأعرب األمير سلمان في اللقاء الذي حضره وكيل 
وزارة الثقافة واإلعالم السعودي لإلعالم اخلارجي 
د.عبدالعزيز بن س���لمة عن تقديره لدور الصحافة 
الكويتي���ة ومكانتها بني وس���ائل اإلعالم املختلفة، 
مضيفا ان لها تأثيرا كبي���را على الرأي العام رغم 

ظهور اخلدمات اإلعالمية اجلديدة.
من جانبه أعرب سفيرنا لدى السعودية الشيخ 
حمد جابر العلي عن اعتزازه والوفد الصحافي الكويتي 
بلقاء األمير سلمان، مؤكدا متانة العالقات بني البلدين 

على كل املستويات.
وقال ان موقف اململكة إبان فترة االحتالل العراقي 
سيظل محفورا في ذاكرة الشعب الكويتي ويتجدد 
سنويا مع ذكرى األعياد الوطنية للكويت. من جهته 
قال رئيس الوفد الصحافي الكويتي ورئيس جمعية 

الصحافيني أحمد بهبهاني ان حرص الوفد على زيارة 
اململكة في هذا الوقت يأتي استذكارا لدورها البارز 
في احتضان قضية الكويت ومساندتها خالل محنة 

االحتالل العراقي.
وذكر ان الزي���ارة تعبير عن الوفاء ألهل الوفاء 
والعطاء وأصحاب املواقف املشرفة ممثلني في قيادة 
اململكة وشعبها الكرمي، مضيفا ان الزيارة هي بداية 
جولة للوفد الكويتي تشمل دول مجلس التعاون وتأتي 

تزامنا مع احتفاالت الكويت باألعياد الوطنية.

وقدم بهبهاني درعا تذكارية لألمير سلمان مبناسبة 
احتفاالت الكويت بالذكرى ال� 50 لالستقالل والذكرى 
ال� 20 للتحرير ومرور خمس س���نوات على تولي 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مقاليد 
احلكم. ويضم الوفد الصحافي نائب رئيس التحرير 
الزميل عدنان الراش���د واإلعالمي يوس���ف اجلاسم 
والكاتب الصحافي س���امي النصف ونائب رئيس 
التحرير لش���ؤون التحري���ر االلكتروني في وكالة 

األنباء الكويتية )كونا( وليد السريع.

الماجد: ما قدمته الكويت لمختلف الدول 
ُيشّرف األمة العربية بأكملها

دبي � كونا: أكد رجل االقتصاد واألعمال 
ومؤس����س مركز »جمعة للثقافة والتراث« 
واملؤسس لكليات ومدارس خيرية في دبي 
جمع����ة املاجد امس ان م����ا قدمته الكويت 
لشقيقاتها الدول العربية منذ استقاللها ال 
يش����رف دول اخلليج فقط بل يشرف األمة 

العربية كلها.
جاء ذلك في لقاء مع »كونا« مبناس����بة 
ذكرى مرور 50 عاما على استقالل الكويت 
و20 عاما على حتريرها وخمس سنوات على 
تولي صاحب السمو االمير الشيخ صباح 

االحمد مقاليد احلكم.
وقال املاجد ان للكويت مساهمات طيبة 
لصالح شقيقتها االمارات العربية املتحدة 
ف����ي جوانب عدة أهمه����ا الصحة والتعليم 
وذلك في عهد الشيخ عبداهلل السالم رحمه 
اهلل، مبينا أن الصحة والتعليم يعدان من 

أهم متطلبات حياة االنسان.
واوضح أن كثيرا من االماراتيني ممن درسوا في املدارس الكويتية 
في الس����ابق صاروا قادة اآلن في الدولة، مؤكدا »أن ما قدمته الكويت 
ال يش����رف دول اخلليج فقط بل األمة العربية كلها وال يعد عمال جيدا 

فقط بل عمال ممتازا ومميزا«.
وقال املاجد انه من ناحية العالقات التجارية التي تربط بني الكويت 
واالم����ارات قدميا كانت معظم جتارة دبي جتلب من الكويت وذلك منذ 
قبل االستقالل، مشيرا الى أن الكثير من جتار دول املنطقة ذهبوا الى 
الكويت وعملوا هناك في البحر وفي شركات نفط وان االماراتيني عملوا 

