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رئيس اإلمارات رحّب بالقادة في قمتهم المقبلة في بالده العام المقبل

صاحب السمو اختتم قمة التعاون: نحمد اهلل على ما توصلنا إليه
من قرارات ونتائج ما كانت لتتحقق لوال حكمتكم ورحابة صدوركم

الكويت أكدت االهتمام بدعم قطاع التعليم وتعزيز األمن الغذائي وإنشاء مركز خليجي إقليمي لمراقبة انتشار األوبئة
بدأ أصحاب اجلاللة والسمو قادة دول مجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية امس جلسة العمل املغلقة الثانية 
للدورة الـ 30 للمجلس األعلى ملؤمتر قمة مجلس التعاون 

اخلليجي.
واقتصرت اجللســــة على حضور أصحاب اجلاللة 
والســــمو قادة دول مجلس التعاون اخلليجي الست او 

من ميثلهم.
أعقب ذلك اجللسة اخلتامية للدورة الثالثني للمجلس 
األعلى ملؤمتر القمة ملجلس التعاون لدول اخلليج العربية 
في قصر بيان بحضور أصحاب اجلاللة والســــمو قادة 

دول املجلس او من ميثلهم.
وترأس اجللســــة اخلتامية للدورة صاحب السمو 
األمير الشــــيخ صباح األحمد وحضرها كل من رئيس 
دولة االمارات العربية املتحدة صاحب الســــمو الشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان وملك مملكة البحرين صاحب 
اجلاللة امللك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة وخادم 
احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود 
ملك اململكة العربية السعودية وأمير دولة قطر صاحب 
الســــمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وممثل صاحب 
اجلاللة السلطان قابوس بن سعيد سلطان سلطنة عمان 
السيد فهد بن محمود آل ســــعيد نائب رئيس الوزراء 

لشؤون مجلس الوزراء.
وفي بداية اجللسة تال األمني العام ملجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية عبدالرحمن العطية اعالن الكويت، 
وفيمــــا يلي نص اإلعالن الصادر عــــن الدورة الثالثني 
للمجلس األعلى ملجلس التعاون لدول اخلليج العربية: ان 
دولة الكويت وادراكا منها ألهمية ما يجمع دول مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية وشــــعوبها من عالقات 
أخويــــة وصالت تاريخية وروابط مشــــتركة وانطالقا 
من مبادئ النظام األساســــي ملجلــــس التعاون الهادف 
الــــى تعزيز أوجه التعاون بني دوله األعضاء في جميع 
املجــــاالت املختلفة وصوال الى الغاية املشــــتركة نحو 

التكامل والوحدة.
وتأكيدا لدور مجلس التعاون لدول اخلليج العربية 
في أهمية التعاون والتنســــيق فــــي مواجهة التحديات 

االقليمية والدولية الراهنة في ضوء ما يشــــهده العالم 
من متغيرات متسارعة في مختلف امليادين.

وحرصا على ضرورة استكمال اخلطوات واجلهود 
املشتركة التي قطعتها مسيرة العمل اخلليجي املشترك 

فإن الكويت تؤكد على ما يلي:
1ـ  االهتمام بدعم قطاع التعليم في دول مجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية واحملافظة عليه وتوحيد اجلهود 
نحو تعزيز مسيرة التعليم في دولنا من خالل تطوير 
ورفع مســــتوى وكفاءة املؤسســــات التعليمية القادرة 
علــــى مواكبة حتديات العصر من خــــالل املوافقة على 
انشاء هيئة اقليمية لالعتماد االكادميي واجلودة تهدف 
الى وضع املعايير املناسبة لالعتماد االكادميي في دول 
املجلس كما تقوم بالدور املناط بها في تقييم اجلامعات 
والبرامج اجلامعية القائمة ومساعدتها على احلصول 

على االعتماد األكادميي واالعتراف الدولي.
وفي اطار رفع مستوى العنصر البشري في املؤسسة 
األكادميية وتعريفه بدور واجنازات مجلس التعاون لدول 
اخلليج العربية فان دولة الكويت تؤكد على أهمية ادراج 
برامج أكادميية عالية املستوى في جامعات دول املجلس 
تخصص لدراسة التجربة التكاملية ملجلس التعاون لدول 
اخلليج العربية لتشجيع الراغبني في متابعة الدراسات 
العليا عن جتربة مجلس التعاون بجميع أوجهها وألبحاث 
أعضاء الهيئة التدريسية للعمل على تشجيعهم وحثهم 

