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صاحب السمو أعرب في افتتاح القمة الـ 30 لقادة »التعاون« عن التقدير للسلطان قابوس بن سعيد لجهوده الحثيثة في متابعة تنفيذ أعمال الدورة السابقة

األمير: تدشين الربط الكهربائي وبدء البرنامج الزمني لالتحاد النقدي
وإنشاء هيئة للسكة الحديد تجسيد لحرصنا على تحقيق المزيد من اإلنجازات

نس�تنكر االعتداء السافر على المملكة العربية السعودية من قبل المتسللين ونقّر أن أي مساس بأمنها واستقرارها يمس باألمن الجماعي لدول المجلس

ندعو األشقاء في العراق للتكاتف ورّص الصفوف لتفويت الفرصة على كل من يسعى 
لزعزعة أمنه واس�تقراره ونتطلع إلج�راء االنتخاب�ات البرلمانية في أج�واء ديموقراطية

نجدد دع�وة المجتمع الدولي للضغط على إس�رائيل لالنس�حاب الكام�ل من األراضي 
العربي�ة المحتل�ة والتوقف عن بناء المس�توطنات وتهوي�د القدس وتهديد المس�جد األقصى

الخالف�ات بين األش�قاء في فلس�طين تش�ّكل فرص�ة مواتية إلس�رائيل إلظهار 
المزي�د م�ن التعن�ت والصل�ف وتعطي�ل جه�ود تحقيق الس�الم الع�ادل والش�امل

اإليران�ي  الن�ووي  المل�ف  تس�وية  ف�ي  الدولي�ة  الش�رعية  بمب�ادئ  االلت�زام 
يوف�ر االطمئن�ان والثقة ويس�هم ف�ي الحف�اظ على األم�ن واالس�تقرار ف�ي المنطقة

متمس�كون بالمث�ل والمب�ادئ الت�ي مي�زت عملن�ا وبالع�زم واإلص�رار عل�ى 
تطوي�ر منظمتن�ا ومتابع�ة قراراتن�ا ومش�اريعنا لتحقيق طموح�ات دولنا وش�عوبنا

دش���ن صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد القمة الثالثني 
للمجلس األعلى ملؤمتر القمة ملجلس التعاون لدول اخلليج العربية 
مؤكدا أن القمة متثل »لبنة مباركة« في بناء الصرح اخلليجي الشامل 

وإضافة بناءة إلى مسيرته املباركة.
وقال صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد في كلمة افتتح 
به���ا أعمال ال���دورة الثالثني للمجلس األعلى ملؤمت���ر القمة ملجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية ان مس���يرة مجلس التعاون املباركة 
التي ترتكز على أسس وقواعد صلبة مبنية على التعاون البناء من 
خالل التشاور وتبادل الرأي ووجهات النظر بواقعية وموضوعية 
لهي خدمة ألبناء دول املجلس في سبيل حتقيق املزيد من االجنازات 
واملكاسب والسيما ما يتصل منها مبسألة التنمية االقتصادية والرفاه 

االجتماعي.
وذك���ر أن أمام القمة ج���دول أعمال حافال بالقضايا السياس���ية 
واالقتصادية واالجتماعية والثقافية واملشاريع التنموية التي تهم 
دول مجلس التعاون والتي تتطلب التداول واإلقرار واملتابعة ومبا 
يعود على ش���عوبنا باخلير والنفع. وفيما يلي النص الكامل لكلمة 

صاحب السمو في افتتاح القمة:
بسم اهلل الرحمن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والس���الم على أشرف املرسلني، 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين.

أخي العزيز خادم احلرمني الشريفني،،،
إخواني األعزاء أصحاب اجلاللة والسمو،،،

معالي األمني العام ملجلس التعاون،،،
الضيوف الكرام،،،

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،
إنه ملن دواعي االعتزاز والسرور لشعب الكويت ولي شخصيا، 
أن حتلوا بيننا إخوة أعزاء، أهل دار كرام، في لقاء مبارك يجمعنا 
في الدورة الثالثني للمجلس األعلى ملجلس التعاون لدول اخلليج 
العربي���ة، مفتتحني بإذن اهلل تعالى ورعايت���ه اجتماعاتنا هذه 
بالدعاء إلي���ه جل وعال بأن يكون عونا لنا لتحقيق آمالنا وآمال 

