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نائب رئيس الحرس الوطني التقى بحضور اللواء الدعي قادة »قوة الواجب« في »القمة الخليجية«

مشعل األحمد يوصي بتجسيد روح المسؤولية 
والتعامل الراقي مع ضيوف المؤتمر

حركة صحافية كبيرة وشاشات عمالقة لمتابعة القمة إعالميًا

اس����تقبل نائب رئيس احلرس الوطني الشيخ مشعل 
األحمد بحضور وكيل احلرس الوطني اللواء ناصر الدعي 
قادة احلرس الوطني املشاركني في »قوة الواجب« املكلفة 

بتأمني مؤمتر قمة مجلس التعاون اخلليجي.
واستمع نائب رئيس احلرس الوطني الى ايجاز من مدير 
مديرية العمليات واخلطط العقيد الركن مشهور جليعب 
عن اجراءات تأمني املؤمتر حيث استعرض املراحل الزمنية 
واالجراءات التنسيقية واالدارية والتنفيذية اخلاصة بالتأمني، 
كما سلط الضوء على طبيعة املهام املناط برجال احلرس 
الوطني تنفيذها واماكن التمركز املس����ؤولني عن تأمينها 

بالتعاون والتنس����يق مع اجلهات املعنية. كما عرض آمر 
كتائب التعزيز والقوة اخلاصة قائد »قوة الواجب« املكلفة 
بتأم����ني قمة مجلس التعاون اخلليجي العقيد الركن خالد 
ش����بيب راكان خطة التأمني ملواقع املسؤولية والنطاقات 
اخلاصة بها، ش����ارحا االجراءات التي مت اتخاذها بالتزامن 
مع انعقاد القمة من تهيئة لعناصر »قوة الواجب« وعمل 
التحضيرات اخلاصة ومراحل االستعداد بدءا من بروفات 
عرض القوة وانتشارها وحتركها الماكن التمركز وصوال 

ملراحل التنفيذ الفعلي مع بدء انشطة القمة.
واشاد الشيخ مشعل االحمد مبا استمع اليه من ايجاز 

وشرح عن حالة االستعداد وخطة التأمني، مؤكدا على تقديره 
التام لرجال احلرس الوطني وللمس����ؤوليات امللقاة على 
عاتقه����م في الدفاع واألمن الى جانب اخوانهم في وزارتي 

الداخلية والدفاع.
واوصى النائب القادة بأهمية جتسيد روح املسؤولية 
ف����ي العمل والتعامل بصورة الئقة ومش����رفة مع ضيوف 
الكويت، متمني����ا التوفيق والنجاح لكل اجلهود املخلصة 
التي تساهم في اجناح قمة دول مجلس التعاون اخلليجي. 
حضر املقابلة مدير الهيئة العس����كرية العميد الركن زايد 

العدواني وكبار القادة والضباط في احلرس الوطني.

يتضمن النووي اإليراني واليمن واالتحاد النقدي والسكك الحديدية

الجاراهلل: المجلس الوزاري يرفع مشاريع
القرارات ومشروع البيان الختامي للقمة

القمة الخليجية الـ 30: أنقذوا الخليج
احلديث ع���ن البيئة 
البحرية لم يعد ش���أنا 
خاصا، وامنا هو شأن عام 
يخص كل خليجي يعيش 
على ضف���اف اخلليج، 
فهو يشرب مياهه بعد 
تقطي���ره، وي���أكل من 
أس���ماكه، ويبحر على 
سطحه، ويسترزق من 
خيراته. وعندما اكتشف 
النفط ف���ي اخلليج برا 
وبحرا ف���ي الربع االول 
من القرن املاضي، اكتسب 
اخلليج أهمي���ة عاملية 

