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شددوا على أهمية التوصل إلى مزيد من سبل ووسائل االنصهار

محللون سياسيون: الجانب االقتصادي حجر الزاوية في قمة التعاون

واستكمال ما لم يتم في املجاالت 
النقدية  االقتصادي����ة كالوح����دة 

والعملة اخلليجية.
الدينار  ورأى ضرورة اعتماد 
كاسم للعملة املوحدة وليس من 
منطلق تعصب وامن����ا ملا له من 
قيمة، الى جانب االعتماد على سلة 
عمالت. وشدد على ضرورة التنفيذ 
واالنتهاء من املشاريع التي دائما 
ينادي بها املجلس وتتحدث عنها 
القمم اخلليجية كالسكك احلديدية 
املشتركة واالحتاد الكهربائي، الى 

جانب الطاقة النووية السلمية.
وقال: »الب����د« م����ن االنفتاح 
االقتصادي ولكن ضمن سياسات 
متفق عليه����ا وضوابط بحيث ال 

نواجه ازمة اال وجند حلوال لها.
وحتدث املناع عن تنويع مصادر 
الدخل بحيث تتخصص كل دولة في 
مجموعة من املنتجات على ان يكون 
هناك اتفاق في مسألة االستيراد 
املواد املوجودة حتى  واال تصدر 

يتم تعزيز االنتاج اخلليجي.
ومتنى املناع ان يخرج البيان 
اخلتامي للقمة عن الصيغة املعتادة 
بتحديد مواقف وقتية وامنا يخرج 
مبواقف لها ثوابت وعلى ان يؤخذ 
برأي االغلبية خصوصا في مسألة 

امللف النووي االيراني.
األمن الخليجي

ض����رورة  املن����اع  ورأى 
تأم����ن الناحي����ة األمني����ة ضمن 
خط����ة اس����تراتيجية للدفاع عن 

منطقتنا.
دمقرطة األنظمة الخليجية

عميد كلية العلوم االجتماعية 
د.عبدالرضا اسيري قال ان القمة 
تشكل حلمة خليجية جتمع االطراف 

املختلفة.
واضاف كم����ا ان قمة الكويت 
تأتي وألول مرة س����تكون بريادة 
صاحب السمو االمير الشيخ صباح 

االحمد. 
ورأي اسيري ان هناك حتديات 
كبيرة ام����ام القادة اولها دمقرطة 
االنظمة اخلليجية والتوجه الشعبي 
الداخلي للمشاركة السياسية في 
صنع القرار، وكذلك انشاء مؤسسات 
تنفيذية والسماح بقيام مؤسسات 

مجتمع مدني.
وعن التحديات اخلارجية قال 
هناك حتديات كثيرة كعدم االستقرار 
في العراق وغياب األمن، معتبرا ان 

هذا مؤشر مخيب لآلمال.
واشار الى ان التعامل مع ايران 
بدأت به الكويت من خالل زيارة 
سمو الرئيس وهذا يعني اخلليج 
يقف مع النظ����ام الدولي ولكن ال 
يقف عائقًا امام ايران امنا حتافظ 
دول اخلليج على عالقات التواصل 

مع جارها االبدي.
وحتدث عن امللف الذي يفرض 
نفسه على القمة وهو امللف املالي 
واالقتصادي، مشيرا الى ان ازمة 
االمارات ستؤثر على املكانة املالية 
لالمارات ودول التعاون وبالتالي 
البد من مناقش����ة األمر مناقش����ة 

مستفيضة.

