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يوسف بن علوي الشيخ علي اجلراح الشيخ أحمد الفهد الشيخ أحمد العبداهلل

الشيخ اللواء أحمد النواف يتفقد قوة الواجب

خالل زيارتهما لمقر قوة الواجب

السعودي والنواف: قوات الحرس الوطني
لّبت نداء الواجب وعكست قمة الجهوزية

في اطار التعاون والتنسيق املشترك بني وزارة 
الداخلية واحلرس الوطني قام وكيل وزارة الداخلية 
املــساعد لشؤون أمن املــــنافذ املنـسق العام لقيادة 
األمن والســـيطرة ملؤمتر القمة اخلليجية اللواء 
يوسف السعودي ووكيل وزارة الداخلية املساعد 
لشؤون التعليم والتدريب مساعد املنسق العام 
اللواء الشـــيخ احمد النواف بزيارة ميدانية ملقر 
قوة الواجب لقوات احلرس الوطني املشاركة في 
اعمال التأمني واحلماية ملقار انعقاد مؤمتر القمة 
اخلليجية الثالثني وأماكن اقامة الوفود املشاركة، 
حيث كان في اســـتقبالهما مبقر القوة قائد »قوة 
الواجب« العقيد الركن خالد شبيب راكان وقادة 

وضباط القوة.
واطلع اللواء السعودي واللواء الشيخ النواف 
على آلية العمل والواجبات املسندة للحرس الوطني 
وتفقدا مركز عمليات احلرس الوطني واستمعا 

الى شـــرح تفصيلي عن املهام الرئيسية املتمثلة 
في تأمني البوابات وتوفير احلماية الالزمة للوفود 
املشاركة وغيرها من املهام األخرى، كما قاما باملرور 
على نقاط احلراســـة التي يؤمنها رجال احلرس 
الوطني لالطمئنان على سير العمليات وتوافقها 

مع اخلطة األمنية.
وأكـــد ان قوات احلــــــرس الوطني لبت نداء 
الواجب وعكســـت قمة اجلهوزية والتفهم التام 
لطبيعة مهامها، حيث سخر احلرس الوطني جميع 
امكانياته من قوات ومعدات الجناح مهمة التأمني 
واحلماية خالل اعمال القمة، واشـــادا مبا ملساه 
في رجال احلرس الوطني من حس واع ومثابرة 
واخـــالص في العمل وتقدير تام للمســـؤوليات 
امللقـــاة على عاتقهم، ومتنيـــا التوفيق والنجاح 
جلميع اجلهود املشتركة للمساهمة بفاعلية في 

اجناح قمة الكويت.

تدشين »الربط الكهربائي« خطوة نحو المشاريع المشتركة 

االندماج بني دول مجلس التعاون 
واحلفاظ على املصالح املشتركة 
معتبرا اياهــــا جتربة رائدة على 
مستوى التعاون بني دول املجلس. 
واضاف ان التجــــارب اثبتت انه 
عندما تبدأ املشاريع املشتركة مثل 
مشروع الربط الكهربائي ومشروع 
السكة احلديد »فان طاقة ضخمة 
تنمو في املجتمعات ويتأسس عليها 
مستقبل االجيال القادمة«. وقال ان 
دوال كثيرة لديها ما يكفي من الطاقة 
لكن هذا املشروع سيضيف طاقة 
اضافية وســــيحقق قيمة مضافة 

يستفيد منها اجلميع.

اي نقص في الطاقة الكهربائية في 
أي ظرف من الظروف مضيفا ان 
التجارب التي اجريت على املشروع 
اظهرت جناحه في حتقيق االهداف 
املنشــــودة منه. وبني نائب وزير 
شــــؤون الديوان االميري الشيخ 
علي اجلراح ان املشروع سيعطي 
الدول اخلليجيــــة قوة تفاوضية 
جماعية كبيــــرة. واضاف ان هذا 
املشروع سيكون له اهمية كبرى 
فــــي مواجهة اي احتيــــاج للتيار 
الكهربائي فــــي اي دولة خليجية 
مضيفا انها متثل خطوة اولى وان 
اخلطوة الثانية هي منح هذه الدول 