شعوبنا.
منتهزين هذه املناسبة لإلعراب عن بالغ تقديرنا وامتنانا لسلطنة 
عمان الشقيقة بقيادة األخ العزيز جاللة السلطان قابوس بن سعيد، 
للجهود احلثيثة التي بذلها جاللته والس���لطنة، في متابعة وتنفيذ 
قرارات أعمال الدورة التاسعة والعشرين للمجلس األعلى والتي أسهمت 
ف���ي إجناز وتنفيذ تلك القرارات، ومقدرين في الوقت ذاته الظروف 

الطارئة التي حالت دون متكن جاللته من احلضور واملشاركة.
كما يطيب لنا أن نهنئ أخانا العزيز خادم احلرمني الشريفني امللك 
عبداهلل بن عبدالعزيز آل س���عود، بعودة األخ العزيز علينا جميعا 

الشديدين لهذه الهجمات االرهابية، وندعو األشقاء للتكاتف ورص 
الصفوف، لتفويت الفرصة على كل من يسعى لزعزعة امن واستقرار 
العراق، ونتطلع الى تواصل العملية السياسية في العراق، وصوال 
إلجراء االنتخابات البرملانية في اجواء دميوقراطية ومستقرة ليتحقق 
معها تطلعات ابناء الشعب العراقي في االستقرار االمني والتوافق 

السياسي والتنمية االقتصادية.
كما اننا نتابع بأسف وألم بالغني اخلالفات التي تعصف بالصف 
الفلسطيني بني اخوة اشقاء، وما سببته تلك اخلالفات من تكريس 
ملعاناتهم، األمر الذي  شكل فرصة مواتية إلسرائيل في اظهار املزيد 
من التعنت والصلف لتعطيل كافة اجلهود الرامية لتحقيق السالم 

العادل والشامل والدائم.
إننا نكرر دعوتنا إلخوتنا في األراضي العربية احملتلة لنبذ خالفاتهم 
وجتاوزها، واحلرص على تكريس كافة جهودهم نحو العمل اجلاد 
خلدمة قضيتهم العادلة، ضمانا لوحدة األرض واس���تعادة احلقوق 
املشروعة للشعب الفلس���طيني وإقامة دولته املستقلة وعاصمتها 
الق���دس، كما جندد دعوتنا للمجتمع الدولي ليمارس مس���ؤولياته 
إلحداث حترك نوعي على مس���ار هذه القضية، وممارس���ة الضغط 
على اسرائيل لالنسحاب الكامل من كافة االراضي العربية احملتلة، 
والتوقف الفوري عن بناء املس���توطنات وتهوي���د القدس وتهديد 

املسجد األقصى.
وفي االط���ار االقليمي، فإننا ندعو الى ح���ل ازمة امللف النووي 
االيراني باحلوار والطرق الس���لمية، كما ندعو الى االلتزام مببادئ 
الشرعية الدولية مبا يحقق التوصل الى تسوية سلمية لهذا امللف، 
ويوفر االطمئنان والثقة ويسهم في احلفاظ على االمن واالستقرار 

باملنطقة.
إخواني األعزاء،،،

إننا وس���ط هذا احمليط م���ن التطورات والتحديات السياس���ية 
واالقتصادية، االقليمية منها والدولية، ألحوج ما نكون الى تكثيف 
جهودنا لدعم عملنا اخلليجي املش���ترك ملواجهة كل تلك التحديات، 
متمسكني باملثل واملبادئ التي ميزت عملنا، وبالعزم واالصرار على 
تطوي���ر منظمتنا، ومتابعة تنفيذ قراراتنا ومش���اريعنا مبا يحقق 

تطلعات دولنا وشعوبنا.
وفي اخلتام يطيب لنا ان نشيد بجهود معالي االمني العام ومساعديه 
وكافة العاملني باالمانة العامة، في االعداد والتحضير لهذه الدورة، 
معربني عن خالص ش���كرنا وتقديرنا س���ائلني املولى جال وعال ان 
يوفقنا ويسدد خطانا نحو حتقيق كل ما نتطلع إليه جميعا ونعمل 
من أجله من أهداف ومقاصد تعزز امن دولنا ورخاء ش���عوبنا، إنه 

سميع مجيب.
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

حلرصنا على حتقيق املزيد من 
تلك االجنازات واملكاسب.

