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أبو الغيط يبدأ جولة خليجية تشمل اإلمارات 
والكويت وسلطنة عمان والبحرين

الغانم: زيادة العيادات الطبيةالعلوي: نعّلق آمااًل كبيرة على القمة
 في أماكن وجود الوفود المشاركة

الصبر: »الداخلية« حريصة على اتخاذ 
اإلجراءات الكفيلة بنجاح المؤتمر

أعلن مدير ادارة الطوارئ الطبية بوزارة الصحة د.فيصل الغامن انه 
مت اضافة 3 عيادات طبية في أماكن وجود الوفود املش����اركة في القمة 

اخلليجية التي ستستضيفها الكويت في الشهر اجلاري.
وق����ال الغامن في تصريح ل� »كونا« على هامش اس����تعدادات وزارة 
الصحة للقمة انه مت جتهيز 11 عيادة ومختبرا في قصر بيان والفنادق 
ومطار الكويت الدولي مبشاركة اكثر من 170 طبيبا وفني طوارئ طبية، 
اضافة الى الطواقم التمريضية. وذكر ان س����يارات االس����عاف املرافقة 
للوفود واملواكب الرسمية مجهزة بكل املعدات الطبية واجهزة االنعاش 
مع وجود طبيب متخصص، مؤكدا حرص الوزارة على تهيئة الظروف 

املواتية لضيوف الكويت واملشاركني في القمة.
وأوضح الغامن ان التجهيزات الطبية تتكون من فريق طبي متكامل 
تش����مل تخصصاته اجلوانب الوقائية مثل الصح����ة العامة والصحة 
املهنية وخدمات التغذية واالطعام لفحص االطعمة والعاملني فيها للتأكد 
من س����المتهم والطوارئ الطبية والتجهي����زات واملواصالت واخلدمات 
املساندة، فضال عن توفير رعاية صحية للمشاركني في املؤمتر على مدار 
الس����اعة. وذكر انه مت تشكيل جلنة مساندة لعملية االتصاالت والربط 
بني اجلهات املختلفة واملستشفيات وجتهيز املستشفيات من خالل رفع 
درجة استعداداتها ووضع قائمة من االستشاريني للتعامل مع احلاالت 

الطارئة على مدار الساعة.

ادارة اإلعالم األمني  أكد مدير 
الناطق الرسمي بوزارة الداخلية 
العقي����د محمد الصبر على أهمية 
اس����تضافة الكوي����ت ملؤمتر قمة 
مجلس التعاون لدول اخلليج الذي 
يعقد في ال� 14 و15 اجلاري، مشيرا 
الى حرص الداخلية على اتخاذ كل 

االجراءات إلجناح املؤمتر.
وقال الصبر في بيان صحافي 
امس ان مؤمتر القمة مناسبة بالغة 
األهمية من جميع النواحي وهناك 
توجيهات مشددة من وزير الداخلية 
الشيخ جابر اخلالد يتابع تنفيذها 
وكيل الداخلية القائد واملشرف العام 

أحمد الرجيب. وأضاف الصبر ان املستشار بالديوان األميري ورئيس 
اللجنة العليا محمد ابواحلسن قد ترأس اجتماعا للجنة االعالمية العليا 
للمؤمتر استعرض خاللها اخلطوط العريضة لتنفيذ البرنامج اإلعالمي 
للجنة، مشددا على أهمية كرم الوفادة وحسن االستقبال لكل الضيوف 
وخاصة رجال الصحافة واإلعالم املكلفني بتغطية جلسات املؤمتر. وأشار 
الصبر الى أهمية االلتزام العسكري والضبط والربط لرجال األمن إلظهار 
هيبة رجل األمن في مختلف املواقع الى جانب حسن التعامل والتصرف 
والتمسك بقواعد املرونة واللياقة مع ضيوف املؤمتر. وأوضح ان وحدة 
اإلعالم األمني جاهزة للقيام مبهامها وخاصة مع اللجنة االعالمية العليا 
وقيادة العمليات وتسهيل كل االجراءات ملندوبي اإلعالم الرسمي واخلليجي 
والدولي واستخراج التصاريح األمنية وإنشاء وحدة لالستعالم هدفها 

توصيل بيانات القيادة العليا جلميع اعضاء اللجنة االعالمية.

