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سفيرنا في صوفيا أكد أهمية قراراتها

األمير مساعد بن جلوي

القاعة األميرية الجديدة في مراحلها األخيرة الستقبال ضيوف القمة
مع بدء العد التنازلي ملوعد تس���ليم 
مش���روع قاع���ة التش���ريفات األميرية 
اجلديدة لوزارة األش���غال العامة حتول 
مكان املش���روع اجلديد الى خلية نحل 
ليكون جاهزا الستقبال قادة وملوك دول 
مجلس التعاون اخلليجي في القمة ال� 30 
املقررة في 14 اجلاري بالكويت، ويدخل 
مع بزوغ فجر كل يوم جديد للمش���روع 
حوالي 1150 عامال وموظفا للشركة املنفذة 
او مهندسي ومس���ؤولي وزارة األشغال 
العامة التي تش���رف على هذا املشروع 
احليوي بهدف االنتهاء من التش���طيب 
النهائي له وتس���ليمه في موعده احملدد 

قبل وصول ضيوف القمة.
وقال مدير مش���روع املطار األميري 
اجلديد م.ابراهيم اش���كناني في لقاء مع 
»كونا« ان هذا املشروع الفريد من نوعه 
يتكون من 8 مبان هي مبنى التشريفات 
األميري���ة ومبنى االس���تقبال الزجاجي 
ومبنى مواقف السيارات ومبنى تفتيش 
العامة ومبنى  األمتعة ومبنى اخلدمات 
مرآب للطائرات وجسر السيارات ملرور 
املواكب الرسمية واملساحات التجميلية 

اخلارجية.
وأوضح اش���كناني وه���و من قطاع 
هندسة املشاريع اخلاصة بوزارة األشغال 
العامة ان مبنى التشريفات األميرية يتكون 
من 3 أدوار، حيث توجد في الدور األول 
قاعة املراسم وقاعة االستقباالت وقاعة 
الطعام وغرفة االجتماعات األميرية وقاعة 
املؤمترات الصحافية وقاعة السفراء وقاعة 
البروتوكوالت وقاعة انتظار الس���يدات 

وقاعة متعددة األغراض واملصلى.
ويعد مشروع املطار األميري اجلديد 
الذي تشرف وزارة األشغال على تنفيذه 

وتفتيش أمتعة الوفود املغادرة او القادمة 
ويوجد فيها غرف اس���تراحة لس���ائقي 

سيارات املستقبلني.
ويقع مبنى اخلدمات على مس���احة 
تبلغ 1900 متر مربع يوجد فيه املولدات 
الكهربائية وخزانات املاء ومكائن التكييف 
املركزي في حني ان مبنى مرآب الطائرات 
يقع على مساحة تبلغ 16 ألف متر مربع 
ويتسع لوقوف ومبيت طائرتني في ان 
واحد االولى لطائرة من نوع )ايرباص اي 
380( واألخرى لطائرة من نوع )بوينغ 

.)400 � 747
ويوجد جسر ضمن مكونات املشروع 
مخصص ملرور املواكب الرسمية يبلغ طوله 
400 متر وعرضه 11 مترا ونصف املتر وهو 
يربط املدخل الرئيسي للمشروع بالدور 

األول ملبنى التشريفات األميرية.
ويحتوي املش���روع على مس���احات 
جتميلي���ة خارجي���ة للمش���روع تبلغ 
مساحتها 40 ألف متر مربع وهي عبارة 
عن مس���طحات زراعية خضراء حتوي 
نوافير مياه اضافة الى شالل مياه. وتعد 
قبة مبنى التش���ريفات األميرية املبنية 
من األملنيوم ومبنى االستقبال الزجاجي 
وجسر التحميل املتصل بالطائرة )التيوب( 
من ابرز املعالم العمرانية لهذا املشروع 

سواء من حيث الشكل او التصميم.
النهائي���ة  التش���طيبات  وتعتب���ر 
للمش���روع من النوعي���ة عالية اجلودة 
واملصنعة خصيصا لهذا املشروع حيث 
التش���ريفات ومبنى  ان أرضيات مبنى 
االستقبال الزجاجي من أجود أنواع الرخام 
االيطالي اما املساحات التجميلية اخلارجية 
للمشروع فتم تبليطها بالغرانيت وحجر 

البازلت.

