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العـــازمي

يت�شــرف

عبدالله �سامل بوتلف واإخوانه
بــدعــوتــكــم حلــ�ــشــور

جنلهم زفـــــاف  ــل  ــف م�سـاريح

لال�ستف�سار:   99227722 - 66663848

وذلك م�شاء يوم غد اجلمعة املوافق 2009/12/11  يف �شالة مراد بهبهاين مبنطقة ال�شعب

وبح�شوركم يتم الفرح وال�شرور

بــوتــلـفاأفراح

والدعوة عامة

الغانم: »المشروعات السياحية« تحتضن انطالق 
منطاد صاحب السمو من أبراج الكويت

أك����د نائب رئي����س مجلس 
اإلدارة والعضو املنتدب لشركة 
الس����ياحية خالد  املشروعات 
الغ����امن ح����رص اإلدارة العليا 
على املش����اركة واملساهمة في 
املناس����بات الوطنية والقومية 
الكويت  التي تنظمها  املختلفة 
أو تستضيفها، وأشار الى انه 
مبناس����بة انعقاد مؤمتر القمة 
التعاون لدول اخلليج  ملجلس 
الذي تستضيفه الكويت، وبناء 
على التنسيق املسبق مع اللجنة 
اإلعالمي����ة املنبثقة عن اللجنة 
اخلاصة إلع����داد الدورة ال� 30 
للمؤمتر، وذلك الحتضان شركة 
املشروعات السياحية انطالق 
منطاد صاحب السمو األمير من 
أمام احد أهم الصروح السياحية 
واحلضارية وأعرقها في منطقة 

اخللي����ج العربي وه����ي أبراج 
 11 الكويت، وذلك يوم اجلمعة 
اجلاري في الساعة ال� 1.30 ظهرا 

احتفاال بانعقاد املؤمتر.
من جانبه، تقدم الغامن بالشكر 

والتقدير للقائمني على تنظيم 
املؤمتر ومتمنيا النجاح والتوفيق 
لقادة مجلس التعاون، الفتا الى 
حرص اإلدارة العليا في شركة 
املشروعات السياحية على توفير 
كل اإلمكاني����ات املتاحة إلجناح 
هذه املناسبة، ودعا الغامن أهل 
الكويت من املواطنني واملقيمني 
ملتابعة انطالق منطاد صاحب 
الس����مو األمير وهو يحّلق في 
أمام  سماء كويتنا احلبيبة من 

أبراج الكويت.
واضاف ان مثل هذه املناسبة 
تعتبر فخرا لن����ا ألن ذلك يعد 
التي  الش����ركة  حتقيقا ألهداف 
أثبت����ت دوره����ا وتواصلها مع 
املجتمع الكويتي وقدرتها على 
حتمل املسؤولية والثقة الغالية 

التي أولتها لنا احلكومة.

سفير خادم الحرمين ثّمن استضافة الكويت للقمة

الفايز: قادة »التعاون« يواصلون المسيرة لتحقيق مصالح شعوبهم

سياسيون سعوديون: قمم الكويت حاسمة للوئام بين األشقاء

أكاديميون قطريون: العملة الموحدة من أهم الموضوعات
الدوحة � كونا: اكد أكادمييون قطريون أن انعقاد 
قمة دول مجلس التعاون اخلليجي في الكويت منتصف 
الشهر اجلاري تكتسب أهمية بالغة السيما ان القمة 
ستناقش العديد من القضايا السياسية واالقتصادية 

والتنموية واالجتماعية.
وقالوا في تصريحات متفرقة ل� »كونا« ان من بني 
املوضوعات املهمة التي ستتم مناقشتها خالل القمة 
موضوع العملة املوحدة وفكرة انش���اء بنك التنمية 
الذي دعا اليه أمير قطر الش���يخ حمد بن خليفة آل 
ثاني، مطالبني في نفس الوقت تأكيد فكرة ترس���يخ 

