
اخلميس
25 ديسمبر 2009

55
الثالثاء

15  ديسمبر 2009

9

أكد أن قمم »التعاون« أضحت رمزًا للترابط ووحدة المصير

ملك البحرين: القمة ستشهد مشاريع عمالقة
تعزز التعاون المشترك وتمضي نحو التكامل المنشود

وصل إلى البالد مساء أمس صاحب اجلاللة 
امللك حمد بن عيس����ى بن سلمان آل خليفة 
ملك مملكة البحرين الشقيقة والوفد الرسمي 
املرافق جلاللته وذلك حلضور اجتماعات القمة 
الثالثني للمجلس األعلى ألصحاب اجلاللة 
والس����مو قادة دول مجلس التعاون لدول 
اخلليج العربية والتي تستضيفها الكويت.

وكان على رأس مستقبلي جاللته على أرض 
املطار سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
ووزير شؤون الديوان األميري الشيخ ناصر 
صباح األحمد ونائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح 
واألمني العام ملجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية عبدالرحمن بن حمد العطية وكبار 

املسؤولني بالدولة.
وأدلى صاحب اجلاللة امللك حمد بن عيسى 
آل خليفة ببيان صحافي حول املشاركة في 
اجتماعات الدورة الثالثني للمجلس األعلى 
ملجلس التعاون لدول اخلليج العربية قال 
فيه: يسعدنا ونحن نحل على أرض الكويت 
الش����قيقة ان نعرب ألخينا صاحب السمو 

الشيخ صباح األحمد عن عظيم شكرنا على 
دعوته الكرمية ملش����اركة إخواننا أصحاب 
اجلاللة والسمو قادة دول مجلس التعاون 
في لقاء جديد من لقاءاتنا اخليرة التي بدأت 
تتخذ طابعا مميزا وأضحت رمزا للترابط 
ووحدة املصير، داعيا اهلل العلي القدير أن 
يس����دد خطانا في دروب التفاهم والصفاء 
وميتعنا بثمرات اجلهود احلثيثة والعمل 
املتواصل الذي نش����ترك فيه جميعا جلعل 
هذا االجتماع اجتماعا موفقا يحقق األهداف 

واآلمال والتطلعات املشتركة لشعوبنا.
كما اننا سنجد في اجتماعنا وكما اعتدنا 
دائما فرصة سانحة لتبادل الرأي والتشاور في 
كل القضايا واملوضوعات التي تهمنا وخاصة 
في ظل املتغيرات السياسية واالقتصادية 
اجلديدة على الساحتني اإلقليمية والدولية 
والتي حتتم علينا النظر في كيفية التعامل 
معها ليكون خليجنا خليجا آمنا يواصل البناء 
والعطاء ويحقق حياة مزدهرة تعلي شأن 
اإلنسان باإلميان والعلم واحلرية لتحقيق 

االرتقاء والنمو والرفاهية.

أمامنا اليوم موضوعات عديدة ومتنوعة 
من شأنها تعزيز املواطنة االقتصادية مثل 
الكهربائي وإقرار  الربط  تدشني مش����روع 
اخلطوات املقبلة نحو حتقيق االحتاد النقدي 
ومش����روع السكة احلديد التي ستربط بني 
دولنا وهي بال ش����ك مشاريع عمالقة تعزز 
مسارات التعاون املشترك ترسيخا ملسيرتنا 

اخليرة واملضي بها إلى التكامل املنشود.
وإننا إذ نشارك في أعمال هذه القمة لنؤكد 
انه من أجل أن يحافظ مجلس التعاون على 
مكتسبات شعوبه والتعاون مع استحقاقات 
املتغيرات اإلستراتيجية في املنطقة فان علينا 
التبصر فيما نعيشه اآلن من طبيعة التحوالت 
واملستجدات متطلعني إلى مزيد من التقارب 
والتنسيق والسمو مبسيرتنا إلى مستوى 
االحتاد الفعال استجابة لتطلعات شعوبنا 
التي تؤمن بأن مصاحلها بل وجودها ال ميكن 
أن يصان إال مبثل هذا التماسك إضافة إلى أن 
ذلك فيه مواكبة حلركة العصر الذي نعيشه 

