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خادم احلرمني الشريفني متوسطا صاحب السمو األمير والعاهل البحريني في ختام االجتماع خادم احلرمني الشريفني في استقبال صاحب السمو األمير لدى وصوله إلى مطار امللك خالد في الرياض بحضور صاحب السمو 
امللكي األمير سلمان بن عبدالعزيز

صاحب السمو ترأس وفد الكويت في اللقاء التشاوري الـ 12 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي

قادة »التعاون« أقّروا تسهيل انتقال المواطنين والبضائع بين دول المجلس

� وكاالت: ش����دد قادة  الرياض 
مجلس التعاون اخلليجي أمس على 
ضرورة إزالة ما تبقى أمام استكمال 
متطلبات االحتاد اجلمركي اخلليجي، 
متهيدا لإلعالن عن االنتهاء من الوضع 

النهائي لالحتاد في عام 2011.
وأقر القادة، ف����ي ختام لقائهم 
التشاوري الثاني عشر في الرياض، 
الداخلية واملالية  توصيات وزراء 
بش����أن تس����هيل انتقال املواطنني 
والسلع وعبور الشاحنات بني دول 
املجلس ومعاجل����ة قضية تكدس 

الشاحنات في املنافذ احلدودية.
وكان قادة ورؤساء وفود دول 
مجل����س التعاون ل����دول اخلليج 
العربية بدأوا اجتماعهم التشاوري 
ال� 12 امس برئاسة خادم احلرمني 
الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 
وذلك في قصر الدرعية بالرياض.

ورحب خادم احلرمني الشريفني 
في مستهل االجتماع بقادة ورؤساء 
وف����ود دول مجلس التعاون لدول 
اخلليج العربية في اململكة العربية 

السعودية متمنيا لهم التوفيق.
وترأس صاحب السمو االمير 
الشيخ صباح االحمد وفد الكويت 

املشارك في هذا االجتماع.
ويرافق صاحب السمو االمير 
وفد رسمي يضم كال من نائب رئيس 
الوزراء ووزير اخلارجية  مجلس 
الش����يخ د.محمد الصباح ونائب 
رئيس مجلس الوزراء للش����ؤون 
االقتصادية ووزير الدولة لشؤون 
التنمية وزير الدولة لشؤون االسكان 
الفهد ورئيس جهاز  الشيخ احمد 
االمن الوطني الشيخ محمد اخلالد 
ووزير املالية مصطفى الش����مالي 
ومدي����ر مكت����ب صاحب الس����مو 
االمير احمد الفهد ورئيس املراسم 

وكان صاح����ب الس����مو األمير 
الشيخ صباح األحمد والوفد الرسمي 
املرافق لسموه غادر ارض الوطن 
ظهر ام����س متوجها ال����ى اململكة 
العربية السعودية الشقيقة وذلك 
لت����رؤس وفد الكويت ف����ي اللقاء 
التشاوري الثاني عشر لقادة دول 
مجل����س التعاون ل����دول اخلليج 
العربية واملزمع عقده في العاصمة 

الرياض.
وقد كان في وداع س����موه على 
ارض املطار سمو نائب األمير وولي 
العهد الشيخ نواف األحمد وكبار 
الش����يوخ ونائب رئيس احلرس 
الوطني الش����يخ مش����عل األحمد 
وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد ورئيس مجلس االمة 
باإلنابة عب����داهلل الرومي والنائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدفاع الشيخ جابر املبارك ووزير 
ش����ؤون الديوان األميري باإلنابة 
الشيخ علي اجلراح وكبار املسؤولني 

بالدولة.
ويرافق سموه وفد رسمي يضم 
كال من نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد 
الصب����اح ونائ����ب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير 
الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة 
لشؤون االسكان الشيخ احمد الفهد 
ورئيس جهاز األمن الوطني الشيخ 
محمد اخلالد ووزير املالية مصطفى 
الشمالي واحمد الفهد مدير مكتب 
صاحب الس����مو األمي����ر ورئيس 
املراس����م والتش����ريفات األميرية 
الشيخ خالد العبداهلل ووكيل وزارة 
اخلارجية خالد اجلاراهلل وعدد من 
كبار املسؤولني في الديوان األميري 
ووزارة اخلارجية ووزارة املالية.

والتشريفات االميرية الشيخ خالد 
العبداهلل ووكيل وزارة اخلارجية 
خال����د اجلار اهلل وع����دد من كبار 
املس����ؤولني في الدي����وان االميري 
ووزارة اخلارجية ووزارة املالية.

