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خادم احلرمني يصافح كبار مستقبليه

صاحب السمو األمير مستقبال ممثل السلطان قابوس بن سعيد صاحب السمو فهد بن محمود

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد على رأس مستقبلي خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز لدى وصول جاللته إلى الكويت

الشيخ مشعل األحمد مرحبا بخادم احلرمني الشريفنيصاحب السمو األمير مرحبا بضيف الكويت الكبير

خادم الحرمين يترأس وفد المملكة في القمة.. واألمير على رأس مستقبليه
حكومة اململكة العربية السعودية 

الشقيقة.
هذا وأعربت اململكة العربية 
السعودية عن تطلعها لوصول 
القمة اخلليجي����ة التي انطلقت 
اعمالها في الكويت امس الى نتائج 
ايجابية حتقق املزيد من تعزيز 
مسيرة العمل اخلليجي املشترك 
مبا يدعم األمن واالستقرار في 
املنطقة ويحقق آمال قادة وشعوب 

دول املجلس.
جاء ذلك في جلسة مجلس 
الوزراء التي ترأسها امس نائب 
خادم احلرمني الشريفني األمير 

سلطان بن عبدالعزيز.
وأوضح وزير الثقافة واإلعالم 
بالنياب���ة د.خالد العنقري في 
بيان صحافي عقب اجللسة ان 
املجلس اس���تعرض جملة من 
التقارير في الشأن احمللي، مثمنا 
اجله���ود التي بذلت من جميع 
اجلهات احلكومي���ة واألهلية 
خالل موسم احلج وأسفرت عن 
جناحه بفضل التكامل الرائع في 
تنفيذ اخلطط االمنية واخلدمية 
التي  والتنظيمي���ة والوقائية 

وضعتها الدولة.

وصل الى البالد عصر امس 
خادم احلرمني الش����ريفني امللك 
عبداهلل بن عبدالعزيز ال سعود 
ملك اململكة العربية السعودية 
الشقيقة والوفد الرسمي املرافق 
وذلك حلضور اجتماعات القمة 
الثالثني للمجلس االعلى الصحاب 
اجلاللة والسمو قادة دول مجلس 
العربية  التعاون لدول اخلليج 

والتي تستضيفها الكويت.
وكان على رأس مس����تقبلي 
خادم احلرمني الش����ريفني على 
ارض املط����ار صاحب الس����مو 
االمير الش����يخ صب����اح االحمد 
وسمو ولي العهد الشيخ نواف 
االحمد ورئي����س مجلس االمة 
جاس����م اخلرافي ونائب رئيس 
احلرس الوطني الشيخ مشعل 
االحمد وسمو الشيخ ناصر احملمد 
رئيس مجلس الوزراء والنائب 
االول لرئي����س مجلس الوزراء 
الش����يخ جابر  الدفاع  ووزي����ر 
الديوان  املبارك ووزير شؤون 
االميري الش����يخ ناصر صباح 
االحمد ونائ����ب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محم����د الصباح واالمني العام 

صاحب الس����مو امللك����ي االمير 
منصور بن ناصر ومستشار خادم 
احلرمني الشريفني صاحب السمو 
امللكي االمير د.بندر بن سلمان 
والوزراء وكبار املسؤولني في 

صاحب السمو امللكي االمير مقرن 
بن عبدالعزي����ز ووزير التربية 
والتعليم صاحب السمو االمير 
فيصل بن عبداهلل ومستش����ار 
خادم احلرمني الشريفني صاحب 

والشرطة واحلرس الوطني.
وقد تش����كلت بعثة الشرف 
املرافقة برئاس����ة النائب االول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير 

الدفاع الشيخ جابر املبارك.