قوة تفاوضية كبيرة مع التكتالت 
واملناطق االخرى. وشدد على ان 
القمة اخلليجيــــة الـ 30 تأتي في 
ظل ظروف بالغة األهمية اقليميا 
ودوليا باالضافة الى املوضوعات 
املهمة جــــدا التي تطرح فيها مثل 
مشروع الربط الكهربائي ومشروع 
الوحدة النقدية اخلليجية.  وفي 
اإلطار ذاته، قال الوزير املسؤول 
عن الشؤون اخلارجية في سلطنة 
عمان يوسف بن علوي ان مشروع 
الربط الكهربائي اخلليجي جاء في 
الوقت املناسب. واوضح ان مثل 
هذه املشــــاريع هي احدى وسائل 

التنمية  الدولة لشــــؤون  ووزير 
ووزير الدولة لشــــؤون االسكان 
الشيخ احمد الفهد اهمية مشروع 
الربط الكهربائي بني دول مجلس 
التعاون باعتباره يسهم في حتقيق 
مخزون استراتيجي من الطاقة لها. 
وقال ان هذا املشروع سيكون احد 
املوارد احليوية للطاقة النظيفة في 
دول املجلس وسيكون له مردود 
اقتصادي كبير كما سيســــهم في 
حتقيق مخزون اســــتراتيجي من 
الطاقة بسبب اعتماد التبادل بني 
دول املجلس. وذكر ان مشــــروع 
الربط الكهربائي سيسهم في سد 

دشــــن قادة دول التعاون اول 
من امس مشروع الربط الكهربائي 
الذي سيسهم في حتقيق مخزون 
استراتيجي من الطاقة لدول املجلس 
كما سيمنحها قوة تفاوضية اكبر 
مع التكتالت واملناطق األخرى وهو 
خطوة نحو مشاريع مشتركة في 
املستقبل بني دول املجلس، ويعتبر 

أول اجناز لقمة التعاون الـ 30.
وقد اكد وزيــــر النفط ووزير 
االعالم الشيخ احمد العبداهلل ان 
الذي  الكهربائي  الربط  مشــــروع 
مت تدشــــينه هو خطوة اولى من 
مشاريع اخرى مشتركة بني دول 
املجلس. وقال ان هذا املشروع هو 
من االجنازات التي »كنا ننتظرها 
طويال ونتمناها طويال وتنتظره 
شعوبنا« متوقعا ان يعود املشروع 

بالنفع على اجلميع.
واضــــاف »نرى اليــــوم بذرة 
الكويت«  مــــن  اخليــــر تنطلــــق 
لتحقيق االســــتفادة من الفائض 
املوجود لدى الدول االعضاء لسد 
حاالت الطوارئ لدى الدول االخرى 
متمنيــــا في جانب آخــــر ان تبدأ 
مرحلة االحتــــاد النقدي في وقت 
قريب. وبدوره أوضح نائب رئيس 
مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية 

الوعالن: قرار تاريخي وخطوة رائعة و حلم تحول إلى حقيقة
أشاد النائب مبارك الوعالن بقرار إطالق مشروع الربط الكهربائي اخلليجي الذي اتخذه 
قادة دول مجلس التعاون اخلليجي والذي يهدف الى خدمة املواطنني بدول مجلس التعاون 

من خالل توفير خدمات نقل الكهرباء بشكل موثوق ومستخدم ومستدام وتنافسي.
وقال ان مشــــروع الربط الكهربائي اخلليجي كان من االحالم التي متنى مواطنو دول 
مجلس التعاون حتقيقها، وقد كان هذا بفضل جهود قادة دول مجلس التعاون اخلليجي، 
وأصبح احللم واقعا. مشــــيرا الى ان املشروع يعتبر فريدا من نوعه في املنطقة، حيث ال 

توجد مشاريع سابقة مماثلة له على مستوى دول مجلس التعاون اخلليجي، وميتد على 
مساحة جغرافية واسعة عبر ست دول خليجية. وقال النائب مبارك الوعالن ان مشروع 
الربط الكهربائي بني دول املجلس سيســــهم في حتقيق مخزون اســــتراتيجي من الطاقة 
لها، وســــيكون احد املوارد احليوية للطاقة النظيفة في دول املجلس وسيكون له مردود 
اقتصــــادي كبير. معربا عن امله في ان يكون املشــــروع خطوة اولى من مشــــاريع اخرى 

مشتركة بني دول املجلس.