سياسة موحدة

إلى ذلك، أكد العاهل البحريني 
امللك حمد بن عيسى  أهمية تركيز 
اللقاء التشاوري لقادة دول مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية والذي 
بدأ أعماله امس على تبني سياسة 
خليجي����ة موح����دة وفاعلة جتاه 
القضايا االقليمية ذات التأثير املباشر 

على دول وشعوب املنطقة.
وأعرب امللك حمد بن عيس����ى 
في تصريح صحافي أدلى به لدى 

وصوله الرياض عن األمل مبواصلة 
اجلهود للمحافظ����ة على مجلس 
التعاون وعلى سيادته واستقالله 
الوطن����ي ومكتس����بات مواطنيه 
ومواجهة اس����تحقاقات املتغيرات 

االستراتيجية في املنطقة.
وأش����ار الى أن هذا اللقاء يعد 
مناس����بة طيبة للتشاور حول ما 
يش����غل دول املنطقة م����ن قضايا 
اقليمية ودولية وسبل التعامل مع 
تطوراتها ومتغيراتها املتس����ارعة 
والعمل للدفع باملسيرة اخلليجية 
نح����و آفاق أوس����ع م����ن التعاون 
الوح����دة والتكامل على  لتحقيق 

كافة األصعدة.
م����ن جانبه أك����د نائب رئيس 
الوزراء لش����ؤون مجلس الوزراء 

ورئي����س وفد س����لطنة عمان فهد 
بن محمود آل س����عيد في تصريح 
صحافي مماثل ان القمة التشاورية 
الثانية عشرة ستس����هم في دعم 
مسيرة التعاون اخلليجي حتقيقا 
لتطلعات الشعوب اخلليجية الى 
املزيد من النم����اء وتوفير احلياة 

الكرمية للجميع.
وأكد آل سعيد أهمية هذه القمة 
الت����ي تنعقد في ظ����ل العديد من 
التطورات واملتغيرات املتسارعة 
الت����ي ألق����ت بظاللها عل����ى دول 
املنطقة مبا يحتم متابعة تأثيراتها 
واستخالص املؤشرات التي ميكن 
التنس����يق  على ضوئها مواصلة 
والتش����اور في التعامل معها ومبا 
السياسات اخلليجية  ينسجم مع 

الثابتة والهادفة للحفاظ على أمن 
واستقرار املنطقة.

وأشار الى ان املرحلة املقبلة من 
مسيرة التعاون اخلليجي ستشهد 
املزيد من املشاريع االستراتيجية 
الرامية ال����ى التكامل في املجاالت 
التي تخدم بالدرجة األولى االنسان 
اخلليجي األمر الذي يتطلب التغلب 
على أي معوقات حتول دون التطبيق 
الكامل للسياسات املوضوعة، مجددا 
دعم سلطنة عمان الكامل واملتواصل 

ملجلس التعاون ومسيرته.
وحضر صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد والوفد الرسمي 
املرافق لسموه مأدبة عشاء أقامها 
أخوه خادم احلرمني الشريفني امللك 
عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود ملك 

اململكة العربية السعودية الشقيقة، 
وذلك على شرف قادة دول مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية، وذلك 
التشاوري  اللقاء  انعقاد  مبناسبة 

الثاني عشر.

وصول صاحب السمو

وكان صاح����ب الس����مو األمير 
الشيخ صباح األحمد والوفد الرسمي 
املرافق لس����موه وصل عصر أمس 
الى مط����ار امللك خالد في الرياض 
باململكة العربية السعودية الشقيقة 
وذلك لترؤس وفد الكويت في اللقاء 
التشاوري الثاني عشر لقادة دول 
مجل����س التعاون ل����دول اخلليج 

العربية.
وقد كان في اس����تقبال سموه 

عل����ى ارض املط����ار أخ����وه خادم 
احلرمني الش����ريفني امللك عبداهلل 
بن عبدالعزيز عاهل اململكة العربية 
السعودية الشقيقة وصاحب السمو 
امللكي األمير نايف بن عبدالعزيز 
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء 
الداخلية وصاحب السمو  ووزير 
امللكي األمير سلمان بن عبدالعزيز 
أمي����ر منطقة الري����اض وأصحاب 
الس����مو امللكي األم����راء والوزراء 
واألمني العام ملجلس التعاون لدول 
اخلليج العربية عبدالرحمن العطية 
ورئيس بعثة الشرف املرافقة ووزير 
الشؤون االجتماعية د.يوسف بن 
أحمد العثيمني وسفيرنا لدى اململكة 
العربية السعودية الشقيقة الشيخ 

حمد جابر العلي.

حديث بني صاحب السمو وخادم احلرمني الشريفني في مطار امللك خالد بالرياض

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد لدى عودته من الرياض وفي استقباله سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
والشيخ مشعل األحمد والشيخ فيصل السعود

صاحب الس��مو األمير الش��يخ صباح األحمد وخادم احلرمني الش��ريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز وأمير قطر الش��يخ حمد بن خليفة آل ثاني والعاهل البحريني امللك حمد بن عيس��ى آل خليفة ونائب رئيس اإلمارات ورئيس 
الوزراء وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم  ونائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان فهد بن محمود آل سعيد و األمني العام ملجلس التعاون عبدالرحمن العطية خالل االجتماع 