الس����مو امللكي االمير تركي بن 
عبداهلل ومستشار خادم احلرمني 
الشريفني صاحب السمو امللكي 
االمي����ر عبدالعزيز بن عبداهلل 
ومستشار خادم احلرمني الشريفني 

ويراف����ق خ����ادم احلرم����ني 
الشريفني وفد رسمي يضم كال من 
وزير اخلارجية صاحب السمو 
الفيصل  امللكي االمير س����عود 
العامة  ورئيس االس����تخبارات 

ملجل����س التعاون لدول اخلليج 
العربي����ة عبدالرحمن بن حمد 
العطية والوزراء واملستشارون 
واحملافظون وكبار املس����ؤولني 
بالدولة وكبار القادة في اجليش 

ممثل السلطان قابوس: ُعمان تؤكد سعيها إلنجاح الخطوات الرامية 
لتطوير مجاالت التعاون وتحقيق طموحات الشعوب الخليجية

فهد بن محمود ناب عنه في حضور قمة »التعاون«

االقتصادية إال ان املرحلة القادمة 
من املسيرة وفي ظل ما تشهده 
الساحتان اإلقليمية والدولية من 
مستجدات تستوجب تضافر كل 
اجلهود اخليرة لتطوير آليات 
عمل املجلس وتفعيل قراراته 
هذا الى جان���ب تقييم طبيعة 
التحديات التي حتول دون تنفيذ 
السياسات املستهدفة لكل مرحلة 
من مراحل املسيرة اخلليجية 

املشتركة.
وأضاف: ان س���لطنة عمان 
بقيادة جاللة السلطان املعظم 
لتؤكد مجددا على دعمها الكامل 
املباركة  للمجلس ومس���يرته 
وس���عيها الدائ���م إلجناح كل 
الرامي���ة لتطوير  اخلط���وات 
مجاالت التعاون وصوال لتحقيق 
طموحات الشعوب اخلليجية، 
كما ان السلطنة لتعرب وبكل 
البالغ  اعتزاز ع���ن تقديره���ا 
الش���قيقة بقيادتها  للكوي���ت 
احلكيمة على م���ا حتقق فيها 
من اجنازات ف���ي كل املجاالت 
وعلى مس���اعيها املستمرة في 
دعم التعاون اخلليجي وتدعو 
املولى ع���ز وجل ان يكلل هذه 
االجتماعات بالنجاح والتوفيق 
حتقيقا للمصالح العليا املشتركة 
لدول املنطقة وش���عوبها وان 
يوفق سبحانه وتعالى الشعب 
الكويتي الشقيق وقيادته ملا فيه 

اخلير والسداد«.

وصل الى البالد ظهر امس 
ممثل صاحب اجلاللة السلطان 
قابوس بن سعيد سلطان سلطنة 
عمان الشقيقة صاحب السمو 
فهد بن محمود ال سعيد نائب 
رئيس الوزراء لشؤون مجلس 
الوزراء والوف���د املرافق وذلك 
حلضور اجتماع���ات القمة ال� 
30 للمجلس األعلى ألصحاب 
اجلاللة والسمو قادة دول مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية 

والتي تستضيفها الكويت.
وكان على رأس مس���تقبلي 
ممثل جاللته على ارض املطار 
صاحب الس���مو األمير الشيخ 
صباح األحمد وسمو ولي العهد 
الش���يخ نواف األحمد ورئيس 
مجلس األمة جاس���م اخلرافي 
ونائب احلرس الوطني الشيخ 
مش���عل األحمد وسمو رئيس 
الوزراء الشيخ ناصر  مجلس 
احملم���د والنائب األول لرئيس 
الدفاع  الوزراء ووزير  مجلس 
املبارك ووزير  الش���يخ جابر 
شؤون الديوان االميري الشيخ 
ناصر صب���اح االحمد ونائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الش���يخ د.محمد  اخلارجي���ة 
العام ملجلس  الصباح واألمني 
التعاون لدول اخلليج العربية 
العطية والوزراء  عبدالرحمن 
واملستشارون واحملافظون وكبار 
املسؤولني بالدولة وكبار القادة 

جاللته ومتنياته الطيبة ألخيه 
صاحب الس���مو األمير الشيخ 
صباح األحم���د وإلى احلكومة 
والش���عب الكويتي الش���قيق 
مقرونة بتمنيات جاللته للمؤمتر 
التوصل الى حتقيق املزيد مما 
تصبو إليه املنطقة وشعوبها.

