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وزير خارجية قطر: بذل املزيد من اجلهد واملضي قدماً في مسيرة العمل املشترك بني مجلس التعاون وكل من األردن واملغرب

اخلالد ترأس وفد الكويت في االجتماع التحضيري للمجلس الوزاري اخلليجي
عن األمل ف���ي ان حتقق هذه 
النتائج املرجوة  االجتماعات 
التي تتناس���ب م���ع طموح 
وتطلعات شعوب دول مجلس 
التعاون واململك���ة االردنية 
الهاش���مية واململكة املغربية 

في التقدم واالزدهار.
الهيئة  بدوره قال رئيس 
االستشارية للمجلس االعلى 
ل���دول مجلس التعاون لدول 
اخلليج العربية عبداهلل بشارة 
املقبلة  القمة اخلليجي���ة  ان 
ستشهد انطالقة جديدة لدول 
املجلس السيما على املستويني 

السياسي واالقتصادي. 
وأضاف بشارة في تصريح 
ل� »كونا« ان الهيئة س���تقدم 
الوزاري اخلليجي  للمجلس 
الذي سيجتمع في الدوحة اليوم 
مرئيات تشكل طموحات وآمال 

دول املجلس وشعوبها.
وذكر بشارة ان »مسيرة 
دول مجلس التعاون مرضية 
لكنها بطيئة وميكن بسهولة 
تنش���يطها من دون املساس 
بثوابتها ونظامها االساسي«. 
ان  وش���دد على ضرورة 
التنشيط وفق  تكون عملية 
ما تراه الهيئة االستش���ارية 
»ش���املة وكاملة« من خالل 
تنفيذ بعض القرارات السيما 
االقتصادية وصوال الى حتقيق 
التي  »املواطنة االقتصادية« 
متنح املواطن اخلليجي حرية 
التجاري ف���ي دول  العم���ل 
املجلس ف���ي جميع املجاالت 
العسكرية  باستثناء االعمال 

واالمنية. 
وقال »ان هن���اك قرارات 
كثيرة ص���درت عن املجلس 
بحاج���ة ال���ى اع���ادة النظر 
لتتواكب مع املستجدات الدولية 
ومتطلبات العوملة السيما في 
مجال الثقافة«، داعيا الى االخذ 
باالعتبار االنفتاح مبسارات 
حقوق االنس���ان واحلريات 
ودور  والش���باب  وامل���رأة 
الثقافة في الترابط والتنمية 

الوطنية. 
التي  املرئيات  ان  وأضاف 
س���تقدم للمجل���س الوزاري 
اخلليج���ي تعب���ر ع���ن دعم 
وترسيخ ملسيرة دول مجلس 

التعاون. 

وق���ال العطية ف���ي كلمة 
في مس���تهل اجتماع مشترك 
لوزراء خارجية أعضاء مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية 
مع االردن واملغرب: إن الشيخ 
صب���اح اخلالد ب���ذل جهودا 
مخلص���ة ومقدرة في الدورة 
املاضية، مؤك���دا أن جهوده 
كان لها بالغ االثر في تعزيز 
مسيرة العمل املشترك بني دول 

املجلس.
كما أعرب نيابة عن وزراء 
خارجية دول مجلس التعاون 
عن ترحيبه مبشاركة وزير 
اخلارجية االردني ناصر جودة 
ووزير اخلارجية والتعاون 
الدين  الدولي املغربي صالح 

مزوار في االجتماع.
وقدم العطي���ة في كلمته 
التعازي واملواس���اة للمملكة 
املغربية في ضحايا السيول 
التي اجتاحت اقليم »كلميم« 
املناط���ق االخرى  وبع���ض 

باململكة مؤخرا.
وأكد أن تطلعات الشعوب 
في مجلس التعاون واألردن 
واملغرب لتحقيق مس���تقبل 
مزدهر في شتى مناحي احلياة 
تشكل هدفا سيبقى ماثال امام 
اجلميع وحتديا يتعني النجاح 
فيه، مشددا على ان الشراكات 
والتعاون والتكامل بني هذه 
الدول »هي التي تستطيع ان 