قادة »التعاون« شكروا الكويت على كرم الضيافة وأشادوا بنتائج القمة

الشيخ محمد اخلالد في وداع ممثل السلطان قابوس ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة خالل مغادرته الكويت رئيس دولة اإلمارات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد مغادرا وفي وداعه الشيخ أحمد الفهد خادم احلرمني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز مغادرا البالد وفي وداعه سمو الشيخ ناصر احملمد

األمير شكر رئيسي الحرس الوطني والوزراء: 
الترتيبات الفعالة للقمة أبرزت الوجه الحضاري للكويت

بعث صاحب الس��مو األمير الش��يخ صباح 
االحمد ببرقية شكر الى أخيه سمو الشيخ سالم 
العلي رئيس احلرس الوطني أعرب فيها س��موه 
عن خالص الشكر والتقدير للجهود الكبيرة التي 
بذلها منتس��بو احلرس الوطني من عس��كريني 
ومدنيني وعلى مشاركتهم الفعالة في الترتيبات 
االمني��ة الالزمة للدورة الثالثني للمجلس األعلى 
لدول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية التي 
استضافتها الكويت. وثمن سموه روح التعاون 
العالية التي أبدوها والتنس��يق التام مع اجلهات 
االمنية األخ��رى والتي أبرزت املكانة احلضارية 
للوط��ن العزيز، متمنيا لس��موه موفور الصحة 
ودوام العافية. كما بعث صاحب الس��مو األمير 
الش��يخ صباح األحم��د ببرقية ش��كر وتقدير 
مماثلة ألخيه نائب رئيس احلرس الوطني الشيخ 
مش��عل األحمد. كما بعث صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد ببرقية شكر وتقدير لسمو 

رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد عبر 
فيها س��موه ع��ن خالص تقدي��ره للجهود التي 
بذلها سموه واخوانه الوزراء وجميع املسؤولني 
والعامل��ني باجله��ات التابع��ة له��م والهيئ��ات 
الرس����مية االخ��رى على ما بذل��وه من جهود 
كب���يرة ومخلصة وعمل دؤوب ومشارك���ات 
ف���عال��ة ف��ي ال��ترتيب والتحضي��ر للدورة 
الثالثني للمجلس األعلى ل��دول مجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية التي اس��تضافتها الكويت 
والتي تكللت اعمالها بفضل اهلل تعالى بالتوفيق 
والنجاح، مش��يدا س��موه بروح التعاون العالية 
والتنس��يق التام بني هذه اجله��ات كما ضمنها 
سموه شكره للمواطنني الكرام واملقيمني على ما 
أبدوه من تفه��م وتعاون اظهر الوجه احلضاري 
للوطن العزيز واملكانة املرموقة التي يس��تحقها، 
متمني��ا س��موه للجمي��ع دوام التوفيق خلدمة 

الوطن العزيز ورفع رايته.

ولي العهد لصاحب السمو: رئاستكم القديرة المهيبة
أسهمت في خروج القمة باإلنجازات الكبيرة

تلقى صاحب الس��مو األمير الشيخ صباح 
األحمد برقية من أخيه سمو ولي العهد الشيخ 
ن��واف األحمد مبناس��بة اختت��ام أعمال قمة 
التعاون، فيما يلي نصها: يا صاحب الس��مو، 
ال يسعني إال أن أشيد إكبارا وإعزازا وعرفانا 
وتقدي��را بحنك��ة س��موكم وس��عة صدركم 
وآرائكم النيرة وبعد نظركم خالل رئاس��تكم 
للدورة الثالثني للقمة اخلليجية التي ش��رفت 
الكوي��ت بانعقادها على أرضه��ا الطيبة، فقد 
حرصت رئاس��تكم القديرة املهيب��ة على أن 
يس��ود اللقاء روح احملبة واإلخاء التي شعر 
بها اجلميع ف��ي كل االجتماعات وأثناء جميع 
النقاش��ات البناءة حيث اتس��م اللق��اء بنبل 
املقاصد وكرمي الغايات مما أس��هم في خروج 
القم��ة باالجن��ازات الكبيرة الت��ي متثلت في 
قراراته��ا التي أثلجت صدور اجلميع من أجل 
تعزيز مس����يرة العمل اخلليجي املش��ترك 

ودفع عجلة النمو واالزدهار إلى األمام.
وختام��ا فإني ي��ا صاحب الس��مو أبتهل 
إل��ى املولى ع��ز وج�����ل أن يهبك��م العمر 
املديد ويس��بغ عليكم نعمة الصحة والعافية 
ويجعلكم ذخرا لكويتنا الغالية وامتنا العربية 

جمعاء.
وقد بعث صاحب الس��مو األمير الش��يخ 
صباح األحمد ببرقية ش��كر جوابية ضمنها 
خالص ش��كره وتقديره على ما أبداه س��مو 
ولي العهد من طيب املشاعر وصادق الدعوات 
والتمنيات مش��يدا بجهود س��موه املخلصة 
ومشاركته الفعالة في أعمال هذه الدورة التي 
تكلل��ت بفضل اهلل تعال��ى بالتوفيق والنجاح 
واخلروج بقرارات بناءة تعزز مس��يرة العمل 
اخلليجي املش��ترك وتس��هم في حتقيق آمال 
وتطلع��ات دول وش��عوب املجل��س متمني��ا 

لسموه موفور الصحة والعافية.