وتابع: ان مس���يرة مجلس 
التعاون اخلليج���ي قد حفلت 
في اآلونة االخيرة باس���تكمال 
العدي���د من االجنازات، خاصة 
في املج���االت االقتصادية وفي 
عالقات املجل���س املتنامية مع 
إليه  العالم اخلارجي وما أدت 
من توجهات مشتركة لتطوير 
التعاون مع املجموعات والتكتالت 

سلطان وزير التجارة والصناعة 
وكبار املس���ؤولني في حكومة 

سلطنة عمان الشقيقة.
وقد أدلى نائب رئيس الوزراء 
لشؤون مجلس الوزراء فهد بن 
محمود آل سعيد لدى وصوله 
البالد نيابة عن صاحب اجلاللة 
قابوس بن سعيد املعظم ببيان 

جاء فيه:
انه لشرف كبير ان أشارك 
والوف���د املرافق في اجتماعات 
مؤمتر القمة ال� 30 لقادة دول 
مجلس التعاون لدول اخلليج 
العربي���ة نيابة ع���ن صاحب 
اجلاللة الس���لطان قابوس بن 
سعيد املعظم وان أنقل حتيات 

في اجليش والشرطة واحلرس 
الوطني.

الش���رف  وتش���كلت بعثة 
املرافقة ملمثل جاللته برئاسة 
رئي���س جهاز األم���ن الوطني 

الشيخ محمد اخلالد.
ويراف���ق ممثل جاللته وفد 
رس���مي يضم كال م���ن الوزير 
املسؤول عن الشؤون اخلارجية 
يوس���ف بن علوي بن عبداهلل 
ووزير العدل الشيخ محمد بن 
عبداهلل بن زاهر الهناني ووزير 
االقتصاد الوطني املشرف على 
وزارة املالية أحمد بن عبدالنبي 
مكي ود.علي بن محمد بن موسى 
وزير الصحة ومقبول بن علي بن 

مسؤوالن سوريان: مناقشة ملفات مهمة تنعكس إيجاباً على جميع الدول
دمش����ق � كونا: اكد مسؤوالن 
 سوريان أمس أهمية انعقاد القمة
ال� 30 لدول م�جل����س الت�ع��اون 
اخلليجي التي ب����دأت اعمالها في 
الكويت امس نظرا للملفات املهمة 
التي سيتم مناقشتها على كل الصعد 
السيما السياس����ية واالقتصادية 
والتي ستنعكس إيجابا سواء على 
مستوى دول املجلس او املنطقة 
العربية. جاءت هذه التأكيدات في 
تصريحني منفصلني ملعاون وزير 
االقتصاد والتجارة السوري خالد 
س����لوطة وحاكم مصرف سورية 

املركزي اديب ميالة، وقال سلوطة 
»بالطبع ان أي قمة او أي تعاون 
العربية يعود  الدول  جماعي بني 
بالتأكيد بالفائدة على جميع األقطار 

العربية«.
الس����وري  الرئيس  وذكر »ان 
بش����ار األس����د طرح خالل القمة 
العربي����ة االقتصادية والتنموية 
واالجتماعية التي عقدت في الكويت 
في مطلع العام احلالي فكرة بناء 
احتاد جمركي عربي وبالتالي إقامة 

السوق العربية املشتركة«.
واكد ان اقام����ة احتاد جمركي 

بني دول مجلس التعاون اخلليجي 
تعتبر نواة لبناء السوق العربية 
املشتركة وكذلك التوصل الى احتاد 
جمركي موحد بني الدول العربية، 
وقال نتمنى ان نصل الى توحيد 
العملة خاصة في ظل االزمة املالية 
واالقتصادية العاملية التي تعيشها 

املنطقة.
واضاف س����لوطة »علينا ان 
نتجنب االث����ار املتوقعة من هذه 
االزمة، مؤكدا ان توحيد النقد في 
دول اخلليج العربية عملية جيدة 
ونتمنى تعميمها ليس فقط على 

دول اخللي����ج العربية وامنا على 
مستوى الوطن العربي بأجمله«.

