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صاحب السمو امللكي االمير سلمان بن عبدالعزيز يتسلم درعا تذكارية من الوفد الصحافي الكويتي

درع تذكارية يقدمها الزميل احمد بهبهاني ملستشار جاللة سلطان عمان عبدالعزيز الرواس بحضور سفير الكويت سالم الزمانان

سمو األمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز وسفير الكويت الشيخ حمد جابر العلي سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في حديث مع الزميل وليد السريع رئيس األركان االماراتي الفريق حمد الرميثي يقدم هدية تذكارية للسفير صالح البعيجان

وزير االعالم العماني مرحبا بالزميل د.انس الرشيد

قائد قوة دفاع البحرين الفريق اول الشيخ خليفة بن أحمد متوسطا الوفد الكويتي وسفير الكويت الشيخ عزام الصباحرئيس احتاد الصحافة اخلليجية الزميل تركي السديري متوسطا الوفد الكويتي وسفراء الكويت والبحرين وعمان والرياض

معالي الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني والزميل سامي النصف سمو األمير فيصل بن سلمان متوسطا سفير الكويت الشيخ حمد جابر العلي والوزير عبدالعزيز خوجة والزميالن تركي السديري وخالد املالك

معالي رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني والوفد الصحافي الكويتي وسفير الكويت علي الهيفي

سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي متوسطا الوفد الصحافي وسفير الكويت صالح البعيجان صاحب السمو امللكي األمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والوفد الكويتي والسفير الشيخ حمد جابر العلي ووكيل االعالم السعودي د. عبدالعزيز بن سلمة

صحافيون كويتيون زاروا دول
في ظل احتفال الكويت بثالث
مناسبات وطنية عزيزة على 
قلوب أبنائها وهي اليوبيل الذهبي 
لالس���تقالل والذكرى العشرين 
للتحرير ومناسبة مرور 5 سنوات 
على تولي صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد مقاليد احلكم، 
قام وفد إعالمي كويتي ضم كوكبة 
الزمالء األفاضل بجولة على  من 
الدول الشقيقة اخلمس في مجلس 
التع���اون اخلليجي، حمل خاللها 
الوفاء واالمتنان  الوفد مش���اعر 
والتقدير لألشقاء الذين انتصروا 
بنخوة وإب���اء للحق الكويتي في 
أحلك أيام االحتالل الغاشم لبلدنا 

احلبيب.

رفعنا خالل اجلولة، التي متت 
مبباركة سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد ودعم ال محدود 
النائب األول لرئيس مجلس  من 
ال���وزراء ووزير الدفاع الش���يخ 
جابر املبارك ومبتابعة من وزارة 
اخلارجية، أسمى آيات شكرنا الى 
شعوب دول مجلس التعاون من 
آباء وأمهات وأبناء لم يدخروا جهدا 
أو صورا من صور التضحية في 

مساندة إخوتهم الكويتيني.
البداية كانت في مملكة اخلير، 
العربية السعودية حيث  اململكة 
تشرفنا بلقاء كل من النائب الثاني 
لرئيس مجلس ال���وزراء ووزير 
الداخلية صاحب الس���مو امللكي 

األمير نايف بن عبدالعزيز وأمير 
الرياض صاحب السمو امللكي األمير 
سلمان بن عبدالعزيز ومساعد وزير 
الدف���اع والطيران واملفتش العام 
العس���كرية السعودية  للشؤون 
صاحب السمو امللكي األمير خالد 

بن سلطان.
وق���د اجمع أصدق���اء الكويت 
الكبار األمير نايف واألمير سلمان 
واألمير خالد على مكانة الكويت 
في قلب خادم احلرمني الشريفني 
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز وفي 

قلب اململكة حكومة وشعبا.
وتركت كلمات األمير نايف بن 
عبدالعزيز وقوله »اننا والكويت 
سواء بسواء وما يصيبها يصيب 

الس���عودية« عمي���ق األث���ر في 
نفوسنا، وبكثير من االعتزاز تلقينا 
كلمات األمير سلمان عن تقديره 
للصحافة الكويتية بني وس���ائل 
اإلعالم املختلفة واستذكار سموه 
الستقبال اإلخوة السعوديني ألبناء 
الكويت ومساعدتهم على اجتياز 