موضوع آخر.
وقال: »العال����م دخل في ازمة 
اقتصادي����ة خانق����ة، واآلن االمر 
طال احدى الدول اخلليجية وهي 
االم����ارات«، ولذلك نأمل ان تكون 
هناك مشاريع مشتركة وان تكون 
هناك ش����ركات خليجية مشتركة 
لتحقيق حري����ة اكثر لتنقل رأس 

املال.
وتس����اءل العيس����ى: كمواطن 
خليجي ماذا استفدت من مجلس 
التعاون؟ ولفت الى وجود اشكالية 
وهي ان كل دولة تفكر في مصاحلها 
الذاتية، ومن هنا طالب بضرورة 
ان تتن����ازل كل دولة عن جزء من 
سيادتها للدول االخرى كما هو احلال 

في االحتاد األوروبي.
تمزيق طائفي

وحذر العيس����ى من استمرار 
االح����داث في اليم����ن لذلك طالب 
الق����ادة بايجاد حل لهذا االمر النه 
اذا توسع سيؤدي ذلك الى متزيق 
طائفي في اليمن وسيؤثر بدوره 

على دول اخلليج.
اعتماد الدينار عملة موحدة

احمللل السياسي واستاذ علوم 
السياس����ية د.عايد املناع رأى انه 
البد من تفعيل التعاون االقتصادي 

اخلليج هي اولى به بحكم القرب 
اجلغرافي.

أم����ا فيم����ا يتعل����ق باملل����ف 
الفلسطيني، فدول اخلليج مختلفة 
فيما بينها بهذا اخلصوص وهناك 
ش����به اجماع على ح����ل القضية 
الفلسطينية، وامنا كل وفق رؤيته 
اخلاص����ة، ورمبا جن����د ان هناك 
تطابقا كبيرا بن اململكة العربية 
السعودية والكويت فيما يتعلق 
بعدم التطبيع ودعم املوقف العربي 
والتاريخي املتعارف عليه، وامنا 
بالنس����بة لي اجد ان هناك العديد 
من التحديات املستقبلية ستؤثر 
على هذا املوضوع، وهنا علينا ان 
نقول ان منظومة مجلس التعاون 
وحت����ى مننع احل����رج من بعض 
البلدان اخلليجية من اتخاذ مواقف 
لها عالقة بإسرائيل أو بالتطبيع 
ودعم املقاومة البد من وجود آلية 
التخاذ القرار داخل منظومة مجلس 

التعاون بطريقة دميوقراطية.
أهمية االقتصاد

»االقتص����اد، االقتص����اد ث����م 
االقتصاد« هذا ما بدأ به االس����تاذ 
في العلوم السياس����ية د.شمالن 
العيسى الذي رأى انه على القادة 
خالل انعق����اد القمة التركيز على 
اجلانب االقتص����ادي اكثر من اي 

معارضة، واآلراء املعارضة جتد ان 
العراق لم يستقر بعد من الناحية 
األمنية وان العراق بحكم موقعه 
اجلغرافي وتاريخه وطبيعة نظامه 
السياس����ي ال ينسجم وال يتوافق 
م����ع طبيعة االنظم����ة اخلليجية 
األخ����رى، وهن����اك آراء تنظ����ر 
للمسألة من منظور استراتيجي 
ص����رف وجتد ان دخ����ول العراق 
في منظومة دول مجلس التعاون 
اخلليجي من الزاوية االستراتيجية 
واملصلحية مهم����ة ألبعد احلدود 
ألنه حن ينضم العراق ملنظومة 
مجلس التعاون سيصبح السوق 
االقتصادي للبلدان اخلليجية أوسع 
وأكبر وس����يحدث نوع من أنواع 
املصلحة االقتصادية الصرفة مبعنى 
ان الشركات الكويتية والسعودية 
وبقية الدول اخلليجية ستنتشر 
صفقاته����ا التجارية في س����وق 
اقتصادي يضم عش����رات املالين 
من املواطن����ن وأيضا هناك عمق 

جغرافي واستراتيجي كبير.
وهناك رأي آخر يقول ان انضمام 
التعاون  العراق ملنظومة مجلس 
اخلليج����ي مهمة حت����ى ال يكون 
العراق ضحية ف����ي مهب الرياح 
بحيث يستغل من قبل دول رمبا 
مثل ايران وتركي����ا ودول كبرى 
كالواليات املتحدة وغيرها، ودول 