جنبا الى جنب مع أشقائهم الكويتيني في تلك الفترات.
واضاف انه سافر الى الكويت في خمسينيات القرن املاضي لالتيان 
بالبضائع ألن الكويت كان لها مصادر أسواق مهمة مثل اسواق السعودية 
والعراق وغربي اي����ران، وكانت البضائع تصل الى الكويت ثم جتلب 

منها الى االمارات.
وذكر ان جتار االمارات كانوا يش����ترون البضائع من الكويت ومن 
ه����ؤالء التجار أحمد ماجد الغرير وعل����ي بن عبداهلل العويس، هؤالء 

وغيرهم لهم عالقات جتارية مع جتار كويتيني.

واوض����ح انه م����ن ناحية املس����اهمات 
احلكومي����ة الكويتية، فإن الكويت أول من 
قدمت قرضا قدره 700 ألف جنيه استرليني 
لتوسعة خور دبي، مشيرا الى أن هذه كلها 

بصمات ال تنسى للكويت.
وحول عالقته مع صاحب السمو االمير 
الشيخ صباح االحمد، قال املاجد ان صاحب 
السمو االمير الشيخ صباح االحمد له عالقات 
واسعة وطيبة مع اجلميع وانه تربطه معه 

عالقة طيبة خاصة.
وأكد »أن صاحب السمو االمير له عالقاته 
الطيبة والكل يحبه ويقدره وهو رجل متزن 
وقاد الكوي����ت عندما كان وزيرا للخارجية 
الى بر السالمة في ظروف صعبة«، مجددا 
التأكيد على »أن صاحب السمو االمير الشيخ 
صباح االحمد من االشخاص الذين كانت لهم 
بصمات كبيرة في سالمة الكويت وسالمة 

املنطقة كلها وليس سالمة الكويت وحدها«.
وحول تكرميه من وزارة العدل الكويتية الستضافة األسر الكويتية 
في عام 1990 ولدوره في تأسيس جلنة االخاء االماراتية � الكويتية، قال 
ان هذا االمر يعود الفضل فيه الى نائب رئيس االمارات رئيس مجلس 

الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
وبني أن الش����يخ محمد أمر بتكوين جلنة يرأسها الشيخ أحمد بن 

سعيد آل مكتوم ومحمد عبدالرحيم الشامسي وأنا )جمعة املاجد(.
وقال ان الشيخ محمد تبرع في فنادق عدة في بداية األمر الستقبال 
األسر الكويتية، السيما من كان منهم في اخلارج في الثاني من أغسطس 

عام 1990.
وتابع املاجد »عندما زاد عدد الكويتيني الذين كانوا في اخلارج قامت 
اللجنة باستقبالهم في املطار ومت فتح املدارس اخليرية آنذاك، حيث كان 

الوقت صيفا وكانت املدارس واحلافالت املدرسية متوفرتني«.
واس����تذكر انه »كان للجنة املش����كلة في املطار طاولة على مدار ال� 
24 ساعة الس����تقبال االخوة الكويتيني، حيث نقوم بتوفير سكن لهم 
في املدارس اخليرية القريبة من املطار ريثما جند لهم ش����ققا وفنادق 

مناسبة«.

جمعة املاجد

صاحب السمو امللكي األمير سلمان بن عبدالعزيز يتسلم درعا تذكارية من السفير الشيخ حمد جابر العلي وأحمد بهبهاني بحضور عدنان الراشد وسامي النصف ويوسف اجلاسم صاحب السمو امللكي األمير سلمان بن عبدالعزيز خالل لقائه الوفد ومعه السفير الشيخ حمد جابر العلي ويبدو الزمالء أحمد بهبهاني وعدنان الراشد ويوسف اجلاسم وسامي النصف

صاحب السمو امللكي األمير سلمان بن عبدالعزيز في صورة تذكارية مع الوفد الزائر