القاهرةـ  كونا: قال سفيرنا لدى 
القاهرة د.رشيد احلمد ان االزمة 
املالية العاملية واالزمة االقتصادية 
ــتأخذ حيزا  ــرة في دبي س االخي
ــرا من البحث في قمة مجلس  كبي
التعاون اخلليجي التي ستعقد في 
الكويت االسبوع املقبل. واضاف 
ــي تصريح لـ »كونا«  د.احلمد، ف
ــرى حاليا نوعا من  امس، »اننا ن
التعافي االقتصادي الذي سينعكس 
ــي دول املجلس«.  على الوضع ف
ــكل جيد  وذكر أنه مت االعداد بش
للقمة اخلليجية، معربا عن أمله في 
ــة واخلروج بجملة من  جناح القم

التوصيات تصب في صالح شعوب دول مجلس التعاون. وأعرب عن سعادته 
ــتضافة الكويت للقمة اخلليجية ورئاستها لها، مشيرا الى االستعداد  الس
ــبقتها من اجل  ــة اذ كانت هناك اجتماعات حتضيرية س ــد لهذه القم اجلي
االعداد جلدول أعمالها. وقال »اننا ملسنا االعداد والتجهيز املمتاز من قبل 
ــؤولني في الكويت لهذه القمة مبا في ذلك اعداد االماكن واملوضوعات  املس
التي ستطرح«. وأوضح د.احلمد أن القمة ستتناول بشكل أساسي اجلانب 
االقتصادي اضافة الى املوضوعات األخرى السياسية واالجتماعية والثقافية 
والتربوية، الفتا الى التنسيق املتواصل بني دول مجلس التعاون اخلليجي 
ازاء كل ما يتعلق مبنطقة اخلليج والوطن العربي بشكل عام. وذكر ان دول 
مجلس التعاون اتفقت على موضوع العملة اخلليجية على الرغم من بعض 
ــلطنة عمان، موضحا أن مجلس األمة الكويتي  التحفظات من االمارات وس
اقر موضوع الوحدة النقدية اخلليجية. واكد حرص وحماس دول مجلس 
التعاون للمضي قدما في هذه الوحدة النقدية ملا له من أثر كبير في تنمية 
االقتصاد والتعاون وتسهيل املعامالت التجارية بني دول مجلس التعاون. 
ــاف أن تنمية التعاون واالقتصاد بني دول املجلس يعد أحد االهداف  وأض
ــية التي أنشئ من اجلها مجلس التعاون اخلليجي، مؤكدا أن هناك  األساس
حرصا وعمال جماعيا يهدف الى حتقيق التنمية والتطوير داخل دول املجلس. 
ــية تتعلق  ــق االقتصادي هناك موضوعات سياس وذكر انه الى جانب الش
بشكل عام بالقضايا في الوطن العربي السيما قضية فلسطني اضافة الى 
القضايا التي تخص دول مجلس التعاون وقضايا تتعلق بالعالقات بني دول 

املجلس واالحتاد االوروبي وكذلك الواليات املتحدة األميركية.

الحمد: قمة مجلس التعاون ستتطرق 
لألزمة االقتصادية العالمية

حاليا صرحا معماري���ا متميزا ومعلما 
عمرانيا عامليا فريدا من نوعه في طريقة 
استخدامه لكون جميع مكوناته متصلة 
بعضها ببعض على ش���كل مجمع مبان 

واحد مغلق ومكيف.
ومت في هذا املش���روع االستغناء عن 
السلم املتحرك للنزول من باب الطائرة 
واالستعاضة عنه باجلسر املكيف املتصل 
بالطائرة )التيوب( ليتم بعدها الدخول 
مباش���رة الى مبنى االستقبال الزجاجي 
ومن ثم التوجه الى قاعة املراسم في مبنى 
التش���ريفات األميرية وبعدها الى قاعة 
االستقبال لالستراحة وأخيرا اخلروج من 

مجمع املباني الى موكب السيارات.