محنة االحتالل.
وتلقينا نصيحة األمير خالد 
مبنح املقاومة الكويتية لالحتالل 
مزيدا من الدراسة والتوثيق بكثير 
م���ن االهتمام الش���ديد من رجل 
عسكري يجسد منوذجا يحتذى 
الوطني���ة والتضامن  الروح  في 

اخلليجي.
م���ن الس���عودية توجهنا الى  

الشقيقة شعرنا  البحرين  مملكة 
كما في اململكة العربية السعودية 
بأنن���ا بني أهلنا وتش���رفنا بلقاء 
ال���وزراء صاحب  رئيس مجلس 
الس���مو امللكي األمير خليفة بن 
سلمان آل خليفة حيث أكد سموه 
على عم���ق ومتانة عالقات بالده 
بالكويت. كما التقينا القائد العام 
لقوة دف���اع البحرين الفريق أول 
الشيخ خليفة بن أحمد، ورئيس 
هيئة اإلعالم الشيخ فواز بن محمد 

آل خليفة. 
وأكد س���موه ان م���ا قامت به 
البحرين من أجل نصرة الكويت 
كان واجبا جتاهها من أهل البحرين 
الكويت  الذين نشأوا على محبة 
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صاحب السمو امللكي االمير نايف بن عبدالعزيز يقدم درعا تذكارية للوفد الصحافي الكويتي

درع تذكارية لرئيس هيئة االعالم الشيخ فواز بن محمد آل خليفة بحضور مستشار جاللة ملك البحرين الزميل نبيل احلمر

الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي االماراتي متوسطا الوفد الصحافي وسفير الكويت صالح البعيجان

الزميل احمد بهبهاني يقدم درعا تذكارية لوزير الثقافة واالعالم السعودي د. عبدالعزيز خوجة

مساعد وزير اخلارجية القطري محمد الرميحي وسفير الكويت علي الهيفي والزميل عدنان الراشد لقطة تذكارية لسفير الكويت في قطر سلمان الهيفي والوفد الكويتي بحضور امني احتاد الصحافة اخلليجية الزميل ناصر العثمان والسفير محمد الرميحي وأركان السفارة الكويتية

سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مرحبا بالزميل عدنان الراشد

صاحب السمو امللكي االمير خليفة بن سلمان آل خليفة وسفير الكويت الشيخ عزام الصباح والزميل د. أنس الرشيد

وزير الثقافة القطري حمد الكواري زائرا الوفد في مقر اقامته

سمو األمير خالد بن سلطان ورئيس الوفد الزميل احمد يوسف بهبهاني

مستشار جاللة سلطان عُمان عبدالعزيز الرواس مع الوفد الصحافي بحضور سفير الكويت سالم الزمانان

صاحب السمو امللكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة يتسلم درعا تذكارية من الوفد الكويتي بحضور سفير الكويت الشيخ عزام الصباح والشيخ فواز بن محمد آل خليفة

الكويت تعتز بممثليها
في كل محط��ة من محطات 
الزي��ارة احاطن��ا س��فراء دولة 
مجل��س  دول  ف��ي  الكوي��ت 
التعاون الشيخ حمد جابر العلي 
والش��يخ عزام مب��ارك الصباح 
والس��يد علي الهيفي والس��يد 
والسيد صالح  الزمانان  س��الم 
العاملني  الى  اضاف��ة  البعيجان، 
الرعاية  ب��كل  ف��ي س��فاراتنا، 
والش��كر  وال��ود،  واالهتم��ام 
والتقدي��ر للمكاتب العس��كرية 
الكويتية في تلك الدول الشقيقة. 
أخرى  مناس��بة  الزيارة  وكانت 
زادت قناعتن��ا الراس��خة ب��أن 
تف��وق الديبلوماس��ية الكويتية 
ومتيزه��ا يقوم عل��ى االختيار 
الصحيح لالش��خاص القادرين 
على ابراز صورة بلدنا بأفضل 

ما ميكن.