الكباريتي :للكويت تاريخها في لّم الشمل العربي

صحافيون وكّتاب مصريون يؤكدون 
األهمية البالغة التي تكتسبها القمة

مشاورات وزير اخلارجية ستركز 
على ايج����اد وتوفير فرص عمل 
جديدة للمصريني والتعرف على 
احتياجات حكومات هذه الدول من 

األيدي العاملة املصرية.
واشار الى ان ابوالغيط سيبحث 
حتسني أوضاع العمالة املصرية 
باخلليج والتفاوض حول شروط 
عم����ل أفضل مع عرض مش����اكل 
املصريني في هذه الدول والسعي 
حللها وتيسير فرص االقامة ألسر 

املصريني العاملني في اخلارج.
ولف����ت زك����ي ال����ى ان وزير 
اخلارجية املصري سيناقش مع 
نظرائه تبادل االعفاء من رسوم 
التأش����يرات بالنسبة للجوازات 
املهمة واخلاصة مع بحث كيفية 
التج����اري ومنع  التب����ادل  دعم 
االزدواج الضريبي وتيسير منح 
التأشيرات لرجال األعمال من خالل 

عدة اتفاقيات.
وتصل هذه النس����بة الى حوالي 
60% في الس����عودية و92 في كل 

من االمارات وقطر.
كما أكد وزير العمل البحريني 
»ان مسألة سوق العمل اكبر من ان 
حتل على يد وزراء العمل وحدهم 
ونحن ف����ي مجلس وزراء العمل 
اخلليجي نلتقي 3 مرات في السنة 
على األقل واجلهود واضحة من 
بينها انعقاد مؤمتر وزراء العمل 
العرب ألول م����رة في اخلليج إذ 
ستستضيفه البحرين في فبراير 
املقبل«. وأكمل قائال »لذا نرى انه 
من املهم ان تتخذ القمة اخلليجية 
في الكويت خطوات مهمة وحاسمة 
لتكون مبنزلة املرجعية إلصالح 
س����وق العمل ف����ي دول اخلليج 
بشكل متناسق ومتجانس يقوم 
على أس����اس إنساني وتشريعي 
واقتص����ادي مش����ترك، موضحا 
»اننا متفقون على مبادئ وأسس 
العمل وعلى تش����خيص املخاطر 

واحللول«.

الدول وان قوة االقتصاد  باقي 
انعكاس  اخلليجي سيكون لها 
ايجاب���ي على ال���دول العربية 
وس���تزيد من فرص االستثمار 

فيها خاصة االردن«.
وقال ان الس���نوات املاضية 
أثبتت صحة هذا القول خاصة 
ان االس���تثمارات الكويتية في 
االردن تتصدر حاليا نظيراتها 

العربية واالجنبية.
واكد الكباريتي اهمية املشاريع 
املدرجة على جدول اعمال قمة 
دول مجلس التعاون اخلليجي 
وقال انها مشاريع تعزز التوحد 
التشبيك االقتصادي  من خالل 
وتوحي���د املصالح املش���تركة 
لدول وشعوب مجلس التعاون 
اخلليجي وتشكل نواة لتوحد 

اقتصادي مستقبلي عربي.
وق���ال ان الوح���دة النقدية 
اخلليجية، ستقوم بني دول قوية 
ماليا مم���ا يعطيها بعدا لتكون 
نواة لوحدة نقدية عربية، مشيرا 
في هذا املجال الى الوحدة النقدية 

االوروبية وقوة اليورو.

االقتصادي لصالح الدول العربية 
جميعا.

من جهته أك����د مدير التحرير 
التنفيذي لصحيفة »املصري اليوم« 
املستقلة ش����ارل فؤاد املصري ل� 
»كونا« أن اقرار مشروع الوحدة 
النقدية اخلليجية سيسهم في تنامي 
اقتصاديات دول مجلس التعاون 
على غرار االحتاد االوروبي »خاصة 
أن العالم يتجه الى خلق كيانات 