ومتطلباته في الشرق والغرب.
داعيا اهلل جلت قدرت����ه أن يدمي علينا 

نعمة اإلخاء والتعاون وان يكتب لنا التوفيق 
وان يهيئ لنا من أمرنا رش����دا انه س����ميع 

مجيب.
إلى ذلك تش����كلت بعثة الشرف املرافقة 
جلاللة امللك حمد بن عيسى برئاسة وزير 
النفط ووزير اإلعالم الشيخ أحمد العبداهلل. 
ويرافق جاللته وفد رسمي يضم كال من نائب 
رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد 
بن مبارك آل خليفة ووزير الديوان امللكي 
الش����يخ خالد بن احمد آل خليفة ورئيس 
جهاز املساحة والتسجيل العقاري الشيخ 
سلمان بن عبداهلل آل خليفة ووزير اخلارجية 
الش����يخ خالد بن احمد بن محمد آل خليفة 
ووزير املالية الش����يخ احم����د بن محمد ال 
خليفة ومستش����ار صاحب امللك للشؤون 
الثقافية والعلمية د.محمد بن جابر األنصاري 
ومستشار رئيس الوزراء محمد بن إبراهيم 
املطوع ومستش����ار امللك لإلعالم نبيل بن 
يعقوب احلمر ووزير األشغال فهمي بن علي 
اجلودر وكبار املسؤولني في حكومة مملكة 

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مرحبا بامللك حمد بن عيسى آل خليفة لدى وصولهالبحرين الشقيقة.

فريحة األحمد تدعو القمة لتخصيص جوائز 
لألمهات المثاليات  وتشجيع الزواج الشرعي

طالبت قادة التعاون بتسليط الضوء على القضايا االجتماعية واألسرية الصرعاوي يقترح عقد مؤتمر للمنظمات 
غير الحكومية  على هامش القمم الخليجية

أعربت رئيسة اللجنة العليا 
جلائ����زة األم املثالية لألس����رة 
املتميزة الشيخة فريحة األحمد 
عن بالغ سعادتها وذلك بانعقاد 
قم����ة ق����ادة مجل����س التعاون 
اخلليج����ي بالكويت، ورحبت 
بهم ف����ي لقاء صحافي معتبرة 
اجتماعهم وسام شرف للشعب 
له����م طيب  الكويت����ي ومتنت 
االقامة وفي الوقت ذاته هنأت 
صاحب الس����مو األمير الشيخ 
صباح األحمد باحتضانه للقمة 
اخلليجية عل����ى ارض احملبة 
والس����الم داعية اهلل ان يوفقه 
الس����عادة  واخوان����ه اصحاب 
والسمو في حل القضايا االقليمية 
في ظ����ل املتغيرات والتحديات 

العاملية.
الش����يخة فريحة  وطالبت 
االحمد ق����ادة مجلس التعاون 
اخلليجي بتسليط الضوء على 
القضايا االجتماعية واالسرية وما 
تعانيه من تفكك نتيجة الغزو 
الثقافي والفك����ري والتعريب 
لعاداتن����ا االصيل����ة واخالقنا 

احلميدة املس����تمدة من ديننا 
احلنيف، كما دعت الى عمل برامج 
مشتركة لتوعية االسرة ملواجهة 
الظواهر الدخيلة على مجتمعاتنا 
الراقية باخالقها وكرم ضيافتها 
محذرة من مغبة السكوت عن تلك 
الظواهر التغريبية التخريبية 
للقيم البشرية املخالفة للفطرة 
االنسانية ومعاجلتها واقترحت 

االحمد تشكيل جلان مشتركة 
منبثقة من قمة الكويت خاصة 
باالس����رة واالمومة والطفولة 
مهمتها عمل دراسات وبحوث 
وزيارات ميدانية لتوعية االسرة 
وشؤون التربية، ورفع قدرات 
االمومة وحماي����ة االطفال من 
الك����وارث واألوبئ����ة والتفكك 
االسري والطالق ووقاية النشء 
من االنحرافات السلوكية وحظر 
املخدرات واالفكار املس����مومة 

والتغريب.
الش����يخة فريحة  وناشدت 
القم����ة اخلليجي����ة  األحم����د 
بتخصي����ص جوائ����ز لألمهات 
الزواج  املثالي����ات وتش����جيع 
الشرعي، ومساعدة الشباب على 
ذلك وتسهيل اجراءات احلصول 
على املسكن والوظيفة ألسرة 

مستقرة آمنة مطمئنة.
ودعت في اخلتام ألن تخرج 
القمة بقرارات تاريخية جذرية 
لرقي شعوب املنطقة وحتقيق 
متطلبات وآمال املواطن اخلليجي 

واالجيال املقبلة.