ومن جانبه قال حاكم مصرف 
سورية املركزي د.اديب ميالة في 
تصريح مماثل «الشك ان التعاون 
امر مهم جدا  الدولي واالقليم����ي 
خصوصا في منطقة اخلليج العربي 
كون اقتصاداتها متشابهة وتتشابك 
مع بعضها البعض وتتأثر بنفس 

املؤثرات«.
واض����اف »لذل����ك اصبح من 
الضروري اليوم ان يكون االقتصاد 
في اخلليج العربي اكثر كثافة ولكن 

من حيث وح����دة النقد اخلليجي 
والبد من االشارة الى ان هذه املرحلة 
من مراحل التعاون املتقدمة بني دول 
مجلس التع����اون اخلليجي يجب 

بناؤها على اسس متينة«.
واكد ميالة »انه من الطبيعي ان 
تكون هناك عملة خليجية موحدة 
وسيكون لها التاثير الكبير على 
باقي الدول العربية وتؤثر ايضا في 
قرارات الدول العربية لالنضمام الى 
ذلك ولكن كما قلنا ان هذا يتطلب 
بيئة ويتطلب خطوات كبيرة لدعم 

هذه اخلطوة«.

العمل البلدي الخليجي المشترك
أحد أوجه التعاون الفعّال بين دول »التعاون«

منتهى الفضلي � كونا: يعد العمل البلدي املشترك 
بني دول مجلس التعاون اخلليجي احد اوجه التعاون 
الفعال بني هذه الدول الست واداة تنفيذية لتحقيق 
سياسات املجلس االعلى ملجلس التعاون اخلليجي 
في النهوض بالتخطيط العمراني االستراتيجي في 

اطار احملافظة على التراث اخلليجي.
وانطالقا من اهداف املجلس الرامية الى حتقيق 
التنس����يق والتكامل بني دوله فقد مت حتديد اهداف 
العمل البلدي املشترك من قبل جلنة الوزراء املعنيني 
بش����ؤون البلديات وهي تشمل التخطيط العمراني 
االستراتيجي الشامل والتحفيز في مجال االستثمار 

في متويل املشاريع البلدية.
وتتضمن االهداف التعاون في مجاالت عدة منها 
البيئة احلضرية ومج����ال تدريب الكوادر الوطنية 
واحالل املواطنني اخلليجيني ومجال مراقبة االغذية 
وفي مجال وضع معايير الرس����وم البلدية وطرق 
حتصيلها وفي مجال وضع اطار ارشادي لقوانني ونظم 

البناء وفي مجال احملافظة على التراث اخلليجي.
وتشمل اهداف العمل البلدي املشترك العمل على 
اع����داد وتنفيذ العديد من ال����ورش في مجال العمل 
البلدي واالستفادة من قواعد املعلومات البلدية في 
دول املجلس والس����عي الدائم لتطويرها وحتديثها 
وانش����اء املراصد احلضرية واعداد برامج التوعية 

والتثقيف في مجال العمل البلدي.
كما تشمل العمل على اعداد استراتيجية موحدة 

للعمل البلدي وتطوير املرافق اخلدمية على الطرق 
الس����ريعة بني دول املجلس والتعاون مع املنظمات 

الدولية في مجال العمل البلدي.
وميثل التخطيط العمراني االستراتيجي احد اهم 
اجنازات جلنة الوزراء املعنيني بشؤون البلديات حيث 
مت تشكيل فريق عمل مشترك بني السعودية واالمارات 
حيث توصل هذا الفريق الى اعداد مس����ودة اولية 
العداد دراسة االستراتيجية املكانية املتكاملة والدليل 
اخلاص بتنفيذ وحتديث املخططات الهيكلية في دول 
مجلس التعاون بهدف اخلروج بدليل اجراءات وحتديد 
اسلوب ومنهجية تخصيص االراضي والتصرف فيها 