تلقى صاحب السمو األمير 
الشـــيخ صباح االحمد برقية 
شـــكر من أخيه امللك حمد بن 
عيســـى آل خليفة ملك مملكة 
اثر اختتام  الشقيقة  البحرين 
الـ 30 للمجلس  الدورة  اعمال 
التعاون  األعلى لدول مجلس 
لدول اخلليج العربية ومغادرته 
البالد، اعرب فيها عن خالص 
شكره لسموه وحلكومة وشعب 
الكويت على ما حظي به والوفد 
املرافق من حفاوة بالغة وكرم 
ضيافة عكســـت عمق ومتانة 
التي تربط  املتميزة  العالقات 
الشـــقيقني، مشـــيدا  البلدين 
بالنتائج املرجوة التي أسفرت 
عنها هذه الدورة لتحقيق آمال 
وتطلعات شعوب دول املجلس، 
متمنيا لســـموه دوام الصحة 
املزيد من  والعافية وللكويت 
العزة والتقدم واالزدهار في ظل 

القيادة احلكيمة لسموه.
وقد بعث صاحب الســـمو 
األمير ببرقية شـــكر جوابية 
ضمنها بالغ شكره جلاللته على 
ما أعرب عنه من طيب املشاعر 
وصادق الدعـــوات، متمنيا له 
موفور الصحة والعافية وململكة 
الشـــقيقة وشعبها  البحرين 
الكرمي كل التطور واالزدهار في 
ظل القيادة احلكيمة جلاللته.

وكان امللك حمد بن عيسى 
آل خليفة ملك مملكة البحرين 
الشقيقة قد غادر مطار الكويت 
الدولـــي عصر أمـــس والوفد 
الرسمي املرافق جلاللته وذلك 
بعد حضور اجتماعات القمة الـ 
30 للمجلس األعلى ألصحاب 
اجلاللة والســـمو قـــادة دول 
مجلس التعاون لدول اخلليج 
العربيـــة والتي اســـتضافتها 

املرجوة التي اسفرت عنها هذه 
الدورة لتحقيق آمال وتطلعات 
شـــعوب دول املجلس متمنيا 
لسموه رعاه اهلل دوام الصحة 
والعافية ولدولة الكويت املزيد 
من العزة والتقدم واالزدهار في 
ظل القيادة احلكيمة لســـموه 

حفظه اهلل.
وكان صاحب السمو الشيخ 
حمد بـــن خليفة آل ثاني امير 
دولـــة قطـــر الشـــقيقة غادر 
الدولي عصر  الكويـــت  مطار 
امس والوفد الرســـمي املرافق 

لسموه.
وكان في وداع سموه على 
ارض املطار رئيس بعثة الشرف 
املرافقة لسموه وزير الداخلية 

الشيخ جابر اخلالد.
وقد بعث صاحب الســـمو 
األمير ببرقية شـــكر جوابية 
ضمنها بالغ شكره لسموه على 
ما اعرب عنه من طيب املشاعر 
وصادق الدعوات متمنيا لسموه 
موفور الصحة والعافية ولدولة 
الكرمي  الشقيقة وشعبها  قطر 
التطور واالزدهار في ظل  كل 

القيادة احلكيمة لسموه.
وغادر مطار الكويت الدولي 
عصر امس ايضا ممثل صاحب 
اجلاللة الســـلطان قابوس بن 
سعيد ســـلطان سلطنة عمان 
الــــسيد فهد بن  الشـــقـــيقة 
محمود آل سعيد نائب رئيس 
الـــوزراء لشـــؤون مجلـــس 
الوزراء والوفد الرسمي املرافق 

لسموه.
وكان في وداع سموه على 
ارض املطـــــار رئيـــس بعثة 
الشـــرف املرافقة رئيس جهاز 
الشـــيخ محمد  الوطني  االمن 

اخلالد.