ويوجد ف���ي الدور األرضي في مبنى 
الرئيسي  التش���ريفات األميرية املطبخ 
واستراحة ومكاتب احلرس األميري وقاعة 
طعام للحرس األميري وفرقة املوسيقى 
األميرية وقاع���ة تفتيش األمتعة وقاعة 
للمعدات امليكانيكية والكهربائية وغرفة 
انتظار الصحافيني وغرفة للطيران املدني 
وغرفة استراحة لطاقم الطائرة وغرفة 
استراحة حلرس الضيف وغرفة اإلسعافات 
األولية والغرفة األمنية ومكاتب وزارة 

الداخلية ومصلى.
وتبلغ مساحة مبنى االستقبال الزجاجي 
1100 متر مربع وصمم على شكل بيضاوي 
مك���ون من دورين ال���دور األول مرتبط 

بجسر التحميل )التيوب( الى املبنى اما 
الدور األرضي فهو مخصص الس���تقبال 
الوفود أصحاب الطائرات الصغيرة التي 

ال تستطيع االرتباط بجسر التحميل.
ويوجد في داخل هذا املبنى س���لمان 
كهربائيان بش���كل منحن كما يوجد فيه 
مصعدان على شكل منصة يعمالن بنظام 

الهيدرولك فريدان من نوعهما.
وتبلغ مساحة مبنى مواقف السيارات 
19 ألف متر مربع مكون من 4 طوابق هي 
السرداب الثاني والسرداب األول واألرضي 
واألول يتسع ل� 450 سيارة في حني ان 
مبنى تفتيش األمتعة يقع على مساحة 
تبل���غ 780 مترا مربعا وهو خاص بفرز 

العدواني: قمة الكويت تمثل تحواًل إضافيًا 
جديداً على طريق وحدة دول مجلس التعاون

أوضح أنه تم التنسيق مع »الداخلية« و»الصحة« والطيران 

مال اهلل: االنتهاء من استعدادات
 استقبال الوفود اإلعالمية المشاركة

الخليفة: القمة ستكون قمة اإلنجازات
وستحقق تطلعات وطموحات شعوب المنطقة

منيمنة: وحدة التعاون صمام أمان للعمل العربي
حسين: لبنان يدعم جميع خطوات المجلس

وزيرا التربية والتعليم العالي والدولة اللبنانيان يؤكدان أهمية القمة

السلطتني التنفيذية والتشريعية 
جتاه التزاماتها وتضامنها الكامل 
مع بقي���ة ال���دول األعضاء في 
املجلس لدعم مس���يرة التكامل 
والتعاون خلير ومصلحة تلك 

الدول وشعوبها.
وأكد س���فيرنا ان���ه ملس من 
القيادات السياس���ية البلغارية 
بدءا من الرئيس احلرص الشديد 
على تطوير وتفعيل وتنشيط 
العالقات م���ع الكويت مبينا ان 
القيادة السياسية البلغارية ترى 
ان الكويت متثل لهم البوابة نحو 
دول مجلس التعاون اخلليجي.

وق���ال انه اكد للمس���ؤولني 
البلغار في مختلف املناس���بات 
استعداد الكويت لدعم هذا االجتاه 
ومساعدة بلغاريا على مد جسور 

عالقاتها مع دول املنطقة.
وأكد انه نقل خالل اجتماعه 
ال���ى وكي���ل وزارة اخلارجية 
البلغارية ومدير ادارة ش���ؤون 
الشرق األوسط ميتكو دميتروف 
أهمية ترسيخ العالقات الكويتية 
� البلغارية وتعزيزها من خالل 
تبادل الزيارات وإعداد االتفاقيات 
املشتركة لتخرج بالنتائج املرجوة 
املثمرة التي تعمل على حتقيق 
ف���ي عالقات  الناجح  التط���ور 
التعاون بني البلدين الصديقني.