وتكتالت اقتصادية كبيرة«.
ورأى أن احت����اد دول مجلس 
التعاون في عملة موحدة سيفتح 
الب����اب ام����ام ج����ذب املزي����د من 
االس����تثمارات الكبي����رة الى دول 
املجلس وبالتالي الى املنطقة ما 
س����يخلق املزيد من فرص العمل 
ويجعل دول املجلس قوة اقتصادية 
كبيرة ميكنها ان تكون أكثر تأثيرا 
في ش����تى املج����االت بخاصة في 
املجالني االقتصادي والسياسي.
)يتبع(  وذك����ر املصري أن اقرار 
موضوع الربط الكهربائي بني دول 
مجلس التعاون اخلليجي سيزيد 
من االستثمارات في املشروعات 
الكهربائية ويزيدها اندماجا معربا 
عن أمله في أن تس����هم مثل هذه 
التطورات االيجابية في املزيد من 

التالحم والتواصل.
وقال مدي����ر حترير صحيفة 
»االخب����ار« بدر الدي����ن أدهم في 
تصريح ل����� »كون����ا« ان انعقاد 
القمة اخلليجية في دولة الكويت 
يحظى باهتمام بال����غ من قيادة 
وحكومة وش����عب هذا البلد الذى 
يهتم بالقضايا االساسية ملنطقة 
الشرق األوسط بشكل عام ومنطقة 

اخلليج بشكل خاص.
وأعاد الى االذهان التوجه الذي 
بدأه صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد منذ أن تولى مقاليد 
احلكم في الكويت بشأن ضرورة 
احياء النظام االقتصادي العربي 

بوجه عام.

الى مناقش����ة  واجلمارك اضافة 
تطوير س����بل الرعاية للجاليات 

املصرية.
وأوضح زكي أن هذه اجلولة 
تأتي في اط����ار التحرك املصري 
املكث����ف لدعم عالق����ات التعاون 
بني مصر ودول اخلليج، قائال ان 

وأشار في السياق ذاته الى ان 
الدول اخلليجية تشهد وضعا فريدا 
من نوعه فيما يتعلق بالعمالة إذ 
تش����كل العمالة الوطنية األقلية 
مقارنة بالعمالة الوافدة التي تهيمن 
على س����وق العمل حيث يشكل 
العمال الواف����دون أكثر من %50 
من قوة سوق العمل في مجلس 
التعاون ل����دول اخلليج العربية 

تنتهجه الكويت واطالق مبادرات 
عربي���ة تعزز العم���ل العربي 
املش���ترك انطالقا م���ن تبادل 
املنفعة. واضاف ان املش���اريع 
املهمة  االقتصادي���ة والثقافية 
القمة سيكون  التي ستناقشها 
لها اثر ايجابي على اقتصادات 
الدول اخلليجية وبالتالي على 
العربية وقال »ان  االقتصادات 
اي تأثير ايجابي يحدث في اي 
دولة عربية س���ينعكس على 

القمة اخلليجية وفي مقدمها امللفات 
االقتصادية في ضوء أزمة الديون 
التي تواجهها امارة دبي وتداعياتها 
على دول مجلس التعاون اخلليجي 
اضافة الى األزمة املالية العاملية 
وآثارها الكبيرة على اقتصاديات 

املنطقة.
ووصف رئيس منظمة الكتاب 
االفرو آس����يوية د.محمد مجدي 
مرجان في تصريح مماثل ل� »كونا« 
مشروع الوحدة النقدية اخلليجية 
املطروح على ج����دول أعمال قمة 
الكويت بأنه »خطوة مهمة« على 
طريق الوح����دة االقتصادية بعد 
أن حققت الدول اخلليجية تقدما 
اقتصاديا كبيرا في مجال االندماج 

مع االقتصاد العاملي.
وأثنى مرجان على فكرة اقرار 
الوحدة النقدية اخلليجية ملا له من 
دور كبير في حتقيق التعاون مع 
دول العالم األخرى والتعامل القوي 
على أساس من املصالح املتبادلة 
واملشتركة معربا عن أمله أن حتقق 

القمة أهدافها املنشودة.
ولفت الى أن صاحب الس����مو 
األمير الشيخ صباح األحمد كان 
أول زعيم عرب����ي يدعو الى عقد 
قمة اقتصادية عربية استضافتها 
الكويت في يناي����ر املاضي وهي 
اخلطوة التي أحيت جانب التعاون 