خاصة نظرا لضخامة موارده النفطية.
وللتاريخ، لم يغفل قادة دول مجلس 
التعاون اخلليجي عن اهمية هذا اخلليج 
االس���تراتيجية وضرورة حماية بيئته 
من التلوث، فق���د كان لهم موقف ثابت 
ودور بارز واهتمام خاص في ش���ؤون 
حماي���ة البيئة منذ تأس���يس املجلس، 
البيئة  حيث استحدثوا قطاعا لشؤون 
واالنسان في االمانة العامة لدول مجلس 
التعاون اخلليجي، واعتمدوا السياسات 
واملبادئ العامة حلماية البيئة في عام 
1985، وبارك���وا مبادرة مملكة البحرين 
بإنشاء مركز دول مجلس التعاون ملواجهة 
الكوارث في الكوي���ت، وأعلنوا منطقة 
اخلليج العرب���ي منطقة بحرية خاصة 
حلماي���ة البيئة البحري���ة من مخلفات 
السفن من خالل تخصيص مرافق خاصة 
لتلك املخلفات، وتبنوا اعالن الكويت في 
القمة العربي���ة االقتصادية والتنموية 
واالجتماعية، وال���ذي اكد ان احملافظة 
على البيئة واالستخدام االمثل للموارد 
شرطان أساسيان لتحقيق اهداف التنمية 
املس���تدامة. وفي تاريخ 24 ابريل 2009 
احتفلت دول مجلس التعاون من خالل 
املنظمة االقليمية حلماية البيئة البحرية 
م���ع اعضاء دول املنظم���ة بيوم البيئة 
االقليمي ال���ذي يصادف ذكرى التوقيع 
على اتفاقية الكويت للتعاون في حماية 

البيئة البحرية من التلوث.
اال انه على الرغم م���ن هذه االهمية 
االستراتيجية للخليج واجلهود البيئية 
احلثيثة لقادة دول مجلس التعاون، اليزال 
اخلليج يواجه اليوم مشاكل وحتديات 
ومخاطر بيئية تتطلب رفع مس���توى 
التعاون الى أقصى حدوده بني قادة الدول 
املطلة على اخلليج واملنظمات الدولية 
لوضع حلول بيئية كفيلة باس���تعادة 

التوازن البيئي للخليج، منها: 
أوال: مفاعل بوشهر النووي الذي يقع 
عل���ى اخلليج واحتمال نش���وء كوارث 
»تشيرنوبلية« أو اش���عاعات نووية � 
ال قدر اهلل � تؤثر على س���كان املنطقة 

والبيئة البحرية. 
ثانيا: نحو 300 س���فينة غارقة في 
قاع شمال اخلليج منذ االحتالل العراقي 
الغاشم للكويت وما حتتويه تلك السفن 
من ملوثات كيماوي���ة خطرة وذخيرة 

مجهولة الكم والنوع. 
ثالثا: االنش���اءات املقامة دون األخذ 

بدراسات املردود البيئي. 
رابعا: انخفاض املخزون السمكي كما 

ونوعا بس���بب الصيد 
اجلائر واستعمال وسائل 

صيد مضرة بالبيئة. 
خامس���ا: مخلف���ات 
وتسريبات ناقالت النفط 
التي جتوب اخلليج دون 
مراقبة دقيقة ومعاقبة 
رادع���ة نتيجة لضعف 

التشريعات البيئية، 
سادسا: تلوث الهواء 
انبعاثات  الناجم ع���ن 
ومخلف���ات الصناعات 
النفطي���ة والتحويلية 
الكبيرة املش���يدة على 
سواحل اخلليج دون االلتزام باستخدام 
وس���ائل وتقني���ات تخفض م���ن هذه 

االنبعاثات الضارة لصحة االنسان.
سابعا: تلوث البيئة البحرية بسبب 
امللوث���ات النفطية والص���رف الصحي 
والصرف الصناع���ي وصرف محطات 

تقطير املياه. 
واخيرا: العربدة البيئية التي مارسها 
املقبور صدام حسني على أرض الكويت في 
هدر ثمانية ماليني برميل من النفط اخلام 
وتدمير 1073 بئرا نفطيا على اليابس���ة 
وإشعال النار في 613 بئرا نفطيا والتي 
التزال آثارها البيئية السلبية قائمة حتى 