على دراسة التجربة التكاملية اخلليجية.
2ـ  تكثيف اجلهود الرامية نحو تعزيز األمن الغذائي 
واملائي باعتبارهما من بني أهم املشكالت اجلوهرية التي 
تواجه دولنا بكافة ابعادها حيث قلة املساحات الزراعية 
وانخفاض انتاجيتها وقلة املياه واملساحات الشاسعة 
من الصحارى وفي هذا الصدد فان دولة الكويت تعرب 
عن أهمية انشــــاء مركز دراســــات األمن الغذائي بهدف 
تقييم هذه املشكلة في دول املجلس ووضع السياسيات 
املناسبة ملواجهتها سواء في زيادة االنتاج الزراعي أو 
االستثمار في الدول األخرى بهدف سد احتياجات دول 

املجلس من املواد الغذائية بأسعار مناسبة.
3ـ  مباركة اجلهود التي قام بها اعضاء املكتب التنفيذي 

ملجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون فيما يتعلق 
بدراســــة مشروع انشــــاء مركز خليجي اقليمي ملراقبة 
انتشار االوبئة على غرار مركز مكافحة االمراض »سي 
دي ســــي« في الواليات املتحدة مع التأكيد على اهمية 
اقامة هذا املركز خلدمة مصالح دول املجلس في مجال 
مكافحة االوبئة واحلد من انتشارها وذلك بالتنسيق مع 

املنظمات العاملية املختصة.
ثم ألقى صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
كلمة اختتم بها الدورة الثالثني للمجلس األعلى ملجلس 
التعاون جاء فيها: أخي العزيز خادم احلرمني الشريفني، 
اخواني األعزاء اصحاب اجلاللة والسمو، معالي األمني 
العام ملجلس التعاون، أصحاب املعالي والسعادة، السالم 
عليكم ورحمة اهلل وبركاته، كم ســــعدنا خالل اليومني 
املاضيني ان أحتتم لنا وللشعب الكويتي الفرصة السعيدة 
الســــتقبالكم والترحيب بكم، وعقد اجتماعات الدورة 
الثالثني للمجلس األعلى لــــدول مجلس التعاون لدول 
اخلليج العربيــــة في بلدكم الثاني الكويت، حيث كنتم 

دائما وأبدا في قلوبنا.
وإذ نختتم اعمال دورتنا الثالثني للمجلس األعلى لدول 
مجلس التعاون لدول اخلليج العربية، فإننا نحمد اهلل 
تعالى على ما توصلنا اليه من قرارات ونتائج مرجوة 
ما كانت لتتحقق لوال حكمتكم ورحابة صدوركم، واظهار 
روح التعاون والتفهم املعهود، تخدم ان شاء اهلل تطلعات 

شعوبنا وترقى الى آمالها لرسم غد ومستقبل أفضل.
والشكر اجلزيل لكل من ساهم في االعداد لهذا اللقاء 
املبارك وأخص بالشكر العاملني باألمانة العامة للمجلس 

وعلى رأسهم معالي األمني العام.
صاحبتكم السالمة ورافقتكم عناية اهلل، متطلعني بكل 
تفاؤل الى لقائنا القادم في ربوع دولة االمارات العربية 
املتحدة الشقيقة، بضيافة أخينا العزيز صاحب السمو 

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.
وإلى اللقاء دائما وأبدا على اخلير واحملبة.

وقبل ختام اجللسة ألقى رئيس دولة االمارات العربية 
املتحدة كلمة رحب فيها بالقادة في قمتهم املقبلة التي 

ستستضيفها بالده العام املقبل.

متابعة لألمني العام ملجلس التعاون خالل تالوته إعالن الكويت

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد خالل زيارته رئيس اإلمارات الشيخ خليفة بن زايد

قادة دول التعاون خالل اجللسة اخلتامية ألعمال القمة صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد وخادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد لدى مغادرتهم اجللسة اخلتامية

الكويت هّنأت البحرين بعيدها

األمير زار خليفة بن زايد

قام صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد ظهر أمس بزيارة إلى اخيه صاحب 
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
دولة اإلمارات العربية املتحدة الشقيقة يرافقه 
سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد وذلك 
مبقر اقامة سموه بقصر بيان. وحضر اللقاء 

اعضاء الوفد الرسمي املرافق.
كما بعث صاحب الســـمو األمير الشيخ 
صباح األحمد ببرقية تهنئة الى اخيه صاحب 
اجلاللة امللك حمد بن عيسى بن سلمان آل 
خليفة ملك مملكة البحرين الشـــقيقة عبر 

فيها سموه عن خالص تهانيه مبناسبة العيد 
الوطني ململكة البحرين، مشيدا سموه مبا 
حققته مملكة البحرين الشقيقة من منجزات 
حضارية وتنمية شـــاملة في ظل القيادة 
احلكيمة جلاللته متمنيا ســـموه جلاللته 
موفور الصحة والعافية وململكة البحرين 
الشقيقة وشعبها الكرمي دوام العزة والرفعة 

واالزدهار.
كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

ناصر احملمد ببرقيتي تهنئة مماثلتني.