املواطنة اخلليجية والهوية العربية.
وذكر عميد كلية القانون بجامعة قطر د.حس���ن 
السيد »اننا مؤمنون بأن وجود هذه املنظومة االقليمية 
التي جتمع دول اخلليج تس���عى جاهدة الى توحيد 

سياستها وشؤونها االقتصادية واالجتماعية«.
وقال السيد ان القمة اخلليجية تسعى الى ترسيخ 
املواطنة اخلليجية وحتقيق حلم املواطن اخلليجيي 

وتطبيق العملة اخلليجية املوحدة اضافة الى انشاء 
بنك التنمية الذي دعا اليه أمير دولة قطر على غرار 

بنك التنمية في االحتاد األوروبي.
ومتن���ى ان تتبنى القمة انش���اء محكمة خليجية 
تختص بالفصل في املنازعات املتعلقة بتنفيذ قرارات 
مجلس التعاون اخلليجي وما تتعهد به الدول، مؤكدا 
ان وجود مثل هذه احملكمة سيزيد الثقة جتاه األعضاء 

جميعا وستساهم في تفعيل القرارات.
من جهته أعرب أستاذ االعالم بكلية اآلداب والعلوم 
بجامعة قطر د.ربيعة الك���واري عن أمله بأن تتخذ 
القم���ة اخلليجية قرارات تعود بالفائدة على مجلس 

التعاون وعلى املواطن اخلليجي.
ورأى الك���واري ان موض���وع العملة املوحدة من 
املوضوعات املهمة التي ستطرح خالل القمة السيما 
ان املجلس يس���عى من���ذ فترة لتطبيقه���ا في دول 

اخلليج.
وأكد انه يجب ايضا التركيز خالل القمة على القضية 

الثقافية والهوية العربية، معتبرا ان هذا املوضوع مهم 
جدا في ظل وجود الفضائيات واالعالم احلر.

وطال���ب بضرورة احلفاظ عل���ى الهوية العربية 
والتعامل مع القضايا املهمة التي متس املواطن اخلليجي 
بصورة تس���اعده على اتخاذ قراراته مشيدا في هذا 
الصدد ب���دور الفضائيات واالعالم ف���ي التعامل مع 

األزمة املالية العاملية.
وقالت االس���تاذ املساعد بقس���م العلوم النفسية 
بكلي���ة التربية بجامعة قطر بتول خليفة ان من بني 
القضايا املهمة التي س���تناقش خالل القمة موضوع 
العمل���ة اخلليجية املوحدة، مؤك���دة ضرورة اتخاذ 
قرار خالل القمة لس���هولة التعامل بني دول اخلليج 
وتسهيل التجارة الببينية بني دول مجلس التعاون 

في شتى املجاالت.
وطالبت ببحث موضوع ذوي االحتياجات اخلاصة 
واالتفاق على انشاء جلنة مشتركة بني دول اخلليج 

لتبادل اخلبرات ووضع قانون موحد خلدمتهم.

ش����دد س����فير خادم احلرمني 
الشريفني لدى الكويت د.عبدالعزيز 
الفايز على اهمية قمة دول مجلس 
التعاون التي تستضيفها الكويت 
14 و15 اجلاري. وقال السفير الفايز 
في تصريح صحافي ان هذه القمة 
تنعقد في ظ����روف بالغة االهمية 
اذ ان هن����اك العديد من املواضيع 
االقليمي����ة والعربي����ة والدولية 
التي س����تكون محل اهتمام قادة 
دول مجلس التعاون. واشار الى 
ان املنطقة العربية عامة ومنطقة 
اخلليج خاصة تواجهان حتديات 
سياسية وامنية واقتصادية ومالية 

كبيرة وبالتالي فان جدول اعمال 
هذه القمة سيكون حافال بقضايا 
املنطقتني اخلليجية والعربية فضال 
عن املواضيع التي متس مواطني 
دول املجل����س من زيادة للتعاون 
والتنسيق في املجاالت املختلفة.

