
أسامة أبو السعود
وصف آمر القوات اجلوية 
السابق اللواء الركن صابر 
السويدان قمة دول مجلس 
الثالثني  التعاون اخلليجي 
التي انهت اعمالها بالكويت 
امس االول بأنها قمة اجنازات 

كبيرة.
وحتدث السويدان عن 
التي  ال����ردع اجلديدة  قوة 
البيان اخلتامي  اعلنت في 
للقمة حيث قال »نتمنى اال 
يخلط البعض بني تشكيل 
قوة واجب جديدة وبني درع 

اجلزيرة حيث إنهما مختلفان متاما في الواجب 
العسكري، فقوة الردع اجلديدة شكلت لتكون 
دعما للقوات املسلحة اخلليجية ولكنها ستشكل 
من النخبة وستكون نوعية في تسليحها ونوع 
ذخائرها وسرعة حركتها وامكانية التحرك من 
دولة خليجية الى اخرى بسرعة كبيرة وواجبها 
س����يختلف متاما عن درع اجلزي����رة«. وتابع 
السويدان »هذه القوة اجلديدة ستسلح بتسليح 

نوعي مختلف وتدريب مميز 
واعتقد انها ستتخصص في 
حرب العصابات ومكافحة 
القرصنة البحرية وهي دائما 
مهام غير مخصصة للجيوش 
النظامية«. واكد السويدان 
ان البي����ان اخلتامي للقمة 
كان شامال وغطى النواحي 
السياس����ية واالقتصادية 
والبيئية كما انه كرر على 
الفلس����طينيني  اهمية دعم 
في األراضي احملتلة وعلى 
امن العراق وركز على امللف 
النووي االيراني وطالب من 
اجلمهورية اإلسالمية مبعاجلة هذا امللف بكل 
حكمة وحتدث كذلك ع����ن دارفور والصومال 

واألوضاع في اليمن ودعمه ضد احلوثيني.
واضاف قائال »وهناك العديد من القضايا 
االقتصادية احملورية مثل انشاء السكك احلديدية 
والتفاصيل املختلفة ح����ول الوحدة النقدية، 
وتدشني املرحلة االولى من الربط الكهربائي، 

واعتقد بالفعل انها قمة االجنازات«.

أسامة أبوالسعود
اكد نائ����ب مجلس االمة 
ان  السابق دعيج الشمري 
هناك ش����به اجماع عربي � 
خليجي على قرارات القمة 
اخلليجية ال� 30 التي اختتمت 
الكويت مؤخرا  اعمالها في 
بانه����ا من افضل القمم ذات 
االجناز ولعل اول اجنازاتها 
هو مشروع الربط الكهربائي 
املواطن  وهو شيء يلمسه 
اخلليجي مباشرة، وكذلك 
العملة اخلليجية املوحدة 
والت����ي م����ن ش����أنها دعم 

االقتصاد اخلليج����ي ككل بحيث يصبح كتلة 
تستطيع ان تواجه التكتالت العاملية وهذا التكتل 
سيكون من اكبر التكتالت االقتصادية العاملية 
نظرا الن الدول الس����ت هي من اكبر مصدري 
واحتياط����ي النفط والغاز ف����ي العالم. وتابع 
الشمري في تصريحات ل� »األنباء« وسينظر 
العالم اجمع للتجمع اخلليجي بعني القوة وال 
ميكن النظر اليها كما في السابق على انها دول 
صغيرة وامنا كتلة اقتصادية وعسكرية كبرى. 