يومنا هذا.
وختاما، أتذكر قصة حضوري ألحد 
االجتماعات الت���ي نظمها البنك الدولي 
ممثال عن الصن���دوق الكويتي للتنمية 
االقتصادية العربية وبحضور قادة الدول 
املطلة على بحر آرال في وس���ط آس���يا 
لبحث االحتياجات املالية الضخمة ملعاجلة 
االضرار البيئية التي حلقت ببحر آرال 
بسبب سياسات االحتاد السوفيتي الرامية 
الى استغالل مياه االنهار التي كانت تصب 
فيه في مشاريع زراعة االرز، االمر الذي 
ادى الى انخفاض منس���وب مياه البحر 
تدريجيا، وبعد س���نوات عدة أصبحت 
مشكلة بحر آرال من اكبر الكوارث البيئية، 
حيث حتولت املوانئ البحرية ورافعاتها 
الى موانئ بري���ة محاطة برمال مغطاة 
بأمالح البحر والكائنات البحرية امليتة 
وبعيدة بحوالي كيلومتر عن مياه البحر، 
وبالتالي شلت حركة التبادل التجاري 
على سطح بحر آرال، وانخفض املخزون 
السمكي كما ونوعا ولم يعد يعيش في 
هذا البحر سوى الكائنات البحرية التي 
تتحمل درجة عالية جدا من امللوحة. أما 
سكان ش���واطئ بحر آرال، فبالرغم من  
فقرهم وتدني مستوى معيشتهم، فقد 
فقدوا مورد غذائهم الرئيس���ي وتلوثت 
آبار مياههم اجلوفية، مما ادى الى تدهور 
اوضاعهم الصحية. وأمتنى أال أرى اليوم 
الذي يجتمع قادة دول مجلس التعاون 
اخلليجي م���ع املنظمات الدولية لبحث 
س���بل انقاذ اخلليج العربي من كارثة 
بيئية، كما أمتن���ى أال يعاد تاريخ بحر 
آرال ف���ي خليجنا العربي، فاليوم لدينا 
االرادة والعزمي���ة والوقت واالمكانيات 
املادي���ة والكوادر البش���رية لتصحيح 
البيئي للخليج وإعادة توازنه  الوضع 
الطبيعي، وإنق���اذه اآلن بات أمرا ملحا 

قبل فوات األوان.

وزارة  وكي���ل  اعل���ن 
اخلارجية خالد اجلاراهلل ان 
املجلس الوزاري التحضيري 
ال���� 30 للمجلس  للدورة 
االعل���ى الصحاب اجلاللة 
والسمو قادة دول مجلس 
التع���اون اخلليج���ي رفع 
مشاريع القرارات ومشروع 
البي���ان اخلت���امي العتماده 
التي  القم����ة  في مؤمت���ر 

بدأت اعمالها امس.
وقال اجل���اراهلل عقب 
ال�  الدور  انتهاء اجتم���اع 
ال���وزاري  113 للمجل���س 
التحضي���ري للقم���ة ان 
البيان اخلتامي  »مشروع 
يتضمن عدة بنود تتعلق 

باالوضاع االقليمية واالحداث التي تش���هدها 
الس���احة العراقية وآخر مس���تجدات القضية 

الفلسطينية وتطورات عملية السالم«.
وذكر ان مش���روع البيان اخلتامي يتضمن 
بن���دا يتعلق بامللف النووي االيراني مش���يرا 
الى ان البيان س���يتضمن »التعبير عن موقف 
دول مجل���س التعاون اخلليجي ازاء هذا امللف 

والتأكيد على حرص دول 
املجلس على حتقيق نهاية 
سليمة لهذه امللف حتفظ 
االمن واالستقرار في املنطقة 
وتلتزم مبتطلبات الشرعية 

الدولية«.
واض���اف ان مش���روع 
البي���ان اخلت���امي تطرق 
اليم���ن  ف���ي  الى الوضع 
موضح���ا ان »دول مجلس 
التعاون اخلليجي ستعرب 
عن بالغ قلق���ها ازاء االحداث 
التي جتري حاليا في اليمن 
وس���تؤكد حرصه���ا على 
س���المة اليمن واستقراره 

وسيادته على اراضيه«.
وحول مشاريع القرارات 
التي اقرها اجتماع املجلس الوزاري قال اجلاراهلل 
ان احد هذه املش���اريع يتعلق باالحتاد النقدي 
اخلليجي مضيفا انه »مت االتفاق على برنامج 

زمني للوصول للعملة اخلليجية املوحدة«.
واشار الى وجود مشروع قرار يتعلق بانشاء 
هيئة س���كك حديدية لدول مجل���س التعاون 

اخلليجي.