وادارتها وتطويرها في الدول االعضاء.
وتشمل االجنازات ايضا مجال البيئة احلضرية 
حيث توصلت اللجنة ال���ى حتديد االطار العام 
للمعلوم���ات اخلاصة بالصرف الصحي والطرق 
مش���تملة على املواصفات والقوانني والدراسات 
واستحداث وصالت الكترونية في املواقع الرسمية 
اخلليجية التي لها عالقة بالطرق والصرف الصحي 
والبلديات للوصول بسهولة للمعلومات املتوافرة 

فيها.
ومن االجنازات ايضا تطوي����ر املرافق اخلدمية 
على الطرق الس����ريعة بني الدول األعضاء وحتفيز 
االستثمار في متويل املشاريع البلدية حيث مت اعداد 
استراتيجية ارشادية لتحفيز االستثمار في االمالك 

البلدية.

صحف سعودية: القمة تدشين لمرحلة 
جديدة من العمل المشترك

الرياض � كونا: أكدت الصحف السعودية الصادرة 
امس أن القمة اخلليجية التي عقدت امس بدولة الكويت 
تعد تاريخية وهي تدشني ملرحلة جديدة من العمل 
اخلليجي املشترك. وقالت صحيفة »اجلزيرة« في 
افتتاحيتها »يعود قادة دول مجلس التعاون لدول 
اخلليج العربية لاللتقاء على أرض الكويت الدولة 
التي شاركت ش����قيقتها اململكة العربية السعودية 
في اطالق فكرة انش����اء مجلس للتعاون يضم دول 
اخلليج العربية مللء ما سمي الفراغ السياسي واألمني 
والعس����كري مبنطقة اخلليج العربية اثر انسحاب 

القوات البريطانية من املنطقة«.
وأعادت الى األذهان املراحل التي مر بها تأسيس 
مجلس التعاون اخلليجي الى أن أصبح كيانا مؤثرا 
سياسيا واقتصاديا معربة عن أملها في ان ترفد القمة 
الثالثني لقادة اخلليج في الكويت مسيرة التعاون 
وتزيد من وتيرة العمل املشترك وترفع من مستوى 

التطور في املنطقة اخلليجية مبختلف األصعدة.
من جانبها أكدت صحيفة »الرياض« أن املواجهات 
احلديثة في املنطقة وبالذات األمنية منها تشكل حتديا 
كبيرا وحتتم على القمة اخلليجية في الكويت التعامل 
معها بجدية وبصورة مباشرة وسريعة. وأوضحت 
أن »اخلليج عاش توترات ساخنة قادت الى حربني 

ثم احتالل العراق كبلد مالصق ومؤثر على أمن دول 
املجلس« منبهة الى احملاوالت القائمة بأن يخرج من 

احلزام العربي ويشكل اجتاها آخر.
وأعربت عن األسف لضبابية مستقبل العراق أيا 
كانت األحوال القادمة وذلك نتيجة أن أمنه لم يقرأ 
من قبل دول املجلس بشكل حتليلي وعلمي ومدى 
األثر الذي سيتركه على أمن تلك الدول رغم االدراك 
للصالت التاريخية واملصاهرات والتداخل القبلي التي 
التزال قائمة مع الع����راق. من جانبها رأت صحيفة 
»الوطن« أن التحديات السياسية الراهنة متثل أكبر 
ملف أمام القمة اخلليجية حيث حتيط بدول مجلس 
التعاون مخاطر وتهديدات تستلزم احياء وتعزيز 
روح الفريق الواحد ملنظومة املجلس في توجهاته 
السياس����ية املقبلة. ولفتت في هذا السياق الى أن 
الس����عودية وهي واحدة من أهم املكونات الرئيسة 
للمجلس تتعرض لع����دوان من مجموعات ارهابية 
مخربة اس����تهواها العنف والقتل واخلراب وتنتهك 
حدودها اجلنوبية. وأعربت عن أملها في ان تخرج 
القمة بنتائج ذات أهمية كبرى في امليدان االقتصادي 
تكون على مستوى ضخامة املشكالت االقتصادية 
مؤكدة أهمية أن تتخذ القمة موقفا حاسما من التهديدات 

التي تواجه أمن دول املجلس.


