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رئيس األركان اإلماراتي: متمسكون بنهج الشيخ زايد 
في تعزيز العمل الموحد والمشترك بين دول التعاون

  أكد رئيس األركان بدولة االمارات العربية املتحدة 
الفري���ق الركن حمد الرميثي عم���ق ومتانة العالقات 

األخوية والعسكرية التي جتمع بالده مع الكويت.
وقال الفريق الرميثي خالل لقائه الوفد الصحافي 
الكويتي امس ان ما قامت به القوات املسلحة اإلماراتية 
خالل مش���اركتها في حرب حتري���ر الكويت امنا كان 
تأدية واجب منوط به���ا جتاه الكويت ودول مجلس 

التعاون اخلليجي.
وأكد ان بالده متمس���كة ومستمرة في النهج الذي 
أسسه رئيسها الراحل سمو الشيخ زايد بن سلطان آل 
نهيان � طيب اهلل ثراه � واملتمثل في ضرورة تعزيز 
العمل املوحد واملش���ترك ب���ن دول مجلس التعاون 

اخلليجي.

وأضاف ان »الضرورة تقتضي منا العمل بعضنا مع 
بعض كدول جتمعنا مظلة مجلس التعاون اخلليجي 
ألن من مقومات البقاء للدول مد يد التعاون في محيطها 
اجلغرافي« مستش���هدا بتاريخ ش���عوب دول مجلس 
التعاون التي بلغت رحالتها الهند وافريقيا وغيرهما 

من اجلهات لتأمن احتياجاتها.
وذكر الفريق الرميثي ان »العمل والتعاون متواصالن 
ومستمران بن االمارات والكويت على املستوى العسكري 
التنفيذي من جهة وبن بقية دول مجلس التعاون من 
جهة اخرى وهو أمر متليه ضرورة اإلعداد الدائم ألي 

حتديات قد تواجهها دولنا«.
وأكد أهمية دور اإلعالم على كل األصعدة، السيما 
على الصعيد العسكري، مشددا على ان دوره في الدفاع 

عن األوطان ال يقل أهمية عن القوات املسلحة، معربا 
عن تقديره وترحيبه بزيارة الوفد الصحافي الكويتي 

احلالية لدولة االمارات.
من جانبه، قال سفيرنا لدى االمارات صالح البعيجان 
ان زيارة الوفد الكويتي لإلمارات متثل فرصة للتعبير 
عن امتنان ووفاء أهل الكويت لألشقاء بدولة االمارات 
ولقواتها املس���لحة ملا قدمته للكويت وش���عبها إبان 

فترة االحتالل.
واضاف ان احتفاالت الكوي���ت بأعيادها الوطنية 
مناسبة كذلك الستذكار أصحاب املواقف املشرفة للدول 
الشقيقة التي ساندت واحتضنت قضية الكويت العادلة 
واحتضنت شعبها إبان االحتالل وفي طليعة هذه الدول 

دولة االمارات العربية املتحدة.

وعبر اعضاء الوفد الكويتي خالل اللقاء عن تقدير 
وامتنان الشعب الكويتي وكل ممثلي وسائل اإلعالم 
الكويتية بصفة خاصة لدولة االمارات قيادة وشعبا، 
مؤكدين ان دور الرئيس الراحل الشيخ زايد بن سلطان 
� رحمه اهلل � في دعم ومس���اندة الكويت واحتضان 

شعبها سيظل محفورا في ذاكرة كل الكويتين.
كما عبروا عن اعتزازهم بدور املؤسسة العسكرية 
والقوات املسلحة اإلماراتية ملا قامت به من دور بطولي 
في حرب حترير الكويت. وقدم رئيس الوفد الكويتي 
ورئيس جمعية الصحافين احمد بهبهاني درعا تذكارية 
للفريق الركن حمد الرميثي مبناس���بة الذكرى ال� 50 
الس���تقالل الكويت والذكرى ال� 20 للتحرير وذكرى 
مرور 5 أعوام لتولي صاحب الس���مو األمير الش���يخ 