واش����ار الى انه سيتم توفير 
وس����ائل مواصالت م����ن الفنادق 
التي س����يقيمون فيها الى املركز 
اإلعالمي ف����ي فندق »كورت يارد 
الرايا« بشكل دوري ودعا موسى 
تركي جميع املواطنني واملقيمني الى 
املشاركة في االحتفال الذي سيقام 
في الساعة الواحدة والنصف ظهر 
اليوم اجلمعة مبناس����بة انطالق 
منطاد صاحب السمو األمير والذي 
س����يتم إطالقه مبناس����بة انعقاد 
القمة اخلليجية في الكويت وأكد 
ان فرقة التلفزيون ستشارك في 
هذا االحتفال الذي مت التنس����يق 
اللجن����ة اإلعالمية  لتنظيمه بني 
وشركة املش����روعات السياحية 
واوضح انه مت توجيه الدعوات الى 
جميع أعضاء السلك الديبلوماسي 

املعتمدين في الكويت.
واوضح انه مت التنسيق مع كل 
من وزارة الداخلية ووزارة الصحة 
والطيران املدني على العمل على 
املناسبة للخروج بها  تأمني هذه 

بأفضل شكل ممكن.

مجلس التع����اون اخلليجي يعد 
منوذج����ا يحتذى ب����ه في العمل 
العربي القائم على وحدة التاريخ 
واحلاضر واملستقبل واملصالح 

املشتركة.
واعتبر املوضوعات املدرجة 
عل����ى ج����دول االعم����ال »بالغة 
االهمية« ملا لها من بعد اقتصادي 
واستراتيجي مهم سوف يجني 
ثماره املواطن اخلليجي كمشروع 
الربط الكهربائي والعملة املوحدة 
اضافة الى عدد من املش����روعات 
االستراتيجية التي من شأنها ان 
تربط مصال����ح الدول اخلليجية 

وتكاملها في جميع املجاالت.
واضاف ان القمة ستكون قمة 
»االجنازات« وبخاصة ان جدول 
االعمال حافل باملوضوعات التي 
ستس����اهم في تعزي����ز الروابط 

واللحمة فيما بني دول املجلس.

واملش���اريع الرامية الى حتقيق 
التكامل بني دول املنطقة.

وذكر ان أهمية القمة الكويتية 
تكمن فيما سيتمخض عنها من 
قرارات هامة مثل إقرار مشروع 
الربط الكهربائي الذي ميثل نقطة 
حتول كبيرة وكذلك املش���اريع 
إقرار  الى  االستراتيجية اضافة 
انطالق االحتاد النقدي بني دول 
املجلس وصوال الى تطبيق العملة 

اخلليجية املوحدة.
إقرار  ان  العدوان���ي  وق���ال 
اتفاقية انضمام  األم���ة  مجلس 
الكويت الى االحتاد النقدي لدول 
مجلس التعاون يؤكد احلس الذي 
تتمتع به الكويت على مستوى 

االستقبال والضيافة للعمل على 
تسهيل جميع االجراءات الستقبال 
الضيوف اإلعالميني والعمل على 
تسهيل حتركاتهم قبل واثناء انعقاد 
القمة وأكد انه مت وضع نظام محكم 
بالتنس����يق مع اجله����ات املعنية 
إنهاء اج����راءات وصول  لضمان 
الضيوف اإلعالميني في أقل وقت 
ممكن وكذلك اجراءات تسكينهم 

في الفنادق احملددة لهم.

على كافة االصعدة ملا يتميز به 
قادة دول املجلس من رؤى وبعد 
نظر سينعكس ايجابا على تعزيز 
اللحمة وحتقيق امال وتطلعات 

شعوب دول املجلس.
واضاف ان االداء املتميز لدول 

احلافل باطالق املشاريع املشتركة 
بني دول املجلس خصوصا على 
الصعيدين االقتصادي والثقافي، 
اش����ار منيمنة ال����ى ان »جميع 
الق����رارات الت����ي س����تصدر عن 
القمة تهدف الى تعزيز التعاون 
والتكامل االقتصادي والسياسي 
بني تلك الدول«، مؤكدا ان القرارات 
املرتقبة »ستنعكس بشكل ايجابي 
جدا على مس����يرة العمل العربي 

