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)خالد معرفي ـ كونا(سمو ولي عهد ابوظبي الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد اثناء استقباله الوفد الصحافي الكويتي في فندق قصر االمارات سمو الشيخ محمد بن زايد مع الوفد الصحافي الكويتي بحضور السفير الكويتي صالح البعيجان

حديث بني سمو الشيخ محمد بن زايد والزميل عدنان الراشدسمو الشيخ محمد بن زايد والزميل أحمد بهبهاني

وزير التعليم العالي والبحث العلمي في االمارات اثناء استقبال الوفد الصحافي الكويتي الشيخ نهيان بن مبارك في لقطة تذكارية مع الوفد الصحافي الكويتي بحضور الشيخ حمدان بن مبارك وزير االشغال والشيخ حميد املعال

سمو الشيخ محمد بن زايد والزمالء يوسف اجلاسم وسامي النصف ووليد السريع

ولي عهد أبوظبي: علينا استغالل الوفرة المالية في النهوض بمجتمعاتنا الخليجية

 أبوظبي ـ وليد السريع ـ كونا: 
أكد ولي عهد ابوظبي نائب القائد 
االعلى للقوات املسلحة في دولة 
الفريق  العربية املتحدة  االمارات 
أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان متانة العالقات االماراتية ـ 
انها تعكس  الى  الكويتية مشيرا 
عمق الروابط التاريخية التي جتمع 
قيادتي البلدين والشعبني الشقيقني. 
وقــــال في لقاء مــــع وفد صحافي 
كويتي ان ما قدمته بالده للكويت 
ابان احتاللها ومشــــاركة قواتها 
املســــلحة في حرب التحرير امنا 
هو واجب أماله التزام األخ بأخيه 
مضيفا »نحن ال نرى في املوقف 
الذي اتخذناه امرا مستغربا الننا 
على يقني بأن الكويت كانت ستتخذ 
املوقف نفســــه فيما لو تعرضت 

دولة االمارات ألي خطر«.
وأعرب سموه بهذا الصدد عن 
اعتزازه وتقديره لصباح السمو 
األمير الشيخ صباح االحمد وقال 
»ان سمو الشــــيخ صباح مبنزلة 
الوالد لنا وهو مبكانة املغفور له 
بإذن اهلل سمو الوالد الشيخ زايد 

بن سلطان ال نهيان«.
وقال ســــموه ان دول مجلس 
التعــــاون اخلليجي حققت خالل 
السنوات املاضية اجنازات عديدة 
وان املرحلة املقبلــــة تدعونا الى 
جتديد هذه االجنازات مبا يتناسب 
واملتغيرات فــــي املفاهيم العلمية 
وثورة التكنولوجيا املعلوماتية.

وأشار الى انه البد من ان نستغل 
املالية احلالية في  الوفرة  فرصة 
النهوض مبجتمعاتنا اخلليجية 
مشددا على ان االستثمار الصحيح 
هو في االرتقاء باملستوى التعليمي 
البنائنا معربا عن ثقته بقدرة ابناء 
دول مجلس التعاون على محاكاة 
املجتمعات املتقدمة متى توافرت لهم 

االمكانات والوسائل والسياسات 
التعليمية املناسبة.

أعـــرب اعضاء  من جانبهم 
الوفد الصحافي خالل اللقاء الذي 
حضره ســـفيرنا لدى ابوظبي 
امتنان  البعيجان عـــن  صالح 
الشـــعب الكويتي وتقديره ملا 
بذلته دولة االمارات قيادة وشعبا 
في مؤازرتها للكويت مشــــيدين 
بدور القـــوات االماراتيــــة في 

واستذكر في هذا الصدد دور 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
في حشد الدعم السياسي الدولي 
من أجل قضية الكويت ودور »أم 
االمارات« الشيخة فاطمة بنت مبارك 
التي كان لرعايتهــــا واحتضانها 
البنائها الكويتيني في تلك الفترة 
أكبر االثر في التخفيف من قسوة 

محنة االحتالل عليهم.
وقال االعالمي يوسف اجلاسم 

تلك التي تســــعى الى االستفادة 
مــــن جتاربها وجتــــارب اآلخرين 
للنهوض مبســــتقبلها مشيرا الى 
التجربــــة االحتادية لالمارات  ان 
مثال حي ملا يتعني ان تكون عليه 
املشاريع الوحدوية وخاصة بعد 
فشل كثير من التجارب الوحدوية 
فــــي العالم العربــــي. وكان الوفد 
الصحافــــي الكويتي قــــام بجولة 
في دول مجلس التعاون شــــملت 

حرب حترير الكويت.
وقال عضو الوفد نائب رئيس 
الزميل عدنان  حترير »األنبــــاء« 
الراشد ان العطاء االماراتي لم يقف 
عند حد املشاركة في حرب التحرير 
بل انها كانت أولى الدول التي بادرت 
بارسال قواتها العسكرية حني عاد 
رئيس النظام العراقي البائد الى 
حشــــد قواته على حدود الكويت 

عام 1994.