واضاف ولعل اول مؤشرات 
الق����وة اخلليجية هو  تلك 
اعالن دول اخلليج جميعا 
التضامن م����ع اململكة ضد 
احلوثيني واعالن انشاء قوة 
الردع السريع. واردف دعيج 
الشمري قائال وهنا نستذكر 
الكلمة اخلالدة على لسان 
خادم احلرمني للطفل حمد 
جمال بوناش����ي »مت« وهذا 
وعد م����ن قادة دول مجلس 
التعاون على انه س����يكون 
ف����ي كل اجتماع قادم هناك 
مشروع يصب مباشرة في 
صالح املواطن اخلليجي. وش����دد على ان هذا 
التجمع هو اقوى جتمع من حيث وحدة الدين 
واللغة والعالقات االجتماعية حيث ان معظم 
العائالت منتشرة في سائر الدول اخلليجية. 
وطالب بضرورة تيسير االنتقال بني دول اخلليج 
في املرحلة املقبلة بحيث يس����هل االنتقال بني 
الدول اخلليجية من دون اي حدود او حواجز 
كما هو احلال في االحتاد االوروبي بني املانيا 

والنمسا وهولندا وغيرها.
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صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد وخادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز

في حديث خّص به صحيفة »عكاظ« السعودية

صاحب السمو: مشاركة خادم 
الحرمين الشريفين أثْرت القمة

الرياض � كون���ا: عبر صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
الثالث���ني للمجلس  القمة  رئيس 
االعلى ملجلس التعاون »عن اعتزازه 
واعتزاز الشعب الكويتي مبشاركة 
خادم احلرمني الشريفني وحضوره 
التي اختتمت أعمالها أمس  القمة 

األول«.
وق���ال صاحب الس���مو األمير 
الشيخ صباح األحمد في تصريح 
خص به صحيفة »عكاظ« السعودية 
امللك عبداهلل  امس عقب توديعه 
في قصر بيان »ال شك أن مشاركة 
خ���ادم احلرمني قد أث���رت أعمال 
القم���ة وأعطتها زخما مبش���اركة 
اخوانه القادة على جناح أعمالها 
متمنيا له الصحة والعافية خلدمة 

العربية  بالده وش���عبه واألمتني 
واالسالمية«.

من جانبه أكد رئيس مجلس األمة 
جاسم اخلرافي في تصريح خاص 
لصحيفة »اجلزيرة« السعودية أمس 
أن دول وشعوب مجلس التعاون 
تشعر بفخر واعتزاز وهي تشاهد 
ذلك اجلهد الطيب وهو اجتماع قادة 
دول مجلس التعاون اخلليجي في 
دورته الثالثني. واضاف »ان هذه 
اللقاءات هي لقاءات جيدة يسعى 
اجلمي���ع للوصول من خاللها إلى 
نتائج إيجابية عن طريق احلوار 
والقمة انتهت مبثل ما نتمناه من 
هذا اللقاء مع أنها لم تكن مبستوى 
طموحاتنا ولكنها خطوة في الطريق 

الصحيح«.

صحف سعودية: وقوف الكويت مع المملكة
في تصديها للمتسللين لم يكن مستغربًا

الرياض � كونا: ثمنت الصحف السعودية 
ف����ي اعدادها الصادرة امس موقف الكويت 
اميرا وحكومة من الع����دوان على احلدود 
الثالثني  القمة  اجلنوبية للسعودية خالل 
لق����ادة دول مجلس التعاون التي اختتمت 

اعمالها في الكويت امس.
وقالت صحيفة »اجلزيرة« السعودية في 
افتتاحيتها امس لم يكن مستغربا موقف 
أمي����ر الكويت وال موقف الكويت اصال في 
الوقوف مع الس����عودية ومس����اندتها في 
تصديها لعدوان املتسللني الراضيها وهو 
تك����رار لوقوف ومس����اندة الكويت لكل ما 
تقوم به السعودية لصد عدوان املتسللني 
واحب����اط مخططات من يدفعونهم الى هذا 

االعتداء.
واضافت الصحيف����ة ان هذه املرة أمام 
وباسم جميع قادة دول مجلس التعاون اكد 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
بوصفه رئيس القمة اخلليجية الثالثني »أن 
أي مساس بأمن واستقرار السعودية ميثل 

مساسا باألمن اجلماعي لدول املجلس«.