»التعاون«.. وفاًء ألهل الوفاء
وأهلها، متمنيا سموه ان تستمر 

هذه احملبة مع األجيال القادمة.
وبخبرته كرجل دولة تش���هد 
له املنطقة وتاريخها نبهنا سموه 
الى أهمي���ة »أال تش���غل بلداننا 
األحداث السياس���ية احمليطة عن 
االلتفات ألولوياتنا بحيث ال تتقدم 
السياسة على التنمية وأهمية ان 
يقوم املسؤولون اخلليجيون بعقد 
املزيد من اللقاءات ومناقشة األمور 
التي تهم أوطانهم وعمل مراجعة 

دائمة ملا مت اجنازه.
ثم وصلنا إلى قطر الش���قيقة 
حيث قوبلنا بالترحاب من معالي 
ال���وزراء وزير  رئيس مجل���س 
اخلارجية الشيخ حمد بن جاسم 

آل ثاني الذي أبدى مشاعر أهل قطر 
جتاه الكويت وازدهارها وإعجاب 
القي���ادة القطرية بحكمة صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
ومسيرة سموه املضيئة. مبحبة 
كبيرة قال الشيخ حمد بن جاسم 
ان���ه »ال فضل لقط���ر حني وقفت 
مع الكوي���ت إبان محنة االحتالل 
فالفضل هلل ع���ز وجل«. وتخلل 
اللقاء حديث حول األوضاع الدقيقة 
التي متر بها املنطقة وتأثيرها على 
دولنا ما يستوجب من دول مجلس 
الذي  االلتزام بتضامنها  التعاون 
أظهرته بوجه التحديات، وأهمية 
املضي قدما في العمل على حتقيق 
الكرمية ملواطني  الرفاه واحلياة 

دول املجلس.
وف���ي أرض س���لطنة عم���ان 
الشقيقة اجتمعنا مبستشار جاللة 
السلطان قابوس لشؤون الثقافة 
السيد عبدالعزيز بن محمد الرواس 
ووزير اإلعالم السيد حمد بن محمد 
الراش���دي اللذين اكدا على عمق 
العمانية،  الكويتي���ة –  العالقات 
واصف���ني اياها بانه���ا »مصيرية 
وتاريخية« وانها منوذج للعالقات 
األخوية املمتدة التي ترسخت على 
مدى عقود طويلة وقطعت أشواطا 

كبيرة في كل املجاالت.
وفي اإلمارات العربية املتحدة 
الشقيقة التقينا في قصر املؤمترات 
بسمو الش���يخ محمد بن زايد آل 

نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد 
األعلى للقوات املسلحة ورئيس 
التنفيذي باإلمارة حيث  املجلس 
اكد لنا سموه ان ما قدمته اإلمارات 
للكوي���ت واجب ول���و تعرضت 
اإلمارات � ال سمح اهلل � ألي خطر 
فإن الكويت بالتأكيد ستتخذ املوقف 

نفسه.
وشدد سمو الشيخ محمد بن زايد 
على أهمية استغالل دول مجلس 
املالية  التعاون اخلليجي للوفرة 
املوجودة في النهوض مبجتمعاتنا 
اخلليجية والتركيز على التنمية 
البشرية الن مواطنينا قادرون على 
محاكاة املجتمعات املتقدمة متى ما 

توافرت لهم االمكانات.

أعضاء الوفد
ض���م الوف���د الصحافي 
الكويت���ي: رئي���س جمعية 
الصحافيني الكويتية الزميل 
احمد يوسف بهبهاني ومنسق 
اجلولة نائب رئيس التحرير 
الزميل عدنان الراشد ووزير 
االع���الم االس���بق د. انس 
الرش���يد واالعالمي يوسف 
اجلاسم والكاتب الصحافي 
الزميل سامي النصف ونائب 
رئيس حترير وكالة االنباء 
التحرير  الكويتية لشؤون 
االلكترون���ي الزمي���ل وليد 
الس���ريع ومصور »كونا« 

الزميل خالد معرفي.

)خالد معرفي ـ »كونا«(صاحب السمو امللكي األمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود والوفد الصحافي الكويتي وسفير الكويت الشيخ حمد جابر العلي وأركان السفارة الكويتية