صباح األحمد مقاليد احلكم.
وقام الوفد الصحافي الكويتي في وقت الحق بزيارة 
لقب���ر رئيس دولة االمارات الراحل الش���يخ زايد بن 
سلطان آل نهيان الواقع في باحة اجلامع الذي يحمل 

اسمه وقرأوا الفاحتة على روحه.
يذكر ان جامع الش���يخ زايد بن س���لطان يعد من 
أكبر 10 مساجد في العالم وتبلغ مساحته 23 ألف متر 

ويتسع حلوالي 40 ألف مصل.
وضم الوفد الصحافي الكويتي نائب رئيس حترير 
جريدة »األنباء« الزميل عدنان الراشد واإلعالمي يوسف 
اجلاسم والكاتب الصحافي سامي النصف ونائب رئيس 
التحرير لشؤون التحرير االلكتروني في »كونا« وليد 

السريع.

استقبل الوفد الصحافي الكويتي وأكد أن ما قامت به القوات اإلماراتية في نصرة الحق الكويتي تأدية واجب

وفد الصحافيين اختتم زيارته للبوسنة والهرسك: 
نتطلع للتعاون مع المؤسسات اإلعالمية البوسنية

القناعي اعتبر الزيارة امتدادًا لزيارة رئيس الوزراء التي عّززت دعائم العالقات بين البلدين

مستمرون في التنسيق العسكري مع الكويت 
و»التع�اون« لمواجه�ة أي تحديات ق�د تواجهنا

الض�رورة: تقتض�ي من�ا العم�ل بعضنا 
م�ع بعض ك�دول تجمعن�ا مظل�ة »التعاون«

جامع الشيخ زايد بن سلطان أكبر 10 مساجد في العالمرئيس األركان اإلماراتي الفريق الركن حمد الرميثي يتسلم درعا تذكارية من الوفد الصحافي الكويتي

السفير السوداني: أمير الكويت نال قصب السبق
بمبادراته الفريدة في تاريخ جامعة الدول العربية

الش���رق  التحتية في واليات 
الثالث و50 مليون دوالر منها 
منحة لدعم الخدمات. وقد بلغت 
المس���اهمات في جملتها مبلغ 
3547 ملي���ون دوالر وتض���م 
مساهمة من الجمعيات الخيرية 
بقيادة الهيئة الخيرية االسالمية 
بالكويت برئاس���ة د.عبداهلل 
المعتوق بلغ���ت حوالي 150 

مليون دوالر.
� لقد كان للصندوق الكويتي 
قصب السبق في التنسيق بين 
الدراسات  التي أعدت  الجهات 
ادارة  المش���اريع وف���ي  لهذه 
المؤتمر والذي ضم حوالي 640 
مدعوا من خارج الكويت منهم 
حوالي 250 مدعوا من السودان. 
ولقد عاد السودانيون ولسانهم 
يلهج بالثناء على كرم الضيافة 
وحسن االدارة للمؤتمر ولقد 
رفعت نتائج المؤتمر معنويات 
شعب السودان وأكدت لهم بحق 
مصداقية إخوة الكويت حكومة 
وشعبا وأن األخ والصديق وقت 

الضيق حقيقة.
� يعتبر الصندوق الكويتي 
للتنمية االقتصادية العربية أحد 
الوجوه المشرقة للكويت، حيث 
وصل خيره وفضله الى 102 دولة 
مس���تفيدة في العالم بقروض 
ميسرة بلغت 777 في عام 2009 
� 2010 وهي تزيد بعدد 102 قرض 
منذ تولي صاحب السمو األمير 
لمقاليد الحكم، وبقيمة قروض 
بلغت 4370 مليون دينار بزيادة 
815 مليون دين���ار في الفترة 
نفس���ها، وقد زادت جملة منح 
الفنية  الصندوق والمعنونات 
ومنح الكويت بعدد 51 منحة. 
وكل ه���ذا الخير قد تم تقديمه 
بمهنية عالية وبغير من وال أذى، 
ومن حق الدول المستفيدة ان 
يتم الترويج لهذا الفضل الكبير. 
التهنئة لصاحب السمو  نكرر 
الش���يخ صباح األحمد  األمير 
متمني���ن له أن يديم اهلل عليه 
نعم���ة العافية وأن يظل ذخرا 
لشعب الكويت ولألمة العربية 

واالسالمية.