واوضح����ت ان الوضع يتطلب من دول 
مجلس التع����اون وأن تقرن القول بالعمل 
وتتخذ اجراءات ض����د من يحرضون على 
العدوان ويدرب����ون املتمردين على تنفيذ 
األعمال اإلرهابية في الدول العربية وبالذات 
في دول اخلليج العربية ويزرعون اخلاليا 
االرهابية النائمة لتهديد أمن أهل اخلليج 
عندما يطلب منهم االبتداء بالعدوان وحتريض 

أصحاب النفوس الضعيفة.
اب����رزت صحيفة »الوطن«  من جانبها 
الس����عودية تضامن دول مجلس التعاون 
مع الس����عودية في مواجهة العدوان على 
اراضيها، مش����يرة الى ان البيان اخلتامي 
للقمة اعتبر ان أي مساس بأمن واستقرار 
اململكة هو مساس بأمن واستقرار وسالمة 

دول املجلس كافة.
واش����ارت الى ان البيان اخلتامي للقمة 
أظهر تصميم مجلس التعاون على مواجهة 
التحديات املاثلة أمامه بروح الفريق الواحد 
وأكد املجلس وحدته السياسية التي لم يرق 

لها الشك خاصة في املفترقات احلاسمة.

سفراء لـ »األنباء«: قمة الكويت ناجحة بكل المقاييس
أكدوا أن تدشين مشروع الربط الكهربائي إنجاز يعكس وحدة دول مجلس التعاون

د.بسام النعماني جمعة العبادي عبدالقادر أبوبكر خالد الشيخ

اللواء الركن صابر السويدان

دعيج الشمري

الشيخ سالم املعشني الشيخ خليفة آل خليفة د.عبدالعزيز الفايز

السويدان لـ »األنباء«: قوة الردع الجديدة
ل من النخبة بتسليح نوعي مختلف ستشكَّ

دعيج الشمري: قمة الكويت هي قمة اإلنجازات 
وسينظر العالم إلينا بعين القوة

االيجابي ل����دول مجلس التعاون 
المصالح  الخليجي بش����بكة من 
التي  والعالقات االس����تراتيجية 
تعزز التكامل االقتصادي العربي 

بمنظوره الشامل.
وبهذه المناسبة ذّكر العبادي 
بالعالقات المتمي����زة وااليجابية 
والتي يسودها االحترام المتبادل 
بين جالل����ة الملك عبداهلل الثاني 
وصاحبالسمو األمير الشيخ صباح 
األحمد وكذلك مع جميع قادة دول 
مجلس التعاون في كل المجاالت 
وتبادل التشاور حول القضايا ذات 

االهتمام المشترك.
واض����اف ان االردن ينظ����ر 
بإعجاب لنموذج وتجربة المنظومة 
الخليجية كتكتل اثبت انه ينتقل 
من نجاح الى آخر طيلة السنوات ال� 
30 الماضية، مشيرا الى خصوصية 
العالقات التي تربط بالده والكويت 
والتي تدعمها اواصر االخوة واالخاء 
والتفاهم وما تشهده من نمو مطرد 
اياها  المجاالت واصفا  في جميع 

بأنها عالقات نموذجية بامتياز.
ومن جهته، أعرب سفير لبنان 
د.بسام النعماني عن شكره العميق 
الهتمام االش����قاء في دول مجلس 
الخليج����ي بالوضع في  التعاون 
لبنان وم����ا جاء خالل بيان القمة 
من دعم للتوافق الذي توصلت اليه 
االطراف اللبنانية وكذلك تشكيل 
الوزراء  الحكومة برئاسة رئيس 
الشيخ سعد الحريري، اضافة الى 

تأييد اتفاقي الطائف والدوحة.
وأش����ار النعماني الى ان ذلك 
يعد مبادرة طيبة تحس����ب للقمة 
القرارات  ال����ى  الخليجية اضافة 
المهمة الت����ي تطرقت اليها القمة 
فيم����ا يتعلق بإقرار اتفاق العملة 
الخليجية الموحدة ومشروع الربط 
الكهربائي الذي يعكس مدى التكامل 
االقتصادي الذي وصل إليه مجلس 

التعاون الخليجي.