الهاجري: تعميق مسيرة »التعاون«
يثبت قواعد المجلس ويقوي دعائمه

رحب عميد كلية الش����ريعة 
والدراسات اإلسالمية بجامعة 
الكوي����ت د.مب����ارك الهاج����ري 
بأصحاب اجلاللة والسمو قادة 
دول مجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية في بلدهم الثاني الكويت، 
مبناسبة انعقاد الدورة الثالثني 
للمجلس األعلى ملجلس التعاون 

لدول اخلليج العربية.
وقال د.الهاجري ان املسيرة 
املباركة لهذا املجلس تقترب من 
إكمال عقدها الثالث، وقد مّن اهلل 
تعالى بتحقيق واجناز العديد من 
الى  املشاريع املشتركة، اضافة 
التنسيق والتعاون والتكامل في 

جميع املجاالت، وسط تطلعات وآمال مواطني دول مجلس التعاون لدول 
اخلليج العربية لتحقيق املزيد من االجنازات في جميع املجاالت.

واضاف: إن جهود صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد، تدعم 
مجلس التعاون لدول اخلليج العربية الذي يعتبر إحدى أهم املنظمات 
اإلقليمية التي تعمل من أجل حتقيق اهداف وغايات مشتركة بغرض 

املزيد من االمن واالستقرار لشعوب دول اخلليج.
وأكد أهمية قمة الكويت السيما أنها تعقد في ظل حتديات اقليمية 
ودولية كبيرة، لتحقيق االهداف التي انشئ من أجلها مجلس التعاون 

لدول اخلليج العربية.
ومتنى عميد كلية الشريعة أن يكلل هذا االجتماع بالتوفيق والنجاح، 
وتثبيت قواعد كيان مجلس التعاون وتقوية دعائمه لتحقيق طموحات 
وتطلعات شعوبه ومواطنيه، وذلك من خالل تعميق مسيرة مجلس 
التعاون اخليرة والتنسيق في مختلف املجاالت االقتصادية والسياسية 

واالجتماعية والتعليمية، والعلمية، واإلعالمية وغيرها.

بيان عاكوم
حرك���ة صحافي���ة كبيرة 
شهدتها قاعة الراية في الكورت 
ي���ارد ماريوت امس في املركز 
االعالمي انتظارا لنتائج اجتماع 
وزراء اخلارجية اخلليجيني، 
حي���ث وفرت شاش���ة عمالقة 
ملتابعة احل���دث، وقال رئيس 
املركز االعالمي للقمة اخلليجية 
د.خالد الرزني ان االستعدادات 
للقمة بدأت منذ ش���هر يوليو 
املاضي، ولفت د.الرزني الى انه 
متت دعوة اهم وسائل االعالم 
اخلليجي���ة والعربي���ة، حيث 
وصلت نحو 300 وسيلة اعالمية 
من 60 دولة عربية الى جانب 
وصول وفود اعالمية رسمية 

لدول عربية وخليجية.
وب���ني ان اهم ما مت توفيره 
موق���ع معلومات���ي الكتروني 
يبح���ث اي خبر ف���ور وروده 
عن القمة اخلليجية، خصوصا 
الذين حرموا من  للصحافيني 

دخول قصر بيان.
وحتدث د.الرزني عن قسم 
املؤمترات واالنش���طة وايجاد 
قاعدة تفاعل بني ضيوف املركز 
ومختلف وس���ائل االعالم من 

خالل ندوات وورش عمل.
وفيم���ا يتعل���ق بالفوضى 
احلادثة في شأن اصدار هويات 
ق���ال: خصصت  للصحافيني، 
اللجنة االمنية وحدة متكاملة 
الصدار مثل هذه التصريحات 

بأسرع وقت ممكن.
هذا وقد ش���هد فندق الراية 
امنية مشددة، حيث  اجراءات 
تواجدت وح���دات من القوات 

داخ���ل املرك���ز، وكان للمالزم 
هبة اخللف م���ن ادارة االعالم 
االمني كلمة قالت فيها ان املهام 
املوكلة اليها هي العمل كضابط 

اخلاصة مزودة بأجهزة تفتيش 
ذاتية وبوابات انذار للكشف عن 
اي محظورات وهذا الى جانب 
عناصر من الشرطة النسائية 

اتصال بني املركز االعالمي للقمة 
واالع���الم االمن���ي اضافة الى 
استخراج تصاريح للصحافيني 

والتدقيق عليها.

الشيخ مشعل األحمد

خالد اجلاراهلل

د.مبارك الهاجري

بقلم: د.وليد حمد املوسى السيف

جاهزية تامة للحرس الوطني

تواجد إعالمي في املركز املخصص في قاعة الراية

)متين غوزال( احتياطات أمنية مشددة 

استعدادات وكاالت األنباء لتغطية أنشطة القمة