اي رؤية واضحة املعالم فيما يخص 
امللف النووي االيراني او حتى في 
الترتيبات االمنية املتعلقة ببحيرة 
اخلليج وهذه مأساة وشيء محزن 
ألبعد احلدود، فنحن لدينا سياسة 
تطمينات وتهدئة ولدينا تصريحات 
لتجميد بعض امللفات الشائكة ولكن 
على ارض الواقع ليس لدينا في دول 
اخلليج اي استراتيجية واضحة 
املعالم فيما يتعلق بامللف النووي 

االيراني.
وعل����ى دول اخلليج ان تبادر 
خل����وض مناقش����ات ومفاوضات 
مباش����رة مع ايران ووضع اجندة 
متعلقة بالكثير من امللفات الشائكة  
وأال تضع مصلحتها القومية الكبرى 
بأيدي اآلخرين ألن الدول االقليمية 
الكبرى كالواليات املتحدة وبريطانيا 
لهم مصاحلهم القومية واالقتصادية 
الكب����رى ومتى ما قلت مصاحلهم 
في منطقة اخلليج يذهبون ملناطق 
اخرى وس����نكون نحن في وجه 
االحداث بشكل مباشر وستفوتنا 

حينها العديد من الفرص.
وحول انضمام العراق ملنظومة 
مجلس التعاون اخلليجي قال: هناك 
اكثر من رأي حول تلك املس����ألة 
للمستش����ارين واملتخصصن في 
العالقات الدولية مبنطقة اخلليج 
ولقد س����معت آراء مؤيدة وأخرى 

املنظومة مراحل متقدمة فليس هناك 
يوم وطني، او عالم خليجي محل 
اهتمام فكري وثقافي وال حتى نشيد 
وطني خليج����ي فال توجد بعض 

مكونات الوحدة.
نتمنى الوصول لمجلس اتحادي

ولفت مبناسبة انعقاد القمة الى 
اهمية ان تفتح الطريق نحو انتقال 
املجلس من مجل����س تعاون الى 
مجلس احتادي وحدوي والشروع 
في ان يكون لدينا دس����تور واحد 
ومناهج موحدة وحكومات فيدرالية 
واحدة وعمل����ة واحدة الى جانب 

قوات عسكرية وأمنية.
وقال ان املل����ف االيراني ليس 
بأيدي دول اخلليج، فعلينا ان نكون 
صريحن فدول اخلليج تدور في 
فلك منظومة أمنية عاملية وكبرى 
ومرتبطة باالمبراطورية األكبر في 
الك����رة االرضية اال وهي الواليات 
املتحدة االميركي����ة والتي متتلك 
استراتيجية بهذا اخلصوص ولديها 
ادوات لتنفيذ تلك االستراتيجية، 
فهناك االمم املتح����دة ومنظماتها 
العدي����دة وهن����اك دول منطق����ة 
اخلليج وهن����اك ايضا دول كبرى 
الناحية االقليمية اجلغرافية  من 
مثل تركيا وباكستان والعديد من 
البلدان، وليس هناك لدول اخلليج 

دول اخلليج ان وجد هذا الدعم.
نرجو االهتمام بالبيئة

ولفتت املكيمي إلى ضرورة ترك 
حيز مهم في القمة ملناقشة املوضوع 
البيئي خصوصا وان انعقاد القمة 
يتزامن مع قمة »كوبنهاغن« التي 
تعتبر قم����ة تاريخية ملناقش����ة 
االحتباس احلراري بحضور الصن 

واميركا.

طموح المواطن الخليجي

رأى االستاذ في العالقات الدولية 
د.فارس الوقي����ان انه بالرغم من 
ان جترب����ة دول مجلس التعاون 
وانعقاد القمة دوريا وسنويا بشكل 
ثابت وبالتزام من كل الرؤس����اء 
وامللوك الى جانب صدور الكثير 
من التشريعات والقوانن التي هي 
على قدر م����ن االهمية وتدخل في 
اطار العديد م����ن املجاالت اضافة 
الى التواصل والتعايش الشبابي 
اخلليج����ي وتكوين حركة ثقافية 
فكرية ورياضية اال انه وبالرغم من 
هذا كله فانه ال يحقق الطموح الذي 