وذكر ان املتابع ملسيرة مجلس 
التع����اون خالل العق����ود الثالثة 
املاضي����ة يدرك مدى اس����تطاعة 
دول املجل����س حتقيق����ه لزيادة 
التكامل اخلليجي ويدرك كذلك ان 
ق����ادة دول املجلس عازمون على 
الى  مواصلة املسيرة والوصول 
ما فيه مصلحة دولهم وشعوبهم. 

واضاف: لقد جنح مجلس التعاون 
خالل العقود الثالثة املاضية في 
جتاوز العديد من االزمات االقليمية 
وتقليل اثارها السلبية على دول 
املجلس، وقال لق����د كان االجناز 
االكبر للمجلس هو تركيزه على 
القضايا التي متس مواطني دوله 
في املجاالت االقتصادية واملالية 
والثقافية والتعليمية وهي املجاالت 
التي له����ا ارتباط وثي����ق بحياة 
املواطنني كما اثبت املجلس قدرته 
على زيادة التنس����يق والتعاون 
بني دوله في مجاالت السياس����ة 
اخلارجية والدفاعية واالمنية. واكد 

الفاي����ز ان اململكة التي حتتضن 
االمانة العامة ملجلس التعاون تقوم 
بقيادة خادم احلرمني الش����ريفني 
امللك عب����داهلل ب����ن عبدالعزيز، 
يحفظه اهلل، ب����كل جهد لتفعيل 
ودعم مسيرة التعاون اخلليجي مع 
اخوانه قادة دول املجلس. ومتنى 
الفايز للقم����ة التوفيق والنجاح، 
مثمنا استضافة الكويت الشقيقة 
للقمة ومقدرا جهود صاحب السمو 
االمير الش����يخ صباح االحمد في 
دعم مسيرة املجلس منذ انشائه 
لتحقيق ما تتطلع اليه ش����عوب 

دول املجلس.

القمة تأتي استكماال للمصاحلات 
العربي����ة واخلليجية التي يقوم 
بها صاحب السمو االمير الشيخ 
صباح االحم����د والتي باتت عرفا 
لقمم الكويت الناجحة والفاعلة.

واوضح ان للكويت دورا فعاال 
في املصاحلة بني االشقاء وخلق 
فرص الوئام بينهم وذلك السعي 
هو من سياسات الكويت الثابته 

للتعامل مع االشقاء.
واعرب عن تفاؤل����ه بتجاوز 
املجلس لالزمة االقتصادية العاملية 
وازمة ديون مجموعة دبي العاملية 
واخلروج من هذه االزمة الطارئة 

في مسيرة دول املجلس.
وحول الدور املأمول من دول 
املجل����س جتاه االعت����دءات على 
حدود اململكة العربية السعودية 
ان املجلس سبق  اجلنوبية، قال 
وان أصدر بيان تضامن أكد وقوف 
دول املجلس مع اململكة، موضحا 
ان القمة ستجدد تأكيدها على حق 
اململكة في حماية اراضيها وحماية 

مواطنيها من اي اعتداءات.

االساسية الداعمة للقضية وانها 
لم تتاجر فيها بل ساعدت القضية 
الفلسطينية كثيرا بفضل عالقات 
دول املجلس املتميزة مع املجتمع 
الدول����ي التي اكتس����بتها بفضل 

سياساتها الدولية املعتدلة.
العمل����ة  وح����ول موض����وع 
البنك  اخلليجية املوحدة ومكان 
املركزي اخلليجي متنى أال يكون 
هذا املوضوع هو القضية الطاغية 
بني ملفات القمة االخرى، مبينا ان 
حكمة وخبرة صاحب السمو االمير 
في معاجلة هذا االمر وبالتعاون مع 
الزعماء حتما ستوصلنا  أشقائه 