املشترك«.
الدولة  من جانبه، قال وزير 
عدنان السيد حسني في تصريح 
مماثل ل� »كونا«: »ليس غريبا على 
دولة الكويت ان تكون احلاضنة 
واملدافعة ع����ن القضايا العربية 
»مؤكدا على ال����دور الذي لعبته 
الكوي����ت في تأس����يس مجلس 
التعاون اخلليجي وانطالقة هذا 

املجلس«.
وقال »نحن في لبنان نعول 
التكامل  اهمي����ة كبي����رة عل����ى 
االقتصادي اخلليجي وعلى العملة 

اخلليجية املوحدة املزمع الوصول 
الس����وق اخلليجية  اليها وعلى 

املشتركة التي بدأ العمل بها«.
واك����د دع����م لبن����ان جلميع 
اخلط����وات التي يتخذها مجلس 
التعاون اخلليجي، السيما جلهة 
التكامل ب����ني تلك الدول على كل 
االصعدة. كما اكد حسني الروابط 
التي جتمع دول وشعوب اخلليج 
العربي مع لبنان قائال »تربطنا 
بالكوي����ت عالق����ات اجتماعي����ة 
وسياسية واقتصادية مهمة منذ 
استقالل الكويت الى اآلن، ونحن 
بصدد تطوير هذه العالقات في 
جميع املجاالت«، مبينا الدور الذي 
الرئيس ميشال سليمان  يلعبه 

في هذا االطار.
واش����ار الى ان لبنان تربطه 
ايضا »عالق����ات مع دول مجلس 
التعاون ف����ي اطار جامعة الدول 
العربي����ة عالوة عل����ى العالقات 
الثنائي����ة اللبناني����ة اخلليجية 

املتميزة«.

صوفيا � كونا: قال س���فيرنا 
لدى بلغاري���ا فيصل العدواني 
امس ان القم���ة اخلليجية التي 
تستضيفها الكويت متثل حتوال 
ديناميكيا هاما على طريق وحدة 
التعاون  وتكامل دول مجل���س 

اخلليجي.
واضاف العدواني في تصريح 
ل� »كونا« ان مسيرة دول مجلس 
التعاون تعد مسيرة منوذجية 
بكل معانيها وناجحة في النهج 
الذي تلتزمه لعدة اعتبارات في 
مقدمتها انس���جام دول املجلس 
مع بعضها وتش���ابه مواطنيها 
في عاداتهم وتقاليدهم والتاريخ 

املشترك.
وذكر ان دول مجلس التعاون 
اخلليجي متثل منطقة منسجمة 
ومتشابهة سياسيا واقتصاديا 
واجتماعيا وه���ذه عوامل مهمة 
وضروري���ة للمس���اعدة ف���ي 
إجناح هذه التجربة الفريدة من 

نوعها.
وأض���اف العدوان���ي ان من 
س���مات هذه القم���ة اخلليجية 
الرئاسة  انتقال  انها ستتضمن 
الدورية لدول املجلس الى الكويت 
خالل الع���ام املقبل وان الكويت 
س���تبذل اجلهد كي حتقق اثناء 
فترة رئاستها املزيد من اخلطوات 

أكد رئيس جلنة االس����تقبال 
والضياف����ة املنبثقة م����ن اللجنة 
اإلعالمي����ة التالي����ة ملؤمتر القمة 
الثالثني  ف����ي دورت����ه  اخلليجي 
ومدير العالق����ات العامة بوزارة 
اإلعالم موسى تركي مال اهلل أنه 
مت االنتهاء من جميع االستعدادات 
املتعلقة باستقبال الوفود اإلعالمية 
املشاركة في املؤمتر اخلليجي الذي 
الفترة  الكويت خالل  تستضيفه 

من 14 إلى 15 اجلاري.
اللجنة  وأكد موسى تركي ان 
اإلعالمية برئاسة محمد أبواحلسن 
املستشار بديوان صاحب السمو 
األمير والشيخ فيصل املالك نائب 
رئيس اللجنة ووكيل وزارة اإلعالم 
ق����د انتهت من وضع اللمس����ات 
األخيرة الستقبال الوفود اإلعالمية 
والرسمية املدعوة حلضور املؤمتر 
وأش����ار الى ان الوف����ود قد بدأت 
بالفعل في الوصول الى الكويت 
للمش����اركة في تغطي����ة املؤمتر 
وأفص����ح ان����ه مت عقد ع����دد من 
اللقاءات مع جميع أعضاء جلنة 