يريده املواطن اخلليجي.
يوم ونشيد وطني

وتأسف الوقيان الى انه بعد هذا 
العمر الطويل للمجلس لم تشهد 

االستاذة في العلوم السياسية 
د.هيلة املكيمي اعتبرت ان القمة 
اخلليجية التي ستعقد في الكويت 
قم����ة تاريخية النه س����يتم فيها 
املصادقة على اتفاقية احتاد النقد 
اخلليجي الذي يؤسس لقيام املجلس 
النقدي اخلليجي ومهمته اقامة البنك 
املركزي لدول اخلليج واصدار العملة 
املوحدة. ولفتت املكيمي الى انه البد 
من دعم جهود القادة في هذا املشروع 
النه يتعلق مبستقبل املنطقة بحيث 
تكون قوة مشرذمة او قوة اقتصادية 
موحدة تأخذ موقعا تفاوضيا مع 
القوى االقتصادية العاملية. واكدت 
املكيمي على انه من املهم جدا توحيد 
السياسات النقدية واملالية لدول 
اخلليج لضمان اس����تقرار احلالة 
االقتصادية وذلك بعد ان عاش����ت 
تذبذبا في اس����عار النفط وهبوط 

الدوالر بسبب مشكلة االئتمان.
تشجيع اإلمارات للعودة إلى الوحدة 

النقدية

ش����ددت املكيمي وفقا لرؤيتها 
السياسية على ضرورة ان يكون 
هناك جهود حثيث����ة خالل القمة 
لرأب الصدع بن االمارات واململكة 
السعودية، والبد من تشجيع االمارات 
للعودة الى االحتاد النقدي الفتة 
ال����ى ان عدم انضمام االمارات فيه 
خسارة لها ولدول التعاون وعللت 
ذلك بالقول »االمارات تستحوذ على 
25% من الن����اجت احمللي اخلليجي 
وثاني مركز دولي العادة التصدير، 
كما انها متلك اكبر صندوق سيادي 
ف����ي العالم، ولديه����ا احتياطيات 
اقتصادية ضخمة وكل ذلك يصب 
في تقوي����ة العملة املوحدة مبينة 
ان عدم دخول االم����ارات لالحتاد 
النقدي يفقده كثيرا من املزايا التي 

ستضيفها االمارات.
ومن ناحية اخرى رأت ان عدم 
دخول االمارات االحتاد النقدي يؤثر 
عليها س����لبا النه يشجع التجارة 

البينية والسوق املشتركة.
واقترحت املكيمي بعض احللول 
لرأب الصدع بن االمارات واململكة 
الس����عودية كأن يكون مثال مركز 
البنك ف����ي اململكة ومحافظ البنك 

املركزي من دولة االمارات.

منافذ جديدة

ورأت املكيم����ي ان التكام����ل 
االقتصادي بن دول اخلليج يفتح 
حوارات ومنافذ جديدة لدول املنطقة 
خصوصا ايران، الفتة الى انه لذلك 
متت دعوة الرئيس االيراني احمدي 
جناد حلضور القمة التي شهدت 
اقرار السوق املشتركة ولذلك ايضا 
كانت زيارة س����مو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد اليران 
وتصريح����ه بأن اب����واب الكويت 
مفتوحة للتجار االيرانين، مشددة 
على اهمية مد اجلسور االقتصادية 
املهم����ة القامة عالقات سياس����ية 
واقتصادية. ورأت املكيمي ان اتفاقية 
احتاد النقد اخلليجي التي ستقر في 
القمة ومن خالل وجود بنك يراقب 
العملية املالية ف����ان هذا األمر لن 
يسمح بوجود دعم للمتطرفن في 

بيان عاكوم - آالء خليفة
آمال كثيرة وطموح��ات كبيرة يعلقها املواطن 
اخلليجي على القمة التي س��تعقد في الكويت في 
الرابع عشر من الش��هر اجلاري ولسان حال كل 
مواطن »نتمنى ان تالم��س قرارات القادة حياتنا 