القاه����رة � كون����ا: يبدأ وزير 
اخلارجية املصري أحمد أبوالغيط 
الي����وم جولة خليجية تش����مل 
االمارات والكويت وسلطنة عمان 
والبحرين يجري خاللها مشاورات 
مكثفة مع نظرائه في تلك الدول 
بهدف دعم العالقات الثنائية في 

جميع املجاالت.
وقال املتحدث باسم اخلارجية 
السفير حسام زكي في تصريح 
صحاف����ي ام����س ان أبوالغي����ط 
الكويت  سيرأس مع نظرائه في 
والبحري����ن وعم����ان اجتماعات 
اللجان العليا املشتركة بني مصر 
وتلك الدول والتي سينتج عنها 
اتفاقيات تعاون في  توقيع عدة 

عدة مجاالت.
واوض����ح ان ه����ذه املجاالت 
تشمل التعاون الثقافي والعلمي 
القومي واالس����كان  والتخطيط 
والتعلي����م واالعالم والس����ياحة 

املنامة � كونا: قال وزير العمل 
العلوي امس  البحريني د.مجيد 
»اننا نعلق آماال كبيرة« على القمة 
اخلليجية املقبلة في الكويت في 
مجال اصالح سوق العمل السيما 
ان قضية العمالة الوافدة تعتبر 
»من املسائل املصيرية التي تهم 
مستقبل الدول اخلليجية كافة«.

واضاف د.العلوي في تصريح 
ل� »كونا«: »ان فكرة إصالح سوق 
العمل انطلقت من الكويت ونأمل ان 
تتم في الكويت«، مشيدا بخطوات 
ال����دول اخلليجية،  العديد م����ن 
خصوصا الكويت في مجال إصالح 

هذا القطاع.
كما أوضح »ان الهدف املنشود 
ف����ي القمة هو وض����ع تصورات 
ورؤى إزاء مشروع إصالح سوق 
العمل تضفي سمة إنسانية عليه 
وتقلص الفجوة بني العامل الوافد 
والوطني وتشجع على استخدام 
التكنولوجي����ا للح����د من اجلهد 

البشري وحتريره«.

عمان � كونا: قال رئيس غرفة 
جت���ارة االردن نائل الكباريتي 
العربي يسجل  العالم  ان  امس 
للكويت تاريخها في لّم الشمل 
العربي واطالق مبادرات التوحد 
التي ستحفظها األجيال القادمة 
الفتا في ه���ذا املجال الى القمة 
اخلليجية املرتقب���ة منتصف 
الش���هر اجل���اري وم���ن قبلها 
القمة االقتصادي���ة والتنموية 

االجتماعية العربية.
وقال الكباريتي في لقاء مع 
»كونا« ان احتضان الكويت لقمة 
قادة دول مجلس التعاون لدول 
اخلليج العربية في دورتها ال� 30 
والتي ستعقد في ال� 14 وال� 15 
من شهر ديسمبر اجلاري ومن 
قبلها القمة االقتصادية العربية 
االولى دليل احتفاظ الكويت بنهج 
الصدارة في تبني مشاريع لم 
الشمل العربي وتقوية العالقات 
السياسية بفعل ترابط املصالح 

االقتصادية وتبادل املنفعة.
وحث الكباريتي الدول العربية 
على االقتداء بنهج التوحد الذي 

القاهرة � كونا: أجمع صحافيون 
وكتاب مصريون امس على االهمية 
البالغة التي تكتسبها القمة ال� 30 
ل����دول مجلس التعاون اخلليجي 
التي تستضيفها  الكويت منتصف 
ديسمبر اجلاري والتي تستمدها 
من القضايا املطروحة على جدول 
اعماله����ا التي تص����ب في صلب 
التعاون االقتص����ادي اخلليجي 

والعمل العربي املشترك.
واوضح هؤالء في تصريحات 
متفرقة ل� »كونا« أن القمة سوف 
تنعقد في وجود حتديات ومتغيرات 
في املنطقة مشيرين الى ان جدول 
اعمالها يجسد التطلعات الرامية 
ال����ى تعميق العالق����ات بني دول 

املجلس.
وأكد رئيس مجلس ادارة ورئيس 
حترير وكالة أنباء الشرق األوسط 
عبداهلل حسن أن القمة اخلليجية 
في الكويت تأتي في مرحلة مهمة 
متر بها األمة العربية وفي مقدمها 
أمن اخلليج وما تشهده الساحة 
الفلسطينية من انقسام خطير بني 
حركتي »فتح« و»حماس« وتأخر 
توقيع اتفاق املصاحلة بينهما وهو 