الس����فير الصومالي  كما ذّكر 
الى الوضع  القم����ة  بتطرق بيان 
في الصومال وحرصهم على امن 
واستقرار منطقة القرن االفريقي، 
آمال في دعم الحكومة الصومالية 
ورف����ع المعاناة االنس����انية التي 
يعيشها الش����عب الصومالي من 
صراع وتهديدات القرصنة، متمنيا 
التوفيق والنجاح للقمم الخليجية 
المقبلة كم����ا كان النجاح حليف 

قمة الكويت.
ومن جانبه اعرب سفير المملكة 
االردنية الهاشمية جمعة العبادي 
عن تهانيه للكويت اميرا وحكومة 
وشعبا على نجاح القمة الخليجية 
ال� 30 مشيدا بالحكمة وبعد النظر 
الت����ي تحلى بها صاحب الس����مو 
األمير الش����يخ صباح االحمد في 
ادارة اعم����ال القمة وما عرف عن 
سموه من حرص على وحدة الصف 
العربي في سبيل معالجة القضايا 
والملف����ات التي تهم دول الخليج 
والدول العربية االخرى خاصة في 
ظل االوضاع السياسية واالمنية 

واالقتصادية العالمية.
كما اش����اد العبادي باحتضان 
الكويت ألعم����ال القمة الخليجية 
مؤكدا الدور الفاعل الذي تقوم به 
الكويت ودعمها للقضايا العربية، 
مشيرا الى ان القمة عقدت في ظروف 
استثنائية وبالغة الدقة واالهمية، 
مضيفا ان القرارات التي اسفرت 
عنها القمة هي بفضل حكمة قادة 
دول مجلس التعاون والتي سيكون 
لها مردودته على دوله وعلى باقي 
الدول العربية بما يخدم مصالحها 
ويساهم في مواجهة التحديات التي 

تعيشها المنطقة بشكل عام.
الس����فير االردني  كما اش����اد 
بالقرارات التي جاءت في بيان القمة 
وخاصة اعالن الكويت وما تعلق 
باالتحاد النقدي ومشروع الربط 
الكهربائي وهو ما يجسد الترابط 

راق ومسؤول بعيدا عن االنكماش 
وانكفاء كل دولة على حدة.

الى ما يتصل  الش����يخ  ولفت 
بموقف دول مجلس التعاون تجاه 
اليمن قائال: نشعر بارتياح للقرارات 
التي خرجت بها القمة الخليجية 
القضايا بروح  وتعاطت مع هذه 
اخوي����ة صادقة وب����روح الجيرة 
وتعك����س بذلك حقيق����ة التاريخ 
المشترك والتواصل االجتماعي، 
مؤكدا موقف بالده كطرف ايجابي 
يقوم بتنفيذ واجباته فيما يتصل 
بهذه المشاكل المرتبطة باالرهاب 
والقرصنة والتنمي����ة في حدود 

امكانياتها ومسؤولياتها.
وذكر الس����فير اليمني بالقرار 
الواضح الذي جاء في بيان القمة 
والذي يعبر عن دعم مطلق لوحدة 
وأمن اليمن واستقراره وكذلك وفاء 
الدول المانحة بالتزاماتها التي جاء 
بها مؤتمر لندن تجاه اليمن وقبول 
البريد،  اليمن في منظمة رؤساء 
مؤكدا ان بالده ستعمل على تنفيذ 
كل التزاماتها في اطار برنامج متفق 
عليه بين األمانة العامة لمجلس 
التعاون والحكومة اليمنية لتنفيذ 

هذه الخطوات.
ومن جانبه اشاد سفير الصومال 
عبدالقادر أبوبكر بما توصل اليه 
قادة مجلس التعاون الخليجي في 
القمة ال� 30 والتي تبشر بمستقبل 
مشرق ليس بالنس����بة لشعوب 
المنطقة فقط بل بما يعود بالنفع 
على شعوب العالم العربي كافة.