ومسيرة عيشنا«.
ومما ال ش��ك فيه ان لهذه القم��ة اهمية بالغة 
نظ��را للملفات املطروح��ة على ج��دول اعمالها 
انطالقا من املصادقة على اتفاقية االحتاد النقدي 
متهيدا وس��عيا نحو العمل��ة اخلليجية املوحدة، 
ال��ى جانب امللف االقتصادي الذي يطرح نفس��ه 
بقوة انطالقا من االزم��ة االخيرة التي منيت بها 
االمارات والتي تتعلق بش��كل مباشر باقتصادات 

دول التعاون، الى جانب امللفات السياسية انطالقا 
من تعث��ر املفاوضات بني الوكال��ة الدولية للطاقة 
الذري��ة وايران وعزم هذه االخي��رة على بناء 10 
محط��ات لتخصي��ب اليورانيوم وم��ا ميكن ان 
تشكله هذه اخلطوة من تطورات على هذا امللف، 
اضافة مللفات اخرى كقضية اليمن والس��عودية 

والعراق.
وع��ودة على ذي بدء فآم��ال املواطن اخلليجي 
والتي م��ن املفت��رض ان تكون الهدف الرئيس��ي 
م��ن انعقاد القمم عبر عنه��ا مجموعة من احملللني 
السياس��يني الذي��ن رأوا ض��رورة ان تكون هذه 
القمة نقطة ارتكاز لتطوير املجلس، على الرغم من 

د.عبدالرضا أسيرياقرارهم بإجنازاته الكثيرة. وفيما يلي التفاصيل: د.عايد املناع د.شمالن العيسى د.فارس الوقيان د.هيلة املكيمي

ملفات عديدة تنتظر قادة مجلس التعاون الخليجي في قمتهم بالكويت
كون���ا:  حتتضن الكويت اليوم القمة ال� 30 لقادة دول مجلس 
التع���اون اخلليجي حاملة في طياتها عددا من امللفات الس���اخنة 
السيما في ظل الظروف االقليمية والدولية واملستجدات احلالية 

البالغة األهمية.
وتعقد القمة الت���ي وصفها األمن العام لدول مجلس التعاون 
اخلليجي عبدالرحمن العطية بأنها »اس���تثنائية« وسط حتديات 
اقتصادية وسياسية وأمنية شهدتها دول العالم واملنطقة أخيرا.
ويتزامن انعقاد قمة الكويت مع تغيرات مهمة متر بها املنطقة 
والعالم أجمع ما يعني ان اجتماعات قادة دول مجلس التعاون لن 
تقتصر على املوضوعات التي تخص املجلس فقط بل ستتعداها 

الى قضايا عربية وإقليمية وإسالمية.
وستشهد قمة الكويت تدشن القادة مشروع الربط الكهربائي 
بن دول املجلس حيث انتهت املرحلة األولى منه بربط 4 دول هي 
البحرين والسعودية وقطر والكويت وتقتصر املرحلة الثانية من 
املشروع على ربط دولة اإلمارات وعمان فيما تعمل املرحلة الثالثة 

واألخيرة من املشروع على ربط املرحلتن السابقتن.
وسيوجد هذا املشروع التكاملي احليوي قناة ميكن من خاللها 
تبادل الطاقة الكهربائية على أس���س ثابتة من املصالح املشتركة 
بن دول مجلس التعاون ويكون داعما لش���بكة أي دولة من دول 
املجل���س في حالة تعرضها النقطاع التيار الكهربائي في احلاالت 

الطارئة.
وفي امللف االقتصادي اخلليجي سيناقش القادة االحتاد اجلمركي 
ومش���روع الس���كك احلديدية اضافة الى اتفاقية االحتاد النقدي 
والعملة اخلليجية املوحدة الس���يما بعد ان صادقت الكويت على 
تلك االتفاقية لتكون بذل���ك الدولة الرابعة من دول املجلس التي 

تصادق عليها.
وتعتبر اتفاقي���ة االحتاد النقدي خطوة البداية في تش���كيل 
املجلس االقتصادي اخلليجي الذي يؤسس الى انشاء البنك املركزي 
اخلليجي اال ان ذلك يتطلب ان تصادق عليها دول اخلليج كافة ما 

يعني مصادقة اإلمارات وعمان.