الشيخة فريحة األحمد

قال النائب عادل الصرعاوي: 
ان االحداث التي تمر بها المنطقة 
سواء على المستوى االقليمي 
أو الدولي قد أكدت حجم الدور 
الذي يلعب���ه مجلس التعاون 
ل���دول الخلي���ج العربي���ة في 
مواجهة تل���ك االحداث، والذي 
كان يعك���س الموقف الموحد 
والقاط���ع ل���دول المجلس في 
التحديات، سواء  مواجهة تلك 
على المستوى االقتصادي من 
خالل اتفاقيات التجارة الحرة 
مع االتح���اد االوروبي وغيرها 
الى  من االتفاقي���ات باالضافة 
االتفاقيات المتعلقة باقتصاديات 
دول المجل���س، عطف���ا عل���ى 
الجوانب التعليمية والصحية 
واالجتماعية وغيرها من القضايا 
المصيرية المشتركة، االمر الذي 
اصبح معه���ا مجلس التعاون 
كيانا مس���تقرا، مع تأكيدنا ان 
الطموحات م���ا زالت اكبر من 
االنجازات، وان نبدأ متأخرين 
خي���را من أال نب���دأ، وما زالت 
الش���عوب تنتظر المزيد على 
كل الجوان���ب وتدعيم���ا لذلك 
بالقي���اس مع تج���ارب الدول 

األخرى والتجمعات االقليمية 
االخرى.

واض���اف الصرعاوي انه قد 
حان الوقت ألن تلعب مؤسسات 
المجتمع المدن���ي دورا موازيا 
لمؤتمرات القمة على مس���توى 
الرؤساء أسوة بما هو معمول 
في المنظمات الدولية حتى يكون 
الرأي العام حاضرا عند مناقشة 
الدول  ما يمس مس���تقبل هذه 
من باب المساهمة بإبداء الرأي، 
متمنيا ان تتبنى االمانة العامة 
لدول مجلس التعاون الخليجي 

دع���وة مؤسس���ات المجتم���ع 
المدني لمؤتمرات موازية مثل 
مؤتمرات القمة التي تمثل فيها 
المدني  المجتم���ع  مؤسس���ات 
بدول مجلس التعاون الخليجي 
لبحث وابداء الرأي باالتفاقيات 
المعروضة  واالس���تراتيجيات 
على مؤتمرات القمة حتى تكون 
رافدا من روافد العلم والمعرفة 
لمتخذي القرار فيما يعرض عليه 
من موضوعات، وال يأتي ذلك من 
باب تهميش دور طرف على طرف 
آخر أو زيادة في دور طرف على 
حس���اب طرف آخر، وانما يأتي 
التكامل والتعاضد في  من باب 
رسم السياسات واالستراتيجيات 
المتعلقة بحاضر ومستقبل دول 
المجلس، حتى يعكس لآلخرين 
بأن هناك تكامال وتعاضدا بين 
الشعوب الخليجية وقادتها بكل 
المنطقة ومس���تقبلها،  ما يهم 
وبذلك نكون قد وصلنا رسالة 
للعالم تعكس ذلك، ومتمنيا في 
القريب العاجل ان نش���هد مثل 
هذه االجتماعات للمنظمات غير 
الحكومية على هامش مؤتمرات 

القمة الخليجية.