ان الخطوة  أبوبك����ر  وأوضح 
التي اتخذها القادة باطالق مشروع 
الربط الكهربائي الخليجي خطوة 
ايجابية وبداية تنعكس ايجابا على 
العالم العربي، مشيدا بدور وحكمة 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد وتفاهم وتعاون باقي القادة 
الخليجيين وكفاءتهم وحنكتهم 

السياسية.

عمان الشيخ سالم المعشني القمة 
الخليجية ال� 30 بأنها ناجحة بكل 
المقايي����س بفضل حنكة صاحب 
السمو االمير الشيخ صباح االحمد 
ودرايت����ه مع اخوان����ه قادة دول 

مجلس التعاون الخليجي.
واشار المعشني الى ان الجميع 
كانوا يتطلعون الى هذه القمة، قمة 
الخير والعطاء التي اثمرت قرارات 
موفقة في كل القضايا التي طرحت 
وتدعم الصرح الخليجي الموحد 

لتحقيق آمال الشعب الخليجي.
وأوضح ان تدش����ين مشروع 
الرب����ط الكهربائ����ي يعكس مدى 
فاعلية المنظومة الخليجية سياسيا 
واقتصاديا، متمنيا السداد والتوفيق 

للكويت اميرا وحكومة وشعبا.
بدوره، قال سفير اليمن خالد 
الش����يخ ان القمة الخليجية التي 
عقدت ف����ي الكويت اول من امس 
كانت موضوعية ومسؤولة واكدت 
جملة من المواقف الثابتة للدول 
الخليجية تجاه القضايا االقليمية 
وتعاملت مع المس����تجدات بروح 
المس����ؤولية من حي����ث حرصها 
على ان تعالج المشاكل بما يعزز 
االستقرار والتنمية. واضاف الشيخ 
ان قرارات القم����ة تبنت خطوات 
التكامل  باتجاه تسريع وتوسيع 
االقتصادي لدول مجلس التعاون 
الخليجي ودول الجوار والحرص 
على مواجهة المشاكل والتعاطي 
مع االزمات االقتصادية والبيئية 
العالمية وأش����ار الى انه من هذا 
المنطلق فإن القمة الخليجية في 
دورتها ال� 30 تكتسي أهمية خاصة 
فيما يرتبط بمستوى التنسيق بين 
دول المجلس من جهة وقدرتها على 
وضع رؤية في مجاالت السياسة 
واألمن واالقتصاد والتنمية والبيئة 
وهي محاور لم يعد في امكانية اي 
دولة ان تكون بمعزل عنها، موضحا 
ان المواجهة الجماعية هي اسلوب 

بشرى الزين
أكد عدد من السفراء نجاح القمة 
ال�  التي عقدت دورتها  الخليجية 
الكويت، مشيدين بحكمة  30 في 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
إدارة أعمال  األحمد، وحنكته في 
القمة ومشاركة أشقائه قادة دول 

مجلس التعاون الخليجي.
وأشاروا الى ان انعقاد القمة يعد 
انجازا في حد ذاته، مضيفين ان 
تدشين مشروع الربط الكهربائي 
انجاز جديد يضاف الى مس����يرة 
العمل الخليجي المشترك ويعكس 
أواصر التراب����ط والوحدة والتي 
تجمع ق����ادة وش����عوب المنطقة 
بما يعزز الحفاظ على مصالحها 
االقتصادية واألمنية.. وفيما يلي 