وإن أمامنا جدول أعمال حافال 
بالقضايا السياسية واالقتصادية 
واالجتماعية والثقافية واملشاريع 
التنموية التي تهم دول مجلس 
التداول  التعاون والتي تتطلب 
واالقرار واملتابعة ومبا يعود على 

شعوبنا باخلير والنفع.
إخواني األعزاء،،،

إن م���ا تتعرض ل���ه اململكة 
العربية السعودية الشقيقة من 
عدوان سافر يستهدف سيادتها 
وأمنها من قبل متسللني ألراضيها، 
أمر مرفوض منا جميعا، ولذلك 
فإننا جندد استنكارنا وإدانتنا 
لهذه االعت���داءات والتجاوزات، 
مؤيدين وداعمني اشقاءنا في كل 
ما يتخذونه من إجراءات للدفاع 
عن سيادة وأمن اململكة العربية 
الس���عودية الش���قيقة، وحماية وصيانة اراضيها، منوهني في ذات 
الوقت بحكمة اخينا العزيز خادم احلرمني الش���ريفني امللك عبداهلل 
بن عبدالعزيز آل س���عود في توجيهاته السديدة، حيال التعامل مع 
هذا العدوان، ومؤكدين أن أي مساس بأمن واستقرار اململكة العربية 

السعودية الشقيقة، ميثل مساسا باألمن اجلماعي لدول املجلس.
ومن نفس املنطلق فإننا نأمل ان يس���ود األمن واالستقرار ربوع 
اجلمهورية اليمنية الشقيقة بقيادة األخ الرئيس علي عبداهلل صالح، 
لتسخير كافة اجلهود واإلمكانات نحو متطلبات التنمية مبا يحقق 
للش���عب اليمني الش���قيق املزيد من التقدم واالزدهار، ومبا يحفظ 

لليمن وحدته وسيادته على اراضيه.
إخواني األعزاء،،،

نتابع بقلق بالغ ما يتعرض له العراق الشقيق، من أعمال ارهابية، 
متثلت بتفجير لعدد من املؤسسات واملنشآت احلكومية، راح ضحيتها 
العديد من ابناء الشعب العراقي، ونؤكد بهذا الصدد إدانتنا واستنكارنا 

صاحب الس���مو امللك���ي األمير 
سلطان بن عبدالعزيز آل سعود 
ولي العهد نائب رئيس مجلس 
الدفاع والطيران  الوزراء وزير 
واملفتش العام إلى أرض الوطن 
الباري  مشافى معافى، سائلني 
تعالى أن يدمي على سموه موفور 
الصحة والعافية ليواصل عطاءه 

املعهود في خدمة وطنه.
إخواني األعزاء،،،

يأتي انعق���اد  أعمال الدورة 
الثالثني للمجلس األعلى ملجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية، 
الكويت  والتي تتش���رف دولة 
باستضافتها، لتمثل لبنة مباركة 
في  بناء هذا الصرح الش���امخ، 
وإضافة بناءة ملسيرته بإذن اهلل 
تعال���ي، والتي أحاطها اصحاب 
اجلاللة والسمو قادة دول املجلس 
على مدى ثالثة عقود من الزمن 

بالرعاية واالهتمام، عبر عطاء متواصل، وعمل دؤوب، مكن مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية من تبوؤ مكانة مرموقة بني نظرائه من 
منظمات إقليمية ودولية، وحاز معها ومنذ نشأته االحترام والتقدير 
على املستويني االقليمي والدولي في عالقاته مبحيطه العربي، وأمته 
االس���المية، واملجتمع الدولي، ناهيك عن ترجمته آلمال وطموحات 

شعوبه في سعيه لتحقيق مواطنة خليجية حقيقية.
إن مسيرة مجلسنا املباركة والتي ترتكز على أسس وقواعد صلبة، 
مبنية على التعاون البناء من خالل التشاور وتبادل الرأي ووجهات 
النظر بواقعية وموضوعية، لهي خدمة ألبناء دول املجلس في سبيل 
حتقيق املزيد من االجنازات واملكاس���ب، وخصوصا ما يتصل منها 

مبسألة التنمية االقتصادية والرفاه االجتماعي.
ويأتي احتفالنا وتدش���يننا اليوم إن شاء اهلل للربط الكهربائي 
بني دول املجلس، وعزمنا على الدخول في البرنامج الزمني التفاقية 
االحتاد النقدي وكذلك انشاء هيئة سكة حديد دول املجلس، جتسيدا 