أع���رب س���فير الس���ودان 
د.إبراهيم ميرغني عن تهانيه 
إلى صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد بمناسبة مضي 
خمسة أعوام على تقلده اإلمارة 
وقال ميرغني انها بال شك أعوام 
الكويت  خير وبركة على أهل 
وعلى أمتنا العربية واإلسالمية، 
مضيفا: سأركز خصوصا على 
مب���ادرة س���موه االقتصادية 
على مستوى العالمين العربي 
واإلسالمي، حيث كان لها مردود 

كبير يتمثل فيما يلي:
� المواطن على المستويين 
العربي واإلس���المي يستفيد 
بصورة مباش���رة من قرارات 
قياداته في المجالين االقتصادي 
المجال  أكثر من  واالنس���اني 
الطاغي في أغلب  السياس���ي 
ن���ال صاحب  االحي���ان. وقد 
الس���مو األمير قصب السبق 
بمبادرته الفري���دة والوحيدة 
العربية  الجامع���ة  في تاريخ 
بعقد مؤتمر القمة االقتصادية 
في الكويت ف���ي يناير 2009، 
مش���يرا إلى أنها مبادرة ذكية 
حيث دعا سموه إلنشاء صندوق 
مال���ي لدعم مش���اريع القطاع 
الخاص ف���ي العال���م العربي 
المتوسط  المس���تويين  على 
والصغير برأسمال قدره 2000 
مليار دوالر. وقد أثبت سموه 
ب� 500  مصداقيته بالمساهمة 
مليون دوالر. وبجهده المقدر 
فقد حصل على مساهمة مماثلة 
من خادم الحرمين الشريفين، 
ومس���اهمات كريمة من بعض 
العربي���ة، وتتأكد تلك  الدول 
المصداقية بتكليف الصندوق 
العرب���ي لالنم���اء االقتصادي 
واالجتماعي برئاس���ة االستاذ 
الحمد إلدارة ذلك  عبداللطيف 

الصندوق المالي.
� تبرز أهمية هذه المبادرة 
في قيمتها المادية والمعنوية 
للقطاع الخاص والذي يضطلع 
بأكثر من 60% من خطط التنمية 
االقتصادية ف���ي معظم الدول 
العربية ولكنه قلما يجد مثل 

اختتم وفد جمعية الصحافين 
زيارته للبوس����نة والهرس����ك 
والتي اس����تغرقت خمسة أيام 
قام خالله����ا بزي����ارة جمعية 
الصحافين البوسنين ووزارة 
البوسني  اخلارجية والبرملان 
وعدد من مقرات لبعض الصحف 

احمللية.
وعّبر رئيس الوفد وأمن السر 
العام جلمعية الصحافين فيصل 
القناعي في حديث »كونا« عن 
التي متخضت  رضاه للنتائج 
الت����ي وصفها  الزي����ارة  ع����ن 
بالناجحة، مشيرا الى تطلعات 
جمعية الصحافين في مواصلة 
التعاون مع املؤسسات اإلعالمية 
البوسنية في املستقبل. وأشار 
القناعي الى ان الزيارة التي قام 
بها الوفد قد ساهمت في حتقيق 
تقارب مهن����ي كبير بن ممثلي 
الكويتية  الوس����ائل االعالمية 
ونظيراتها البوسنية، مبينا ان 
التعاون بن تلك املؤسسات في 
املستقبل سيسهل حتقيق أهداف 
الطرفن في تب����ادل املعلومات 
واخلبرات الالزمة لتحسن األداء 

االعالمي في كال البلدين.
واعتبر القناعي زيارة الوفد 
االعالمي للبوسنة والهرسك انه 
امتداد لزيارة سمو رئيس مجلس 
الوزراء الش����يخ ناصر احملمد 
للبوسنة والهرسك التي عززت 
البلدين  ب����ن  العالقات  دعائم 
وشّيدت جس����ور التعاون بن 
املؤسس����ات الدميوقراطية في 