التفاصيل:
الحرمين  أكد س����فير خ����ادم 
الشريفين د.عبدالعزيز الفايز ان 
قمة الكويت للمجلس األعلى لدول 
الخليجية كانت  التعاون  مجلس 
قمة ناجحة بكل المقاييس بفضل 
إدارة صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد وبمش����اركة خادم 
الحرمين الشريفين الملك عبداهلل 
بن عبدالعزيز وحضور قادة دول 

مجلس التعاون الخليجي.
واض����اف الفاي����ز ان الق����ادة 
اس����تطاعوا أن يضيفوا انجازات 
جديدة الى مسيرة العمل الخليجي 
المشترك، مشيرا الى ان كل من تابع 
نشاطات هذه القمة أجمع على ان 
القادة أكدوا مرة اخرى اهتمامهم 
بمصال����ح المواط����ن الخليج����ي 
والحفاظ عل����ى أمن دول مجلس 
التعاون والمنطقة وبالقرارات ذات 

الصلة بهذين المجالين.
وتابع الفايز: كمواطن خليجي 
أشعر بالفخر  بما خرجت القمة من 
قرارات، كما شعرت به لدى تدشين 
مشروع الربط الكهربائي، والذي 
جاء ليؤكد الترابط بين دول مجلس 
التعاون الخليجي في مجاالت مهمة 
في الطاقة، معربا عن شكره العميق 
لصاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد وعلى كل ما قدمته الكويت 

إلنجاح هذه القمة.
من جهته، قال س����فير مملكة 
البحرين الشيخ خليفة آل خليفة: 
اعتبرت القمة ال� 30 وقبل انعقادها 
بأنها قمة المنجزات، التي عقدت 
على أرض الخير والعطاء وبإدارة 
حكيمة من صاحب السمو األمير 
الش����يخ صباح األحمد ومشاركة 
أشقائه قادة دول مجلس التعاون 
الخليج����ي. وأعرب آل خليفة عن 
س����عادته بما تم إق����راره في هذه 
القمة من مشاريع تشمل االتحاد 
النقدي والربط الكهربائي، معتبرا 
انها مشاريع حيوية وتنموية تعود 
بالخير والمنفعة على شعوب دول 
مجلس التعاون الخليجي، منوها 
بجهود قادة دول مجلس التعاون 
الخليجي، مش����يرا الى ان لقاءهم 
كان له طابع اخوي مميز، الفتا الى 
ان االنطباع العام الذي كان سائدا 
يتمثل في الشعور القوي بأن اسرة 
الخليج هي واحدة، موضحا ان هذه 
الوحدة ليست شكلية بل حقيقية 
تعبر ع����ن وحدة ابن����اء الخليج 
وتعكس روح التضامن والتقارب 
والقربى م����ع بعضهم البعض ما 

يعتبر انجازا في حد ذاته.
واشار آل خليفة الى المؤشرات 
التي توجتها  االيجابية والجيدة 
جمي����ع القرارات التي خرجت بها 
القمة والتي تخدم المسيرة التنموية 

لمجلس التعاون الخليجي.
من جانبه، وصف سفير سلطنة 

أبوبكر: نقدّر مواقف دول مجلس التعاون وحـرص القمة على دعم الصومال

المنجـزات  »قمـة  خليفـة:  آل 
ناجحـة« بفضل حكمة سـمو األمير

أكدوا  الخليجيون  القـادة  الفايز: 
الخليجي المواطن  بمصالح  اهتمامهم 

الشيخ: نشعر بارتياح لما أسفرت 
عنه القمة من مواقف ثابتة تجاه اليمن

المعشني: قرارات قمة الكويت 
تدعـم الصـرح الخليجـي الموحّد 

النعماني: بادرة طيبة دعم بيان 
دول مجلس التعاون للتوافق اللبناني

العبادي: الدور الفاعل للكويت 
وحنكة سمو األمير وراء نجاح القمة