الى حل.
من جانبه، قال عضو مجلس 
الش����ورى الس����عودي الس����ابق 
د.علي اخلضيري ل����� »كونا« ان 
قمة الكويت تأت����ي امتدادا للقمم 
السابقة والتي حقق فيه املجلس 
اجنازات قوية، متمنيا ان تتواصل 
مس����يرة االجنازات ملصلحة دول 

وشعوب املجلس.
واضاف د.اخلضيري ان هذه 

الرياض � كونا: أكد سياسيون 
العربية  القم����م  أن  س����عوديون 
واخلليجية التي تعقد في الكويت 
عادة ما تكون قمم حاسمة في مجال 
املصاحلات والوئ����ام والتضامن 

العربي واخلليجي.
وقال عضو مجلس الشورى 
الس����ابق د.محمد بن  السعودي 
عبداهلل آل زلفة ل� »كونا« ان ادارة 
ورئاسة قمة املجلس االعلى ملجلس 
التعاون ال� 30 املتمثلة في صاحب 
السمو االمير الشيخ صباح االحمد 
هي التي تدعم وتنجح القمة وحتقق 

الوئام واملصاحلة بني االشقاء.
واضاف د.آل زلفة أن س����موه 
هو أحد كبار زعماء العالم وميلك 
املعرف����ة الكامل����ة بأوضاع دول 
املنطقة ودول العالم وله من اخلبرة 
التي اكتسبها من عمله  الطويلة 
بالشأن السياسي منذ عقود ودوره 

الفاعل فيها.
وذكر ان سموه عرف عنه احلكمة 
التعامل  والصبر والقدرة عل����ى 
مع مختلف االوضاع السياس����ية 

انه  واالقتصادية واالمني����ة كما 
ميلك قدرات فائق����ة للتعامل مع 
هذه االوضاع، لذا اكتسب االحترام 
الكبير من شعبه ومن زعماء وقادة 

دول املجلس والعالم.
وشدد على أهمية قمة الكويت 
بس����بب االوضاع الت����ي متر بها 
املنطقة، س����واء كانت خليجيا أو 
عربي����ا أو اقليمي����ا أو دوليا مثل 
العراق  ف����ي  التحدي����ات االمنية 
وتأثيره����ا عل����ى دول املجل����س 
ووضع ايران غير املستقر داخليا 
وخارجيا واالعتداءات على حدود 
اململكة العربية السعودية اجلنوبية 

واالوضاع في اليمن.
واعرب عن امله أن يحظى اليمن 
باهتمام القادة في قمة الكويت ألنه 
يش����هد حتديات كبيرة وهو جزء 
من ش����بة اجلزي����رة العربية، لذا 
فاستقرار اليمن ضروري الستقرار 

دول املجلس.
التحديات االقتصادية  وحول 
اجلديدة، السيما أزمة ديون مجموعة 
دبي العاملية، دعا االمارات العربية 

املتحدة الى مساندة ودعم امارة دبي 
»حتى تزول هذه الغمة«.

واعتب����ر »ان نهضة دبي هي 
نهضة نعت����ز به����ا وال نريد أن 
تتعرض هذه النهضة ملا يعكر االمن 
االقتصادي والتجاري واالستثماري 

للمنطقة«.
الفلسطينية،  القضية  وحول 
ذكر ان دول املجل����س من الدول 

في حوار مع صحيفة الشرق القطرية

الجاراهلل: أزمة دبي وتمرد الحوثيين يتصدران 
مناقشات القادة في القمة الخليجية

العنجري: طموحات كبيرة تعقدها 
الشعوب الخليجية على قمة »التعاون«

وال ميكن جتاهل اوضاعها الداخلية 
وانه سبق ان اعلنت دول مجلس 
التعاون وقوفها الى جانب اليمن 
في التص����دي لكل ما ميس امنها 