البحرين  قال س����فير مملكة 
لدى الكويت الش����يخ خليفة بن 
حم����د آل خليفة الي����وم ان قمة 
مجلس التعاون اخلليجي ال� 30 
هي تأكي����د على وحدة املنظومة 
اخلليجية العربية وستكون قمة 

االجنازات.
واعرب في تصريح ل� »كونا« 
عن ثقته بان القمة التي سيترأسها 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
االحمد وما عرف عنه من حنكة 
وبعد بصيرة وحكمة واخوانه قادة 
دول املجلس سوف حتقق كل ما 
يصبو اليه املواطن اخلليجي من 
تطلعات وطموحات وان تساهم في 

حتقيق الرفاه لشعوب املنطقة.
وقال ان القمة التي ستعقد في 
الكوي����ت خالل الفترة من 14 إلى 
15 اجلاري ستكون نقطة حتول 
فيما يتعلق بصالح العمل املشترك 

بيروت � كون����ا: اكد وزيران 
لبنانيان امس ان قمة دول مجلس 
التي  الثالثني  التعاون اخلليجي 
الكويت االسبوع  س����تنعقد في 
املقبل تش����كل س����دا منيعا لدرء 
املخاطر التي تتعرض لها املنطقة 
العربي  وصمام االمان للتعاون 
املشترك املثمر وفي صون احلقوق 

العربية والدفاع عنها.
وقال وزير التربية والتعليم 
العالي حس����ن منيمنة ل� »كونا« 
مبناسبة انعقاد القمة اخلليجية 
ال����� 30 في الكويت يومي 14 و15 
اجلاري، ان هذه القمة تكتس����ب 
اهمية قصوى في ظل التحديات 
السياسية واالقتصادية واالمنية 
التي متر  واالجتماعية الصعبة 

بها املنطقة.
الى ان دول مجلس  واش����ار 
التع����اون اخلليجي »يش����كلون 
بوحدته����م صمام االمان في دفع 
العمل العربي املشترك قدما الى 
االمام وفي الدف����اع عن القضايا 

العربية وصونها«.
وف����ي ه����ذا االط����ار، اعرب 
منيمنة عن امل����ه في ان تخرج 
قمة الكويت اخلليجية »بقرارات 
تدفع مبسيرة تعزيز العمل العربي 
املشترك وتشكل سدا منيعا في 
وجه الهجمات التي تتعرض لها 

املنطقة«.
ب����� »الدور  واش����اد منيمنة 
الريادي املتميز الذي تضطلع به 
الكويت في دعم وتعزيز التضامن 
العربي مبا يؤدي الى تالحم العرب 

وتكاتفهم فيما بينهم«.
وح����ول جدول اعم����ال القمة 

العربية  اململكة  شدد سفير 
الكوي����ت  ل����دى  الس����عودية 
د.عبدالعزي����ز الفايز امس على 
اهمية قمة دول مجلس التعاون 
التي تستضيفها الكويت في يومي 
14 و15 اجلاري، مؤكدا انها تنعقد 

فى ظروف بالغة االهمية.
الفايز في تصريح  وأش����ار 
العديد  الى ان هن����اك  صحافي 
من املواضيع االقليمية والعربية 
التي س����تكون محل  والدولية 
اهتمام قادة دول مجلس التعاون 
في هذه القمة مثمنا ومقدرا جهود 
صاحب الس����مو األمير الشيخ 

صباح األحمد فى دعم مسيرة املجلس منذ انشائه لتحقيق ما تتطلع 
اليه شعوب دول املجلس. واضاف ان املنطقة العربية عامة ومنطقة 
اخلليج خاصة تواجهان حتديات سياسية وامنية واقتصادية ومالية 
كبيرة، وبالتالي فإن جدول اعمال هذه القمة س����يكون حافال بقضايا 
املنطقتني اخلليجية والعربية، فضال عن املواضيع التي متس مواطني 