الزعيمان يبذالن المزيد لخدمة قضايا األمة

ناصر المحمد لصحيفة الدستور: العالقات
الكويتية ـ األردنية متينة ومتميزة

عمانـ  كونا: وصف سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشــــيخ ناصر احملمد العالقات األردنية ـ الكويتية 
بأنها متميزة ومتينة بفضل حكمة وحنكة قيادتي 
البلدين. وقال الشــــيخ ناصر احملمــــد في لقاء مع 
صحيفة »الدستور« األردنية على هامش اعمال قمة 
قادة دول مجلس التعاون اخلليجي ان العالقات بني 
البلدين متينة ومتميزة في مختلف املجاالت بفضل 
حكمة وحنكة قيادتي البلدين صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد والعاهل األردني امللك عبداهلل 
الثاني. وأضاف ان زعيمــــي البلدين يبذالن املزيد 
من العمل املشــــترك خلدمة قضايــــا األمة ومصالح 
شعبيهما وجتسيد التضامن العربي وحتقيق التكامل 
االقتصادي وتعزيز مسيرة العمل العربي املشترك. 
وأكد سمو الشيخ ناصر احملمد ان الكويت والدول 
اخلليجية تبذل كل ما تستطيع ملواجهة وتلبية قضايا 
وطموحات شعوب املنطقة وتوفير األمن واالستقرار 
واالزدهار. ووصف قمة مجلس التعاون اخلليجي الـ 
30 بأنها مهمة وتأتي في ظروف استثنائية وستعزز 
التعاون والتنسيق والعمل اجلماعي املشترك للخروج 

بقرارات تهدف الى حتقيق طموحات وآمال شعوب 
املنطقة. وقال سمو الشيخ ناصر احملمد ان الكويت 
اســــتعدت بكل امكاناتها وطاقاتهــــا بتوجيهات من 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد لتوفير 
عوامل النجاح للقمة. وأكــــد أهمية القمة في إقرار 
مشاريع ستعود بالفائدة على دول املجلس ودورها 
في تعزيز وترسيخ مفهوم التكامل بني الدول األعضاء 

مبا يحقق تطلعات وآمال الشعوب.
كمــــا وصف القمة بأنها قمــــة التحديات األمنية 
واالقتصادية والتنموية نظرا ألهمية القضايا الراهنة 
املطروحة على جدول أعمالها والتي اعدت لها الكويت 
والدول اخلليجية اعدادا كبيرا إلجناحها بغية تعزيز 
التعاون االخوي املشترك. على صعيد آخر، تصدرت 
قمة قادة دول مجلس التعاون اخلليجي الصفحات 
الرئيســــية في الصحف األردنيــــة الصادرة أمس. 
وأكــــدت الصحف أهمية القمة فــــي تعزيز التعاون 
العربي املشــــترك وتناول قضايا عربية وإسالمية 
مهمة وإقرار مشــــاريع من شــــأنها االرتقاء بقضايا 

التنمية املستدامة.

جاء في النص الكامل لــــ »ورقة الكويت« في 
القمة اخلليجية الـ 30: انطالقا من الغايات املشتركة 
ملجلس التعاون لدول اخلليج العربية في تعزيز 
أواصر التعاون والتنســـيق في مختلف مجاالت 
التنمية التي من شـــأنها دعم املسيرة اخلليجية 
املباركة مبا يصب في مصلحة شعوب وتطلعات 
املجلس، تود الكويت طرح بعض املبادرات اجلديدة 
بهـــدف مواكبة التطورات العامليـــة على ان تأخذ 
هذه املبادرات حيزا من الدراسة والبحث لضمان 
حتقيق األهداف املنشودة من ورائها ومن بني هذه 

املبادرات: 
1ـ  إنشاء مركز إقليمي للتنمية املستدامة يسعى 
الى التنسيق بني دول مجلس التعاون بهدف حمايتها 
من التلوث البيئي بجميع أنواعه والعمل على معاجلة 
مشكلة النقص املســـتمر في املوارد املائية لدول 
املجلس إضافة الى تكثيف التعاون مع املنظمات 
الدولية لدراسة املشاكل البيئية كالتصحر والتغير 

املناخي وإيجاد أفضل الوسائل للحد من اثارها.
2 ـ إنشـــاء مركز ملراقبة األسواق املالية يهدف 
إلى توحيد البورصات اخلليجية وإعداد الدراسات 
اخلاصة بتطورات األسواق املالية داخل دول املجلس 
وخارجهـــا والتي ميكن من خاللها إتاحة الفرصة 
للمســـتثمرين  التخاذ القرارات املناسبة في وقت 
مبكر ومساعدتهم على االستثمار في جميع دول 
املجلـــس من خالل توفيـــر املعلومات الصحيحة 
والدقيقة التي تساهم في اتخاذ القرارات االستثمارية 

املناسبة.

ورقة الكويت دعت إلنشاء مركزين للتنمية المستدامة 
ومراقبة األسواق المالية لتوحيد البورصات الخليجية
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