وسيادتها ووحدة اراضيها.
وأض����اف ان دول املجل����س 
دان����ت م����ا تتعرض ل����ه بعض 
املناطق احلدودية السعودية من 
هجمات من قبل هؤالء املتمردين 
واالرهابيني حيث اعلنت وقوفها 
ودعمها لالشقاء في اململكة العربية 
السعودية ملا تتعرض له من انتهاك 
لسيادتها وجتاوز على حدودها 
ووقوف دول املجلس بالكامل معها 
ومع حقها املشروع في الدفاع عن 

أراضيها وسيادتها.
وأعرب اجلاراهلل عن تفاؤله بأن 
تشهد فترة رئاسة الكويت للقمة 
اخلليجي����ة املزيد من االجنازات، 
الفتا الى امكانية ان تش����هد هذه 
السنة توقيع اتفاق التجارة احلرة 
مع أوروب����ا فضال عن اخلطوات 
االيجابية التي تلي التصديق على 
اتفاقية االحتاد النقدي الذي يعتبر 
خطوة أولى للدخ����ول الى عالم 

العملة اخلليجية املوحدة.
ان املس����اعي  وأكد اجلاراهلل 
لدعوة عمان واالمارات لالنضمام 
ال����ى االحتاد النق����دي اخلليحي 
لن تتوق����ف، معربا عن ثقته في 
انضمامهما، ان تثبت هذه التجربة 

جناحها.

احل����دود أمام التب����ادل التجاري 
التكاليف وس����يفتح املجال  بأقل 
أمام التطور العمراني والسياحي 
أما  وإزالة احلواج����ز اجلمركية، 
االحت����اد النقدي اخلليجي وإقرار 
العملة املوحدة فهو واحد من أهم 
املشاريع، حيث إن توحيد العملة 
س����يدفع إلى توحيد التشريعات 
والسياسات النقدية ملختلف دول 
امللفات  املجلس، معتبرة أن هذه 
من األسس املهمة لالقتصاد املوحد، 
ألنها ستحقق التكامل االقتصادي 
بني الدول اخلليجية، وس����تكون 
نواة للتكامل االقتصادي العربي، 
داعية إلى جتاوز اخلالف الطفيف 
حول حتفظات سلطنة عمان ودولة 
اإلم����ارات العربي����ة املتحدة على 
العملة اخلليجية املوحدة وإنشاء 
البنك املركزي اخلليجي، لتحقيق 
األهداف اإلس����تراتيجية لالحتاد 
النقدي وإفساح املجال أمام رؤوس 

األموال لتتحرك بأمن وأمان.
وزادت العنجري أن أهمية هذه 
امللفات ال تقلل من أهمية امللفات 
األخرى التي متث����ل حتديا لدول 
املنطقة ومنها ملف األمن العراقي 
الن����ووي اإليراني،  امللف  وكذلك 
مؤكدة أن التعامل بحكمة مع كل 
هذه امللفات مؤشر مهم على صمود 
مجلس التع����اون في مواجهة كل 

التحديات.
وف����ي خت����ام تصريحها قالت 
الس����احة احمللية  إن  العنج����ري 
تشهد صراعا وتأزميا مستمرين 
في قضايا قد ال تستحق أن نضيع 
معها وقتنا وفكرنا، ونشغل معها 
الشعب، بينما نترك القضايا امللحة 
إلى إجنازها بأسرع  التي نحتاج 
املواطنني  وقت لتحقيق تطلعات 

مبستقبل أفضل.
ودعت الن����واب والوزراء إلى 
إعطاء قضاي����ا التنمية املزيد من 
اهتماماتهم، وطالبتهم بأن يضعوا 
نصب أعينه����م تطلعات صاحب 
الس����مو األمي����ر الش����يخ صباح 
األحمد لتحويل الكويت إلى مركز 
مالي وجتاري، مؤكدة أن الكويت 
لن تنهض بالصراعات املستمرة 
والبحث عن املصالح الشخصية، 
وأن األمانة التي في أعناقهم تقتضي 
حتديد األولوي����ات والبحث عما 
العامة للوطن  يحقق املصلح����ة 

واملواطنني.