عادل الصرعاوي

االجتماعات التحضيرية أنجزت البيان الختامي

العطية: مجلس نقدي سيتولى
المسائل التفصيلية للعملة الخليجية

قال األمني العام ملجلس التعاون اخلليجي عبدالرحمن 
العطية امس ان االجتماعات الوزارية التحضيرية انتهت من 
وضع مشروع البيان اخلتامي الذي سيتم اعتماده من قبل 
قادة دول مجلس التعاون اخلليجي في قمتهم برئاسة صاحب 
السمو االمير رئيس املجلس االعلى ملجلس التعاون الشيخ 
صباح االحمد. وابلغ العطية »كونا« ان االجتماعات ناقشت 
موضوعات حول القضايا االقتصادية والسياسية واالنسان 
والبيئة والتعاون والتنسيق العسكري واالمني فضال عن 
احلوارات مع بعض ال����دول واملجموعات الصديقة وكذلك 

املفاوضات التي جتريها دول املجلس والدول االخرى.
وبسؤاله عن العملة اخلليجية املوحدة قال ان املوضوع 
يسير بالشكل املطلوب بعد مصادقات الدول املعنية عليه 
وسيتم تشكيل املجلس النقدي الذي سيتولى جميع املسائل 
التفصيلية التي ستؤدي الى اطالق العملة املوحدة في التوقيت 
املناسب. وحول مشاركة سلطنة عمان ودولة االمارات العربية 
املتحدة في العملة اكد العطية ان البلدين من الدول السباقة 
في العمل اخلليجي املشترك، ودائما لهما الريادة في تنفيذ 
القرارات التي تصدر عن القمم اخلليجية ولذلك فإنهما في 

قلب العمل املشترك ولم تخرجا ابدا عن نسقه.
واضاف العطية ان تدش����ني الربط الكهربائي بني دول 
مجلس التعاون اخلليجي ه����و عالمة مميزة في تاريخهم 
وتعاونهم املشترك، مؤكدا ان هذا التدشني يشكل نقلة نوعية 

في تاريخ العمل املشترك.

إحدى الصور التاريخية في املعرض لصاحب السمو األمير صباح األحمد وأمير قطر الشيخ حمد بن خليفة

منى الجابر: معرض الصور التاريخية يوّثق لحقبة تمتد نحو 80 عامًا

أك����دت نائب رئيس مرك����ز الوثائق 
التاريخي����ة ومكتبة الدي����وان االميري 
الشيخة منى جابر العبداهلل أهمية معرض 
الصور املقام على هامش الدورة ال� 30 
للمجلس االعلى لدول مجلس التعاون 
اخلليجي كونه يوثق بالصورة حلقبة 

تاريخية متتد نحو 80 عاما.
وقالت الش����يخة منى، في تصري� ح 
ل����� »كونا«، ان اس����اس املعرض »كتاب 

مت تكليفي باع����داده كهدية من الديوان 
الكويت ويحمل اسم  االميري لضيوف 
ص����ور تاريخية حل����كام دول اخلليج 

العربي«.
واضافت ان الكتاب املكتوب باللغتني 
العربية واالجنليزية هو اول كتاب من 
هذا النوع يضم ب����ني صفحاته الصور 
التاريخية حلكام اخلليج خالل 80 عاما 
»ويعتبر وثيقة تاريخية مهمة لالجيال 

القادمة يتعرفون من خالله على حكام 
اخلليج مب����ا يعمق الرواب����ط بني دول 
املجلس ويكون الوالء لدول املجلس كلها 
عوضا عن الوالء لدولة بذاتها«. وقالت 
»هذا هو الهدف من اعداد الكتاب وبناء 
عليه مت اعداد املعرض الذي سيش����رف 
بزيارة اصحاب اجلاللة والسمو قادة دول 
مجلس التعاون ومن ثم سيتم اهداء نسخ 
من الكتاب ال����ى القادة واعضاء الوفود 

املرافقة لهم ليكون ذكرى لقمة الكويت«. 
وكشفت عن ان مصادر تلك الصور النادرة 
متثلت ف����ي الدواوين امللكية واالميرية 
بدول املجلس اضافة الى وزارة االعالم 
الكويتية واملجموعات اخلاصة بوالدها 
الشيخ جابر العبداهلل. واعربت عن املها 
في ان يضيف املعرض ميزة الى املؤمتر 
احلالي مبا يعمق الروابط بني دول اخلليج 

واالسر احلاكمة لتلك الدول.

الشيخة منى جابر العبداهلل تقدم شرحا حول املعرض إلى خادم احلرمني الشريفني وعاهل البحرين