كال البلدين.
القناعي سفيرنا في  وشكر 
البوس����نة محمد فاضل خلف 
عل����ى ال����دور احمل����وري الذي 
لعبت����ه الس����فارة ف����ي اجناح 
زيارة الوفد، مبين����ا ان الدعم 
السفارة للوفد قد  الذي قدمته 
عكس حرص احلكومة الكويتية 
الشديد على احملافظة على ارث 
الكويت الدميوقراطي كما انه ابرز 
التمسك  حرص احلكومة على 
املبنية  الدميوقراطية  باملبادئ 
على حري����ة التعبير واحترام 

الرأي اآلخر.

ومن جانبه، أش����اد سفيرنا 
في سراييڤو محمد فاضل خلف 
بأداء وفد جمعية الصحافين، 
معبرا عن فخره واعتزازه بنتائج 
الزيارة التي أسست قاعدة قوية 
في حتقيق التعاون االعالمي بن 

البوسنة والهرسك والكويت.
وأش����ار الس����فير خلف في 
مقابلة مع »كونا« الى ان متتع 
الكويت والبوس����نة  كل م����ن 
والهرسك بالدميوقراطية وحرية 
التعبير قد ساعد في خلق مواقف 
مشتركة بن اإلعالمين الكويتين 
والبوسنين انطالقا من حرص 
الطرفن على احلفاظ على الرسالة 
االعالمية النزيهة في كال البلدين 
الصديقن. وكشف السفير خلف 
عن نية سفارتنا في سراييڤو 
مواصلة نش����اطها في تفعيل 
العالق����ات املتين����ة التي تربط 
الكويت بالبوس����نة والهرسك 
وذلك من خالل تس����هيل تبادل 
املعلومات واالتصاالت املستمرة 
بن املؤسس����ات الدميوقراطية 
في كال البلدين اللذين يفخران 
باملستوى الدميوقراطي الرفيع 

الذي يتمتعان به.

ذلك الدعم المباشر.
واستذكر مبادرات صاحب 
الس���مو األمير غير المسبوقة 
العالم االس���المي بإنشاء  في 
صندوق الحياة الكريمة بمبلغ 
100 ملي���ون دوالر، ويه���دف 
البطالة  الصندوق لمكافح���ة 
ودعم األمن الغذائي في الدول 
اإلسالمية األقل نموا. وقد نال 
السودان منه 7 ماليين دوالر 
تسلمها البنك الزراعي السوداني 
لدعم انتاج صغار المزارعين. 
ويش���رف الصندوق الكويتي 
للتنمي���ة االقتصادية العربية 
برئاسة االس���تاذ عبدالوهاب 
البدر على إدارة هذا الصندوق. 
واضاف تعتبر مبادرة صاحب 
المؤتمر  الس���مو األمير بعقد 
الدولي للمانحين والمستثمرين 
لشرق السودان أعظم وأنجح 
مكرمة ينالها السودان، حيث 
إنها قد جاءت عقب مبادرتين 
مشابهتين األولى لدعم اتفاقية 
سالم جنوب السودان انعقدت 
في أوسلو بالنرويج ولم يتحقق 
مما وعد به المانحون س���وى 
عون غذائي، وانعقدت الثانية 
لدعم اتفاقية سالم دارفور ولم 
ينتج عنها أي دعم يذكر. لقد 
الدول  الكويت  دفعت جدي���ة 
والمنظمات للتدافع للمساهمة 
في تمويل 149 مشروعا للبنية 
التحتية والخدمات و28 مشروعا 
استثماريا، وقد كانت الكويت 
سباقة في االلتزام بمبلغ 500 
البنية  ملي���ون دوالر لدع���م 

هنأ سموه بمرور 5 سنوات على تقلده اإلمارة

المبادرات االقتصادية لسموه تسهم في تحقيق الرفاهية والرخاء للمواطن العربي

د.إبراهيم ميرغني

صورة جماعية للوفد الصحافي مع السفير الكويتي في البوسنة

الوفد الصحافي أثناء زيارته اجلامع الكويتي في سراييڤو