حجر األساس ملواجهة أي حتديات 
أمنية لدول املجل����س ويعزز من 
الترابط بني الدول الشقيقة ويقوي 
من مكانتها كتكتل مهم على مستوى 
املنطقة والعالم، وال يخفى علينا 
جميعا أنه يس����هم في حل الكثير 
من املش����اكل االجتماعية، خاصة 
أن األزم����ات االقتصادية األخيرة 
س����واء العاملية أو اإلقليمية كانت 
لها تأثيرات سلبية بشكل أو بآخر 

على أسواق وشعوب املنطقة.
وأعربت العنج����ري عن أملها 
بأن تخرج القمة بنتائج ملموسة 
تصب في مصلحة املواطن اخلليجي 
الع����ادي وتش����جع االقتصاديني 
ورجال األعمال على االس����تثمار 
ف����ي دول اخللي����ج، مضيف����ة أن 
املشاريع املطروحة على القمة لها 
أهميتها الكبيرة في حتقيق التكامل 
االقتصادي بني دول املجلس، ومن 
الربط  هذه املش����اريع مش����روع 
الكهربائي الذي من ش����أنه توفير 
الطاقة الالزم����ة لنهضة صناعية 
خليجية غير مسبوقة، ومشروع 
الذي سيفتح  الس����كك احلديدية 

أكدت الناشطة السياسية نبيلة 
العنجري أن استمرار التعاون بني 
دول اخللي����ج العربية حتت مظلة 
التع����اون يدع����و للفخر  مجلس 
واالعتزاز، خاصة أن املجلس يعد 
من أجنح املنظمات اإلقليمية على 
مس����توى منطقة الشرق األوسط، 
مبا حققه من إجنازات مش����هودة 

منذ إنشائه.
وأعربت العنجري في تصريح 
صحافي عن تفاؤلها بانعقاد قمة 
التعاون في الكويت برئاسة صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
خالل 14 و15 اجلاري، الفتة إلى أن 
مبعث هذا التفاؤل هو أن الكويت 
كانت دائما محطة مهمة في طريق 
اإلجن����ازات اخلليجية والعربية، 
وال ننس����ى أنها كان����ت صاحبة 
فكرة إنشاء مجلس التعاون قبل 
30 عاما، كم����ا أنها جمعت الدول 
العربي����ة ألول مرة ف����ي تاريخها 
حتت مظلة املصالح االقتصادية 
املشتركة خالل القمة االقتصادية 
التي عقدت منذ شهور، وقد خرجت 
تلك القمة بقرارات وتوصيات غير 
مسبوقة على صعيد التعاون بني 

الدول العربية.
ولفتت العنج����ري إلى أن قمة 
التعاون ال� 30 ستكون مهمة جدا 
وستكون لها انعكاسات إيجابية على 
اقتصادات الدول اخلليجية وهناك 
طموحات كبيرة تعقدها الشعوب 
اخلليجية على ه����ذه القمة، نظرا 
النعقادها في ظروف معقدة سياسيا 
واقتصادي����ا وأمني����ا واجتماعيا، 
مش����يرة إلى أن النهوض بالعامل 
االقتصادي املش����ترك من شأنه أن 
ينعكس إيجابيا على بقية التحديات، 
التكامل االقتصادي يعد  إن  حيث 

البحث في����ه واحلديث عنه بعد 
الظروف مهيأة اآلن  ان اصبحت 
للكويت بأن تكون إحدى زبائن 
الغاز القطري. وفي الشأن اإليراني 
أكد اجلاراهلل حرص دول املجلس 
على اقامة عالق����ات طبيعية مع 
ايران، معربا عن امل دول املجلس 
من ايران أال تتدخل في شؤونها 
مثلما ان دول املجلس ال تتدخل 
في الشأن االيراني. وقال ان القمة 
ستوجه رسالة الى ايران مبا يجب 
ان تكون عليه طبيعة عالقاتها مع 
دول اخلليج وس����تبلغها حرص 
دول املجلس على التوصل الى حل 

