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خريطة وزعها العقيد الصبر تبني »بروڤة« مؤقتة إلغالق وحتويل بعض الطرق )هاني الشمري(محمد أبواحلسن والعقيد محمد الصبر والكابنت عبدالعزيز املنصوري

أبوالحسن: الكويت تستضيف قمة »التعاون« بحماسة وروح إيجابية

بشرى الزين
أكد رئيس اللجنة االعالمية 
املنبثق���ة عن اللجن���ة العليا 
إلع���داد قمة ال���دورة الثالثني 
محم���د ابواحلس���ن ان قم���ة 
التع���اون اخلليجي  مجل���س 
التي ستستضيفها الكويت في 
14 و15 اجلاري س���تحقق بكل 
تأكيد اجنازا متميزا اضافة الى 
االجنازات التي حتققت في القمم 
الس���ابقة التي سبق ان عقدت 

على ارض الكويت.
واشار ابواحلسن في مؤمتر 
صحافي اقيم مساء اول من امس 
في فندق ماريوت كورتيارد حول 
انشطة اللجنة االعالمية للدورة 
الثالثني ملؤمت���ر قمة مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية، 
إلى ان صاحب الس���مو األمير 
الشيخ صباح األحمد سيترأس 
القمة بروح ايجابية وبحماسة، 
الفتا الى ان هذه القمة ستكون 
اضافة الى ما حتقق خالل القمم 
الس���ابقة وما جس���دته على 
مستويات التنمية وطموحات 

شعوب املنطقة، موضحا ان هذه 
املنظومة اخلليجية يحرص قادة 
دول مجلس التعاون اخلليجي 
على ان تك���ون فاعلة ومؤثرة 
ويشعر بنتائجها املواطنون في 

مجلس التعاون.
وذكر ابواحلسن انه انطالقا 
من اهمية هذا احلدث اخلليجي 
اللجنة االعالمية  الكبير، فإن 
حترص عل���ى ان تتيح املجال 
اكثر لوسائل االعالم مبختلف 
مجاالتها، حيث متت دعوة نحو 
300 اعالمي وكاتب رأي، وذلك 
من اجل حتقيق مشاركة فاعلة 
وتغطية اعالمية ش���املة لكل 

مجريات القمة اخلليجية.
وأشار الى انه وعلى هامش 
هذه القمة فقد تفرعت عدة انشطة 
مواكبة للحدث اخلليجي خللق 
نوع من التنوع االعالمي، متمنيا 
القمة مغايرة  ان تكون ه���ذه 
في نوعية التغطية االعالمية، 
مش���يرا الى االنشطة التي مت 
ترتيبها للضيوف االعالميني 
من خ���الل اقام���ة معرض في 

فندق الراية، اضافة الى ندوات 
وحلقات نقاشية.

م���ن جهته، اك���د املتحدث 
الرسمي باسم وزارة الداخلية 
العقيد محمد هاشم الصبر على 
استعداد كل االجهزة االمنية 
لهذا احلدث اخلليجي الكبير، 
خاصة في ظل الظروف الدقيقة 
التي متر به���ا املنطقة والتي 
التش���اور املستمر  تستدعي 
بني قادة دول مجلس التعاون 

اخلليجي.
وشدد الصبر على ان وزارة 
الداخلية وعلى رأسها الشيخ 
جابر اخلال���د ووكيل الوزارة 
الفري���ق عبداللطيف الرجيب 
ستعمل على تذليل كل الصعوبات 
وتوفير جميع االمكانيات لنجاح 
القمة اخلليجية وتأمني كل املقار 
لالعالميني وتسهيل احلصول 

على بطاقات التغطية.
كم���ا أكد الصب���ر جهوزية 
وزارة الداخلي���ة، آم���ال تفهم 
اجلميع لالجراءات االحترازية 

التي يستدعيها احلدث.

تسكير مؤقت لتنفيذ

تصاريح رؤساء التحرير 

منطاد »التعاون«

المركز اإلعالمي

إصدار جديد

تسكير مؤقت لتنفيذ بروفات اإلغالق املتوقعة خالل القمة اخلليجية 
ابتداء من طريق الرياض إلى طريق امللك فيصل مقابل اليرموك ويتحول 

ميينا إلى الدائري اخلامس الدائري الثالث مع املغرب السريع

أوضح العقيد محمد الصبر انه لتسهيل اجراءات التصاريح اخلاصة 
برؤساء التحرير في الصحف احمللية فإنه يجب تزويد اجلهات املعنية 
بالبطاقات املدنية وارقام املركبات وكذلك املتعلقة بسائقيهم، مشيرا الى انه 

في حال لم يتم ايفاد هذه الوثائق فإن التصاريح لن تكون جاهزة.