جانب من اجللسة االفتتاحية للقمة الثالثني لقادة دول مجلس التعاون

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مترئسا اعمال القمة 

بن علوي: كلمة صاحب السمو
عّبرت عن طموحات شعوب المنطقة

رئيس وزراء قطر: ال نمانع في انتخاب
المرشح البحريني لمنصب األمين العام

طالل بن عبدالعزيز:
قمة الكويت ستخدم كل العرب

أش���اد الوزير املس���ؤول عن الشؤون 
اخلارجية بسلطنة عمان يوسف بن علوي 
بالكلم���ة التي افتتح بها صاحب الس���مو 
األمير الشيخ صباح االحمد اعمال الدورة 
ال����30 للمجلس االعلى لقادة دول مجلس 

التعاون اخلليجي.
وقال بن علوي في تصريح ل�»كونا« ان 
كلمة صاحب السمو عبرت عن روح كلها محبة 
ومودة يتصف بها سموه وكذلك احلكومة 

الكويتية والشعب الكويتي الكرمي.
واضاف ان كلمة س���موه كانت شاملة 

وحملت ف���ي طياتها آمال جميع من كانوا 
داخل قاعة التحرير بقصر بيان ومن هم 
خارجها من ابناء شعوب املنطقة والدول 

العربية.
ومضى يقول ان صاحب السمو االمير 
الشيخ صباح االحمد معروف على مستوى 
العالم بس���جاياه العربية النقية فجاءت 
كلمته معبرة عن آمال وتطلعات شعوب 
دول مجلس التعاون اخلليجي، معربا في 
الوقت ذاته عن اعتزازه بوجوده في الكويت 

وبني اشقائه.

كونا: قال رئيس وزراء 
قطر الشيخ حمد بن جاسم 
ان ب���الده ال متان���ع ف���ي 
انتخاب املرشح البحريني 
ملنصب األمني العام ملجلس 
التع���اون اخلليجي وهذه 
التصريحات ج���اءت قبل 
ساعات من انطالق اعمال 

القمة اخلليجية.
وقال الش���يخ حمد بن 
جاس���م »قط������ر دائم���ا 

ترحب مبشاركة كل األشقاء 
وخ���اصة البحرين والدور 
يأت���ي للبحرين وحقها ان 
يك���ون هن���اك أم���ني عام 
وهو س���يمثل كل املجلس 

وميثلنا«.
وأضاف ان ما دار حول 
هذا املوض��وع غير صحيح، 
نحن نؤي���د الدورية ونحن 
من سعي���نا إليه���ا، ولذل���ك 
كل ما ه����نالك انه عن������دنا 

املالح���ظ���ات  بع������ض 
التي بلغ���ناها بش������كل 
اخوي بيننا واخواننا في 

البحرين.
وب��ش���أن االتهام���ات 
املوجهة الى إيران بالتدخل 
في اليمن قال »ال يوجد دليل 
على ذلك وان تعامل دول 
املجلس مع طهران ينطلق 
القوية بني  العالق���ات  من 

الطرفني«.

تونس � كونا: قال رئيس برنامج اخلليج 
العربي لدعم منظمات األمم املتحدة اإلمنائية 
)أجفند( االمير طالل بن عبدالعزيز آل سعود 
أمس ان القرارات املرتقبة لقمة مجلس التعاون 
اخلليجي ستعزز املسيرة اخلليجية وستخدم 

مصلحة كل العرب.
وذكر االمير طالل، ردا على سؤال ل� »كونا« 
في مؤمتر صحافي على هامش زيارته لتونس، 
»ان املشاريع التكاملية املهمة التي ستقرها 
القمة من وحدة نقدية وإستراتيجية ثقافية 
ومشروع الربط الكهربائي ستعزز الوحدة 

اخلليجية التي ستعزز بدورها العمل العربي 
املشترك املنشود«.

واوضح ان دول مجلس التعاون اخلليجي 
تقوم من خالل جهودها للتكامل االقتصادي 
والنقدي واالجتماعي مبا »نادت به جامعة 
الدول العربية منذ فت���رة طويلة بضرورة 

تكوين كتل اقتصادية اقليمية عربية«.
وش���دد على ان »مش���اريع دول مجلس 
التع���اون اخلليجي تصب في ه���ذا الهدف 
وسيكون مردودها ايجابيا ومهما في حالة 

تنفيذها بالشكل املطلوب والصحيح«.