سلمي للملف النووي االيراني.
وحول دع����م القمة لليمن أكد 
اجلاراهلل ان مجلس التعاون ينظر 
الى اليمن كدولة مهمة في املنطقة 

الدوحة � كونا: كش����ف وكيل 
وزارة اخلارجية خالد اجلاراهلل 
أن أزم����ة دبي ومت����رد احلوثيني 
القادة في  يتصدران مناقش����ات 
قمة مجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية ال� 30 التي تس����تضيفها 
الكويت يوم����ي 14 و15 اجلاري، 
فيما اكد استمرار املساعي النضمام 
عمان واالمارات الى العملة النقدية 

املوحدة.
واعتبر اجل����اراهلل في حوار 
مع صحيفة »الش����رق« القطرية 
نش����ر امس القمة ال����� 30 »ذات 
طبيعة اقتصادية«، موضحا انها 
ستشهد تدشني عدد من املشاريع 
اخلليجية الطموحة منها مشروع 
الربط الكهربائي واتفاق الوحدة 
النقدية ومشروع السكك احلديدية 
فضال عن البيان السياسي الذي 
يحدد السياسة اخلارجية ملجلس 
العربية  القضايا  ازاء  التع����اون 
التي تعنى  واالقليمية والدولية 

بها دول املجلس.
وأشاد بالقيادة السياسية في 
قط����ر بعطائها للمواطن القطري 
الذي ينعكس ايجابا على املواطن 
اخلليج����ي، مؤك����دا انها »حققت 
اجنازات جبارة للمواطن القطري 
وان مواطن����ي كل دول اخللي����ج 

يسعون لالستفادة منها«.
وحول ام����داد الكويت بالغاز 
القطري أوضح انه متت معاودة 

الدوحة � كون���ا: اكد وزير 
البلدي���ة والتخطيط العمراني 
الش���يخ عبدالرحمن  القطري 
ب���ن خليفة آل ثان���ي امس ان 
الق���رارات التي س���تصدر عن 
القم���ة اخلليجية ال���� 30 التي 
س���تعقد في الكويت منتصف 
آمال  الشهر اجلاري ستالمس 
وطموحات الشعوب اخلليجية 
التي تصبو لها. وقال الش���يخ 
عبدالرحمن آل ثاني ل� »كونا«: 
القم���ة اخلليجية حتظى  »ان 
باهتمام كبير وذلك النعقادها 
في ظروف دقيقة على املستوى 
االقليمي والدولي حيث سيكون 

لقادة دول مجلس التعاون اخلليجي قرارات صائبة جتاهها تصب 
في مجملها نحو مصلحة دول وشعوب املجلس«.

واضاف ان التعاون اخلليجي املش���ترك يعتبر احدى الدعامات 
القوية نحو بناء خليجي موحد، معتبرا ان املواضيع التي ستكون 
على طاولة ق���ادة دول املجلس كالوحدة النقدية والربط الكهربائي 
وس���كك احلديد اخلليجية هي انعكاس آلمال وطموحات الشعوب 

اخلليجية.
ولفت وزير البلدية والتخطيط العمراني القطري الى »ان وزراء 
بلديات مجلس التعاون اخلليجي اقروا عدة توصيات في اجتماعهم 
االخير في مس���قط والتي نأمل ان تصدر جتاهها القرارات من قبل 

قادة دول املجلس في القمة ال� 30«.
وذكر ان من ضمن التوصيات التي خرج بها اجتماع مسقط االخير 
منظومة الس���المة املرورية اخلليجية والتي ستس���هم بشكل كبير 
في احلد من احلوادث املرورية املؤس���فة والتي تقع ضمن املشاريع 
التنمية اخلليجية املشتركة الطموحة والتي يقع في مقدمتها مشروع 

سكك احلديد اخلليجي.

نبيلة العنجري

وزير البلدية القطري: قرارات 
القمة لمصلحة الخليجيين