الكويت.
وكان في وداع ســـموه على 
أرض املطار رئيس بعثة الشرف 
املرافقة جلاللتـــه وزير النفط 
ووزيـــر اإلعالم الشـــيخ احمد 

العبداهلل.
وقبيل مغادرته قال امللك حمد 
بن عيســـى في بيان صحافي: 
مع اختتام قمتنا اخلليجية الـ 
30 نشعر بأننا عشنا وأصحاب 
اجلاللة والسمو قادة دول مجلس 
التعاون في الكويت أياما اتسع 
مداها آماال وتطلعات والتقى معنا 
على ارض هذا البلد الشـــقيق 
مواطنـــو وابناء اخلليج الذين 
اجتمعنـــا لنعبر عمـــا يجول 

في نفوســـهم من أمنيات نحو 
مستقبل زاهر ملجلس التعاون 

ومواطنيه.
وفي هذه املناسبة التاريخية 
نذكـــر بالتقدير ما بذله رئيس 
القمـــة اخونا صاحب الســـمو 
األمير الشيخ صباح األحمد من 
جهد دؤوب مبا له من اخلبرة 
وعمق التجربة وشمولها والقدرة 
على العطاء ملجلسنا الذي هو 
اآلن األمل الكبير حلاضر األمة 

العربية ومستقبلها.
ان من اكبر اجنازات قمتنا هذه 
انها جاءت برهانا مضاعفا على 
ان روح اإلخاء والتعاون قادرة 
على ان تصنع الكثير بتأسيس 

قاعدة للحوار والرغبة الصادقة 
في تســـيير اعمالنا في طريق 
صاعد ينطلق بها الى جناح اكبر 
ومستوى أعلى حتقيقا لآلمال 
التي تختلج في نفس كل مواطن 
خليجي يتطلع لوحدة وتكامل 

دولنا على جميع األصعدة.
اننـــا ننظر الى املســـتقبل 
واملنا في اهلل كبير وكما كنتم 
اصحاب اجلاللة والسمو نعم 
العون على إجناح هذه القمة اال 
ان الطريق أمامنا طويل لبلوغ 
الكبيرة  آمالنـــا وطموحاتنـــا 
وعلينا ان نتابع املسيرة املباركة 
متعاونني وباذلني ما نستطيع 
من جهد فالدول ال تقاس فقط 

بعدد سكانها ومساحة ارضها 
ولكن بقدرة شعوبها على االجناز 
وان علينا ان نصون قدرتنا على 
االجناز واالبتكار مبزيد من العلم 
والتماسك وان نصون النجاح 
بالعمل اجلاد والتطوير املستمر 

ان شاء اهلل.
واهلل املوفق والسالم عليكم 

ورحمة اهلل وبركاته.
الكويت  كما غـــادر مطـــار 
الدولي عصر امس خادم احلرمني 
الشـــريفني امللك عبـــداهلل بن 
عبدالعزيز آل سعود ملك اململكة 
الســـعودية الشقيقة  العربية 

والوفد الرسمي املرافق.
وكان في وداع جاللته على 

ارض املطار سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشـــيخ ناصر احملمد 
املرافقة  ورئيس بعثة الشرف 
النائـــب األول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع الشـــيخ 
جابر املبارك ونائب وزير شؤون 
الديوان األميري الشـــيخ علي 

اجلراح، وسفيرا البلدين.
وغادر مطار الكويت الدولي 
عصر امس ايضا صاحب السمو 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
العربية  رئيس دولة االمارات 
املتحدة الشقيقة والوفد الرسمي 

املرافق لسموه.
وكان في وداع ســـموه على 
ارض املطار رئيس بعثة الشرف 

املرافقة نائـــب رئيس مجلس 
الوزراء للشـــؤون االقتصادية 
ووزير الدولة لشؤون التنمية 
ووزير الدولة لشؤون االسكان 

الشيخ احمد الفهد.
هذا، وتلقى صاحب السمو 
الشـــيخ صباح االحمد  األمير 
برقية شـــكر من اخيه صاحب 
السمو الشيخ حمد بن خليفة 
آل ثاني امير دولة قطر الشقيقة 
اعرب فيها عن خالص شـــكره 
لسموه على ما حظي به سموه 
والوفد املرافق من حفاوة بالغة 
وكرم ضيافة عكست عمق ومتانة 
العالقـــات املتميزة التي تربط 
البلدين الشقيقني مشيدا بالنتائج 