دول املجلس من زيادة للتعاون والتنسيق في املجاالت املختلفة.
وذكر الفايز ان املتابع ملسيرة مجلس التعاون خالل العقود الثالثة 
املاضية يدرك مدى ما استطاعت دول املجلس حتقيقه في زيادة التكامل 
اخلليجي ويدرك ان قادة دول املجلس عازمون على مواصلة املسيرة 

والوصول الى ما فيه مصلحة دولهم وشعوبهم.
وقال ان مجلس التعاون جنح خ����الل العقود الثالثة املاضية في 
جتاوز العديد من االزمات االقليمية وتقليل آثارها السلبية على دول 
املجلس، مضيفا ان االجناز االكبر للمجلس هو تركيزه على القضايا 
الت����ي متس مواطني دوله في املجاالت االقتصادية واملالية والثقافية 
والتعليمي����ة وهي املجاالت التي لها ارتب����اط وثيق بحياة املواطنني 
كما اثبت املجلس قدرته على زيادة التنسيق والتعاون بني دوله في 

مجاالت السياسة اخلارجية والدفاعية واالمنية.

الرياض � كونا: قال اخلبير 
السعودي املتخصص في شؤون 
االدارة صاحب السمو امللكي األمير 
مساعد بن عبداهلل بن عبدالعزيز 
بن جل����وي ان القمة اخلليجية 
املرتقبة في الكويت االس����بوع 
املقبل تأتي في وقت ازدادت حاجة 
التعاون لترسيخ  دول مجلس 
قيم احل����وار االيجابي وتعزيز 
العمل املشترك ملواجهة التحديات 
بصورة جماعي����ة. وأكد األمير 
مساعد في حديث خاص ل� »كونا« 
التي تتميز  امس اخلصوصية 
بها هذه القمة كونها تنعقد في 

ظل مستجدات سياس����ية واقتصادية محلية واقليمية ودولية بالغة 
الدقة تتطلب تبادل الرؤى واألفكار بوضوح وصراحة لبلورة موقف 
خليجي موحد للتعامل معها. واستعرض بعضا من امللفات املهمة التي 
حتتاج للمزيد من التش����اور بني قادة دول مجلس التعاون وتتضمن 
ف����ي اجلانب االقتصادي اقرار اتفاقية الوحدة النقدية واطالق العملة 
اخلليجية املوحدة ف����ي موعدها بحلول عام 2010 كأحد أهم القرارات 
التي تش����كل قفزة نوعية كبيرة في مسيرة حتقيق التكامل والوحدة 
االقتصادي����ة بني الدول األعضاء. وقال ان مش����روع الربط الكهربائي 
املتوقع تدش����ينه في هذه القمة واحد من املعال����م البارزة على دول 
املجلس ان متضي بوتيرة متس����ارعة نحو شراكة حقيقية في قطاع 
حيوي ومهم وهو قطاع الطاقة الذي يشكل دعامة أساسية من دعامات 

التنمية املستدامة وبناء اقتصادات خليجية مستقرة.
ورأى األمير مساعد ان مشروع الربط بالسكك احلديدية بات ضرورة 
اقتصادية ملحة في هذا الوقت ملواكبة النمو املطرد في احلركة التجارية 
البينية واالنفاق االستثماري الضخم في مشروعات تنموية وانتاجية 
كبيرة لتسهيل عملية النقل وتقليل تكاليف الشحن بني مواقع االنتاج 

ومنافذ التصدير أو التوزيع في األسواق الداخلية للمستهلكني.

فيصل العدواني

موسى مال اهلل

الشيخ خليفة بن حمد آل خليفة

عدنان السيد حسنيحسن منيمنة

السفير السعودي: القمة الـ 30 
تنعقد في ظروف بالغة األهمية

مساعد بن جلوي: القمة الخليجية 
ترسيخ لقيم الحوار والعمل المشترك

صورة للقاعة األميرية في مطار الكويت الدولي 
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