ويتطلع قادة املجلس والشعوب اخلليجية الى اقرار االتفاقية 
ومن ثم اقرار العملة اخلليجية املوحدة ما يعمل على افساح مجاالت 
التعاون االقتصادي والتكامل وتعزي���ز اقتصادات دول املجلس 

وتكوين كتلة اقتصادية تواجه التكتالت االقتصادية العاملية.
وس���تناقش القمة تقارير تتصل مبا مت اجنازه ضمن السوق 
اخلليجية املشتركة التي بدأت انطالقتها في قمة الدوحة في ديسمبر 
2007 وقطعت دول املجلس شوطا كبيرا فيما يتصل بتنفيذ مزايا 
هذه السوق ومنها املساواة وحتقيق املواطنة في مجالي التعليم 

العالي والتدريب املهني.
وستس���لط قمة الكويت الضوء ايضا على األمور التي تتصل 
باألم���ن الغذائي واألزمة االقتصادية العاملية في ضوء دراس���تن 
انتهت الهيئة االستشارية للمجلس من اعدادهما متهيدا العتمادهما 
والبدء باالس���تفادة منهما من خالل ما س���يوكل للجان الوزارية 

املختصة بهذا الشأن.
وستناقش القمة موضوع العالقات مع ايران وما يتصل مبلف 

اجلزر االماراتية الث���الث احملتلة )طنب الكبرى وطنب الصغرى 
وأبوموس���ى( وضرورة انتهاج احلوار س���بيال حلل هذا اخلالف 
القائ���م بن بلدين جارين في هذه املنطقة احليوية او اللجوء الى 

محكمة العدل الدولية.
كما ستناقش القمة الشأن اليمني سواء من الناحية السياسية 
أو من ناحية البرامج التنموية التي متولها دول مجلس التعاون 
في ض���وء مؤمتر لندن حرصا من هذه ال���دول على وحدة وامن 

واستقرار اليمن.
وسيبحث قادة دول املجلس التعاون في مجاالت الطاقة والتجارة 
والصناعة والنقل واملواصالت والكهرباء واملاء والزراعة والتخطيط 

واالحصاء التنمية وبراءات االختراع.
وعلى الصعيد العربي من املنتظر ان يناقش القادة عملية السالم 
في املنطقة والتطورات على الساحة الفلسطينية اثر اخفاق جهود 
املصاحلة بن حركتي فتح وحماس واألوضاع في العراق ولبنان 

بعد تشكيل حكومة جديدة وملفي السودان والصومال.

فوزي املجدلي مساعد العسعوسي

اليتامى: نحتاج لهيئات أكاديمية 
على المستوى اإلقليمي

اعرب األمن العام 
جلامع���ة الكوي���ت 
اليتام���ى  د.ان���ور 
عن تفاؤل���ه بالقمة 
اخلليجي���ة خاصة 
الكويت س���تقر  ان 
توحي���د  خط���وة 
العمل���ة اخلليجية 
وهذا يعطينا امال بأن 
هناك خطوات اخرى 
العالي  التعليم  في 
سيتم اتخاذها فنحن 
نحت���اج الى هيئات 
اعتماد اكادميية على 

املس���توى االقليمي وتعاون ب���ن اجلامعات في جميع 
األم���ور ويكون هن���اك تبادل طالبي وانش���طة طالبية 
مش���تركة ومتنوعة ما بن الثقافية والرياضية وغيرها 
بن اجلامعات اخلليجية، فضال عن النشاطات البحثية 
بن جامعات مجلس التعاون اخلليجي وان تكون هناك 
زيارات متبادلة بص���ورة منتظمة وتوحيد في اللوائح 
والقرارات التي تصدر ما بن اجلامعات حتى نصل الى 
مرحلة مع استخدام التكنولوجيا بأن تكون هناك برامج 
ومحاضرات مشتركة، فعلى سبيل املثال ان تكون هناك 
محاضرة في جامعة بالرياض يش���اهدها طلبة جامعة 

الكويت مبا يوفر تعاونا اكبر بن اجلامعات.
كما نأم���ل اال تكون اجلامعات اخلليجية حتت مظلة 
وطنية وامنا حت���ت مظلة اقليمية، فه���ذا األمر يعطي 
اجلامعات دفعة اكبر في العمل ويوفر عليها الكثير من 

املصروفات.