حتقق ذلك وحتافظ عليه«.
وقال: ان النتائج االيجابية 
الت���ي مت حتقيقه���ا في اطار 
االجتماعات الس���ابقة بفضل 
اجلهود املبذولة في اطار تعزيز 
مسيرة العمل املشترك »تدفع 
اجلميع ال���ى بذل املزيد منها 
واملضي قدما في مسيرة العمل 
املشترك بني مجلس التعاون 
وكل من االردن واملغرب وصوال 
الى حتقيق جمي���ع االهداف 
آمال  املنش���ودة ومبا يحقق 
وتطلعات دولنا وش���عوبنا 

الشقيقة«.
وأشاد بجهود فرق العمل 
املش���تركة من أجل التوصل 
النتائ���ج االيجابية  إلى هذه 
التعاون  في ش���تى مجاالت 
السياس���ية واالقتصادي���ة 
والتنموية والثقافية وغيرها 
من املج���االت االخرى، معربا 

اليمن وخط���وات تنفيذ  في 
املب���ادرة اخلليجية وآلياتها 

التنفيذية.
هذا، وأشاد وزير اخلارجية 
القطري خالد بن محمد العطية 
باجلهود الت���ي بذلها النائب 
االول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية الشيخ صباح 
اخلالد خالل رئاسته املجلس 
الوزاري اخلليجي في دورته 

املاضية.

اخلارجية الشيخ صباح اخلالد 
في االجتماع الوزاري املشترك 
الرابع ب���ني وزراء اخلارجية 
التعاون  ف���ي دول مجل���س 
لدول اخلليج العربية ووزير 
اخلارجية وشؤون املغتربني 
في اململكة االردنية الهاشمية 
الش���ؤون اخلارجية  ووزير 
والتعاون في اململكة املغربية، 
وذلك لالطالع على سير العمل 
املش���ترك ب���ني دول مجلس 

احم���د ناصر احملم���د ومدير 
ادارة شؤون مجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية السفير 
ناصر املزين وس���فيرنا لدى 
قطر متعب صالح املطوطح 
وعددا من كبار مسؤولي وزارة 

اخلارجية. 
النائب االول  كما ش���ارك 
لرئي���س مجل���س ال���وزراء 
الش���يخ  ووزي���ر اخلارجية 
صباح اخلالد ف���ي االجتماع 

التع���اون اخلليجي واالردن 
واملغرب.

النائب االول  كما ش���ارك 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
الش���يخ صباح  اخلارجي���ة 
اخلالد في االجتماع الوزاري 
املشترك بني وزراء اخلارجية 
التعاون  ف���ي دول مجل���س 
لدول اخلليج العربية ووزير 
خارجية اجلمهورية اليمنية، 
حي���ث مت تن���اول االوضاع 

املشترك بني املجلس الوزاري 
ل���دول مجلس التعاون لدول 
العربي���ة ورئيس  اخللي���ج 
الهيئة االستشارية  وممثلي 
للمجل���س األعل���ى ملجلس 
التعاون اخلليجي، حيث مت 
االطالع على دراسات ومرئيات 
املرفوعة  الهيئة االستشارية 

ملقام املجلس األعلى.
النائب االول  كما ش���ارك 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير 

ترأس النائب االول لرئيس 
ال���وزراء ووزي���ر  مجل���س 
الش���يخ صباح  اخلارجي���ة 
اخلالد وفد الكويت املشارك في 
اعمال الدورة ال� 133 لالجتماع 
التحضيري للمجلس الوزاري 
ملجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية، ويضم وفد الكويت 
مدير ادارة مكتب النائب االول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
السفير الشيخ د.  اخلارجية 

تتقدم ب�سادق �لعز�ء و�ملو��ساة �إىل

عائلـــة الهدية الگــــرام
لـوفاة �ملغفـور لــه بـاإذن �هلل تعـالـى 

نايف مروي ملفي الهدية
تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسگنه فسيح جناته

وألهم آله وذويه الصبر والسلوان