ما يؤثر سلبا في عملية السالم.
وقال حس����ن ان هذه القضايا 
املهم����ة س����تكون حاض����رة أمام 
اجتماعات قادة دول مجلس التعاون 
الس����ت للبحث في أفضل السبل 
ملواجهة هذه املش����كالت واالتفاق 
على سياس����ة خليجي����ة موحدة 
تتفق والرؤي����ة العربية ملجابهة 

هذه التحديات.
واش����ار الى أن الوضع األمني 
في العراق من املوضوعات املهمة 
التي س����تكون حاضرة بقوة أمام 
قادة دول مجلس التعاون باعتبار 
أن ما يجري فيه ينعكس على أمن 

منطقة اخلليج بشكل عام.
وش����دد رئيس حترير وكالة 
أنباء الشرق األوسط على أهمية 
امللفات األخرى التي س����تبحثها 

لتوقيع اتفاقيات ثنائية في جميع المجاالت

أحمد أبوالغيط 

د. مجيد العلوي

نائل الكباريتي

الشيخ مبارك الدعيج

العقيد محمد الصبر

عبداهلل حسن

الدعيج: استضافة الكويت للقمة الـ 30 تأكيد للروابط الخليجية
أكد رئيس مجلس االدارة واملدير العام لوكالة االنباء الكويتية )كونا( 
الشيخ مبارك الدعيج أمس أن استضافة الكويت للقمة اخلليجية ال� 30 
في منتصف الشهر اجلاري متثل تأكيدا للروابط والصالت التي تربط 
دول مجلس التعاون اخلليجي في جميع امليادين وصوال لتحقيق األهداف 

السامية التي يسعى اليها املجلس.
وقال الشيخ الدعيج في تصريح صحافي ان مشروع الربط الكهربائي 
الذي س����يتم تدشينه في هذه القمة ميثل احد مناذج التعاون احلقيقية 
التي يتطلع اليها مجلس التعاون اخلليجي، وأن ش����عوب دول املجلس 

تتطلع الى مزيد من االجنازات.
وذكر ان بناء اإلنسان واالرتقاء بثقافته هما ديدن قادة مجلس التعاون 
الذين ال يألون جهدا في س����بيل حتقيق ذلك، مضيفا أن اإلستراتيجية 
الثقافية اخلليجية التي س����تبحثها القمة اخلليجية تستوجب تضافر 
اجلهود الرسمية واألهلية، وهذه مسؤولية تشترك فيها جميع املؤسسات 

اخلليجية الثقافية والتربوية واإلعالمية.

وأكد الشيخ الدعيج ان الكويت التي استعدت الستضافة القمة اخلليجية 
ال� 30 تدعم كل اجلهود التي من شأنها تكريس سبل التعاون والتكامل 

بني دول املجلس مبا يحقق آمال وتطلعات شعوب دول املجلس.
واضاف الش����يخ الدعيج أن وكالة االنب����اء الكويتية )كونا( أكملت 
استعداداتها لتغطية انشطة هذا احلدث اخلليجي املهم عبر نشرتي )كونا( 
االخبارية باللغتني العربية واالجنليزية، اضافة الى موقع الوكالة على 
شبكة االنترنت الذي يحتوي على رابط خاص جلميع املواد اإلخبارية 

املتعلقة بالقمة وخدمة الرسائل القصيرة.
وذكر ان الوكالة ستصدر بهذه املناسبة كتابا بعنوان »قمة الكويت 
والطموح اخلليجي« ش����ارك فيه نخبة من األكادمييني واملتخصصني، 
اضافة الى باحثي مركز املعلومات واألبحاث في »كونا« يتناول قضايا 
التنمية االقتصادية واالجتماعية في مجلس التعاون اخلليجي، مضيفا 
انه س����يتم عرض الكتاب في جناح »كون����ا« باملركز اإلعالمي اخلاص 

بالقمة اخلليجية.

أوضح أن مشروع الربط الكهربائي الذي سيتم تدشينه أحد نماذج التعاون الحقيقية