ان استذكارنا لدور دولة االمارات 
ودول مجلس التعاون ومواقفهم 
املشرفة خالل هذه الفترة التي تشهد 
احتفال الكويت باعيادها الوطنية 
امنا هي رســــالة البنائنا الذين لم 
يعاصروا فترة االحتالل بأن »عمقكم 
الدائم هو بيتكم اخلليجي وان دولة 

االمارات احد أعمدة هذا البيت«.
الكاتب الصحافي سامي  وأكد 
النصــــف ان االمم احليــــة هــــي 

زيارة كل من السعودية والبحرين 
وقطر وسلطنة عمان باالضافة الى 
االمارات للتعبير عن شكر وامتنان 
الشعب الكويتي للمواقف املشرفة 
التي اتخذتها دول مجلس التعاون 
ابان فترة االحتالل العراقي لدولة 
الكويت. ووجه منســــق اجلولة 
الزميل عدنان الراشد الشكر بهذه 
املناســــبة لســــمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد الذي 

بارك هذه اجلولة وللنائب االول 
ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك 
على دعمها ولنائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د. محمد الصباح ووكيل اخلارجية 
خالد اجلاراهلل وســــفراء الكويت 
واملكاتب العسكرية بدول مجلس 
التعاون ومؤسسة اخلطوط اجلوية 
الكويتية على مساهمتهم في اجناح 

هذه اجلولة.

مـا قدمنـاه للكويت إبـان احتاللهـا واجب أمـاله التـزام األخ بأخيه ولـو تعرضت اإلمـارات ألي خطـر فسـتتخذ الكويت الموقف نفسـه
المرحلة المقبلة تدعونـا لتجديد إنجازات »التعاون« وواثقون بقدرة مواطنينا على محاكاة المجتمعـات المتقدمة متى توافرت لهم اإلمكانات

الراشـد: نسـتذكر بكل العرفان دورالشـيخ زايد 
والشيخة فاطمة »أم االمارات« في رعايتهما أبناء الكويت
النصـف: العمـق الدائـم للكويت هو 
البيـت الخليجي واإلمـارات أحد أعمدته

سمو الشيخ محمد بن زايد استقبل الوفد الصحافي الكويتي وأكد أن متانة العالقات اإلماراتية ـ الكويتية تعكس عمق الروابط التاريخية

وزير التعليم اإلماراتي: دول مجلس التعاون تملك كل عوامل الوحدة

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي بدولة االمارات 
العربية املتحدة الشـــيخ نهيان بـــن مبارك آل نهيان ان 
دول مجلس التعاون اخلليجي متلك كل عوامل الوحدة 

فيما بينها.
وأشار الشيخ نهيان في لقاء مع وفد صحافي كويتي 
برئاسة رئيس جمعية الصحافيني الكويتية احمد بهبهاني 
الى ان شعوب دول مجلس التعاون اخلليجي يجمعها تاريخ 

مشترك وعقيدة واحدة وروابط اجتماعية متداخلة وهو 
ما يوفر أسسا قوية لنجاح مشروع الوحدة اخلليجية.

وقال ان من أهم مقومـــات جناح التجربة االحتادية 
لدولة االمارات ان قادتها وفي مقدمتهم رئيسها الراحل 
املغفور له بإذن اهلل الشـــيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
عملوا باستمرار على تعزيز نقاط االتفاق والبناء عليها 
ولم يسمحوا للتباينات ان تعوق مسيرتهم نحو الهدف 

الذي حددوه وهو قيام الدولة االحتادية.
وأكد الشيخ نهيان خالل اللقاء الذي حضره السفير 
الكويتي لـــدى ابوظبي صالح البعيجان عمق العالقات 
والروابط التاريخية بني االمارات والكويت موجها التهنئة 
لقيادة وحكومة وشـــعب الكويت مبناسبة االحتفاالت 

باالعياد الوطنية للكويت.
ورحب بزيارة الوفد الصحافي الكويتي لدولة االمارات 

مشيرا الى انها تعكس حالة التواصل املطلوبة لتعزيز 
مسيرة العالقات الثنائية الوطيدة بني البلدين.

وضم الوفد الكويتي نائـــب رئيس حترير صحيفة 
»األنباء« عدنان الراشد واالعالمي يوسف اجلاسم والكاتب 
الصحافي سامي النصف ونائب رئيس التحرير لشؤون 
التحريـــر االلكتروني بوكالة االنبـــاء الكويتية )كونا( 

وليد السريع.

الشيخ نهيان بن مبارك أكد أنه يجمعها التاريخ المشترك والعقيدة الواحدة والروابط االجتماعية المتداخلة

وفد من جمعية 
الصحافيين سيزور 

دمشق قريبًا
اعلن رئيس احتـــاد الصحافيني 
الســـوريني الياس مراد ان وفدا من 
جمعية الصحافيني الكويتية سيزور 

دمشق خالل االسبوع اجلاري.
وقال مراد في تصريح لـ »كونا« 
ان الوفد الذي يترأسه رئيس جمعية 
الصحافيني احمد بهبهاني يضم 10 

زمالء من الصحافيني الكويتيني.
وأضاف ان الوفد ســـيلتقي عددا 
من املسؤولني الســـوريني في اطار 
احتفـــاالت الكويت بالعيـــد الـ 50 
لالستقالل والذكرى الـ 20 للتحرير 
والذكرى اخلامســـة لتولي صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 

مقاليد احلكم.
وأشاد رئيس احتاد الصحافيني 
الســـوريني بالعالقـــات القائمة بني 
االحتاد وجمعية الصحافيني الكويتية، 
مشيرا الى ان زيارة الوفد تأتي في 
اطار هذه العالقات والتباحث حول 

تطويرها.