د.أنور اليتامى

العسعوسي والمجدلي: دول الخليج 
على موعد مع اإلنجاز في قمتها المقبلة

تأتي في مرحل���ة حرجة من 
عمر املنطقة ووس���ط جملة 
من الظروف االستثنائية، الفتا 
الى اهمية القضايا املطروحة 
على اجندة القمة مثل العملة 
اخلليجية املوحدة والتوقيع 
على اتفاقية الربط الكهربائي 
اخلليجي والتي سيكون لها 
اث���ر بالغ في دع���م العالقات 
اخلليجية من خالل انش���اء 
تكتل اقتصادي قوي قادر على 
منافسة التكتالت االقتصادية 
العاملية وخصوصا ان املستقبل 
للتكتالت االقتصادية والكيانات 
الكبيرة، معربا عن امله في ان 
تكون قراراتها على مستوى 

االحداث احلالية.
وتوقع دعم القمة للمملكة 
العربية السعودية في االحداث 
احلالية التي متر بها، باالضافة 
الى دعم دولة االمارات العربية 
املتحدة ف���ي االزمة التي متر 
به���ا امارة دب���ي، موضحا ان 
دول املجل���س كي���ان واحد 
الروابط  ويربطهم عدد م���ن 
الدينية واالجتماعية والثقافية 

والتاريخ املشترك.

للدولة باإلنابة فوزي املجدلي 
ل� »األنباء« ان القمة اخلليجية 
الكويت هي  التي ستعقد في 
خط���وة مميزة عل���ى طريق 
التع���اون املثم���ر واجلاد بن 
دول املجل���س، معرب���ا ع���ن 
فخره واعت���زازه بعقدها في 
الت���ي تعتز بدورها  الكويت 
العربي واخلليج���ي وتفتح 
قلبها للجميع، مرحبا بالقادة 
امللوك واألمراء في بلدهم الثاني 

الكويت.
وأوضح املجدلي ان القمة 

الدولية واالقليمية.
وأعرب العسعوس���ي عن 
تفاؤل���ه بنج���اح القمة على 
التعاون بن  جميع أصع���دة 
دول املجلس من خالل القرارات 
املصيرية التي ستصدر عنها 
والتي سيكون لها بالغ األثر في 
تعزيز أواصر التعاون بينها 
واحلد م���ن آثار األزمة املالية 

العاملية.
وبدوره اك���د األمن العام 
القوى  اعادة هيكلة  لبرنامج 
التنفيذي  العاملة واجله���از 

أسامة دياب
اكد مدير عام الهيئة العامة 
للمعلومات املدنية مس���اعد 
العسعوسي ان القمة اخلليجية 
ال� 30 والتي ستعقد في الكويت 
منتصف الشهر اجلاري ستكون 
عالمة فارقة في تاريخ التنسيق 
املش���ترك ب���ن دول مجلس 
التعاون مبختلف أشكاله نظرا 
ألهمية القضايا املطروحة على 
جدول اعمال القمة، مشيرا الى 
ان دول اخلليج على موعد مع 
االجناز ف���ي قمتها املقبلة من 
اجل تعزي���ز الروابط االمنية 
واالقتصادي���ة واالجتماعية 

والثقافية فيما بينها.
واضاف العسعوس���ي في 
تصريح خاص ل���� »األنباء« 
الكويت للقمة  ان احتض���ان 
اخلليجي���ة يعكس مدى ثقل 
الري���ادي في  الكوي���ت  دور 
املنطقة اخلليجية، كما تأتي 
اس���تثمارا جيدا لنجاح القمة 
التي عقدت فيها  االقتصادية 
العام املاضي، باالضافة الى انها 
محطة مهمة من جانب الدول 
االعض���اء ملواجهة التحديات 