كشف الكابنت عبدالعزيز املنصوري من االمارات العربية املتحدة عن 
اطالق منطاد مجلس التعاون اخلليجي برعاية صاحب السمو االمير 

الشيخ صباح االحمد وذلك اجلمعة املقبل من ساحة االبراج.
واشار املنصوري الى ان الهدف هو الترويج للثقافة االعالمية والعلمية 
والصحية لدول مجلس التعاون علما بأن هذا املنطاد سيحلق كذلك في 
جميع دول املجلس، اضافة الى دول اوروبية وآسيوية اخرى بهدف 
ايصال الرؤية اخلليجية والتعريف بالوحدة التي وصلتها هذه الدول 

كمنظومة اقتصادية وسياسية لها احتراما وتقديرها عبر العالم.

ق���ال رئيس اللجنة االعالمية املنبثقة من اللجنة العليا إلعداد 
قمة الدورة ال� 30 محمد ابواحلس���ن ان املركز االعالمي س���يكون 
مقره في فندق ماريوت كورتيارد بقاعة الراية برئاسة املستشار 
في وزارة اإلعالم خالد الرزني وبإدارة عدد من الشباب واالعالميني 
من وزارة االعالم. كما س���يترأس مدير العالقات العامة بالوزارة 

موسى تركي جلنة الضيافة واالستقبال.

اعلن املستش����ار في الديوان االميري محمد ابواحلسن عن اصدار 
جديد لكتاب يضم مجهودات واجنازات دول مجلس التعاون عبر قممها 
ال� 30 حيث سيشمل القرارات واملشاريع التي انبثقت عن اجتماعاتها 
إضافة ان الكتاب يتضمن صورا للقادة اخلليجيني.واشار ابواحلسن 
ال����ى ان هذا االصدار س����يوزع في بداية القمة، الفت����ا الى اصدار ثان 
يتعلق بتوثيق نتائج القمة وألول مرة يصدر بعد نهاية القمة بشهر 

وسيترجم الى اللغات االجنليزية والفرنسية واالسبانية.

أكد حرص القادة الخليجيين على أن تكون فاعلة ومؤثرة

أسيري والشريعان: القمة حجر أساس للتكامل االقتصادي
اكد اكادمييان كويتيان اهمي����ة القمة اخلليجية 
املقررة في الكويت منتصف الشهر اجلاري في اقرار 
مجموعة من املشاريع االقتصادية منها العملة املوحدة 
والربط الكهربائي والتي تشكل حجر اساس للتكامل 

االقتصادي بني دول املجلس.
واعتبرا ان امللف االقتصادي للقمة ميثل احد امللفات 
املهمة التي يسعى قادة املجلس من خاللها الى احداث 
تنمية للمجتمع وحمايته من تأثيرات االزمة املالية 
العاملية ومعاجلة عدد من املشكالت مثل تزايد معدالت 

البطالة ومعاجلة التركيبة السكانية.
فقد قال اس����تاذ العلوم السياس����ية وعميد كلية 
العل����وم االجتماعية في جامعة الكويت د.عبدالرضا 
اس����يري ان القمة تعقد في الكوي����ت بعد مرور 30 
عاما على انش����اء هذا الكيان ال����ذي واجه الكثير من 
التحديات االمنية والسياس����ية واالقتصادية ولكنه 

استطاع جتاوزها.
واكد اس����يري ان التحرك اجلماعي لدول مجلس 
التعاون والتنسيق بينها ساهما بتجاوز تلك االزمات 
موضحا ان ابرز التحديات احلالية تتمثل في مواجهة 
االزمة املالية العاملية التي تركت تاثيرا واضحا على 
بعض اقتص����ادات دول املجلس. ووصف موقع دول 
املجلس »باالستراتيجي النه ميثل احد اكبر مصادر 

الطاق����ة في العالم ويقع مبنطقة مليئة باالحداث لذا 
فال����كل يتطلع الى نتائج القم����ة املقبلة في الكويت 
سواء اقليميا او دوليا«.  اما استاذ االقتصاد باجلامعة 
د.انور الشريعان فقال ان التكامل االقتصادي بني دول 
املجلس مهم جدا الجناح املشروعات االقتصادية التي 
يقرره����ا في القمم مؤكدا ضرورة عدم التنافس على 

املشروعات االستراتيجية املتشابهة.
واوضح الشريعان ان كل دولة من دول املجلس 
لديها ميزة تنافسية ميكن ان تستغلها لتحقيق التكامل 
املنشود مبينا ان السعودية تتميز بالصناعات بينما 
قطر باملؤسسات التعليمية والبحرين باملركز املالي 

وهذه جميعا تساهم في حتقيق التكامل.
واضاف ان الكويت ميكن ان حتقق استفادة كبيرة 
وميزة تنافسية بني دول املجلس السيما انها تتميز 
بوجود مشروعات صناعية في مجال البتروكيماويات 
التي تعتبر قليلة التكلفة بس����بب قلة تكلفة انتاج 
النف����ط. واك����د ان التكامل االقتص����ادي يحتاج الى 
بنية حتتية وتشريعات متعددة يجب العمل عليها 
لتس����اهم في اسراع اجناز املش����روعات االقتصادية 
التي تقرها دول مجل����س التعاون وتهيئة االوضاع 
املقبلة جلهة مشروعات مهمة وجذرية مثل مشروع 

توحيد العملة.