الحمد: مباحثات صاحب السمو 
والرئيس المصري تتناول تطورات المنطقة

الحمود: زيارة األمير لألردن تكتسب أهمية استثنائية 
لتزامنها مع تطورات سياسية كبيرة

عمان � كونا: اكد سفيرنا لدى 
االردن الش���يخ فيصل احلمود 
التي تكتسبها  البالغة  االهمية 
الزيارة املرتقبة لصاحب السمو 
األمير الشيخ صباح االحمد الى 
االردن. وقال الشيخ فيصل في 
مؤمتر صحافي امس ان زيارة 
صاحب السمو االمير تكتسب 
اهمي���ة بالغة وحتظى باهتمام 
كبير من قب���ل العاهل االردني 
امللك عب���داهلل الثاني باعتباره 
اول امير للكويت يزور االردن 

منذ ما يقارب 25 عاما.
واض���اف ان زيارة صاحب 

السمو االمير ولقاءه اخاه العاهل 
الثاني  امللك عب���داهلل  االردني 
ضمن اطار جولة عربية تشمل 
ايضا مصر وس���ورية ولبنان 
تؤك���د متانة وق���وة العالقات 
الكويتية االردني���ة في جميع 
املجاالت وتأتي تتويجا للزيارات 
املتبادلة لكبار املس���ؤولني في 

البلدين الشقيقني.
وأوضح ان لقاء صاحب السمو 
األمير مع شقيقه العاهل االردني 
يكتسب اهمية استثنائية كونه 
يتزامن مع التطورات السياسية 
التي متر به���ا املنطقة العربية 

الى وجود توافق في  مش���يرا 
الرؤى الكويتية االردنية جتاه 
مجمل القضايا التي تهم البلدين 

واالمتني العربية واالسالمية.
واش���ار الى ان���ه يوجد بني 
البلدين تنس���يق متواصل من 
خالل اجلسر اجلوي الذي يربط 
بينهما واملتمث���ل في الزيارات 
املتبادلة بني كبار املس���ؤولني 
العالقات  ان  فيهم���ا، مضيف���ا 
الكويتية � االردنية تعد منوذجا 
يحتذى في العالقات العربية � 
العربية بكل ما حتتويه الكلمة 

من معنى.

 القاهرة ـ هناء السيد
أكد سفيرنا لدى مصر د.رشيد احلمد امس األهمية البالغة التي تكتسبها 
الزيارة املرتقبة لصاحب الس��مو األمير الش��يخ صباح األحمد إلى مصر 
ولقائ��ه الرئيس حس��ني مبارك وذلك في إطار جولة عربية تش��مل أيضا 

سورية واألردن ولبنان.
ولفت الس��فير احلمد في تصريح صحافي بهذه املناسبة الى ان »لقاء 
الزعيمني له أهمية استثنائية خاصة في ضوء التطورات السياسية التي متر 
بها املنطقة العربية«، مشيرا الى أن هناك »توافقا تاما« في النظرة الكويتية 
واملصرية جتاه كافة القضايا. وأشار في هذا اإلطار الى استمرار التنسيق 
املتواصل والدائم بني قيادات البلدين وكبار املسؤولني، موضحا ان القضية 
الفلسطينية والتطورات االخيرة ستكون في مقدمة القضايا املطروحة في 

مباحثات الزعيمني العربيني.
وذكر الس��فير احلمد ان مباحثات الزعيمني ستتناول في هذا السياق 
البدء في املفاوضات غير املباشرة بني الفلسطينيني واإلسرائيليني في ظل 

التحرك النشط األميركي بهذا االجتاه.

الرياض � كونا: أعل����ن االمني العام ملجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية عبدالرحمن العطية 
امس عن ترحيب دول مجلس التعاون اخلليجي 
مبقترح الكويت لتحديث االتفاقية األمنية لتتواكب 

مع املتغيرات االقليمية والدولية.
وأكد العطية في مؤمتر صحافي عقده في ختام 
اللقاء التشاوري لقادة دول مجلس التعاون أن 
امن دول اخلليج »خط احمر« ال ميكن التساهل 
بشأنه وهو كل ال يتجزأ أبدا انطالقا من مبدأ األمن 
اجلماعي لدول املجلس مشيرا الى ان التعاون 
األمني والعسكري األمني شكل حضورا كبيرا في 

مناقشات قادة مجلس التعاون في هذا اللقاء.
ووصف اللقاء التشاوري بأنه »لقاء استثنائي« 
لظروف استثنائية متر بها املنطقة حيث تطرق 
ملجمل القضايا اخلليجية واالقليمية والدولية 
السيما »املتعلقة باحتالل ايران للجزر االماراتية 
وجتدي����د الدعوة ملعاجلة هذه القضية بالطرق 
السلمية مع التأكيد على دعم دول املجلس حلق 
االمارات في استعادة جزرها الثالث احملتلة من 

قبل ايران«.
وقال العطية ان قادة دول مجلس التعاون 
اخلليجي اكدوا خالل اللقاء التش����اوري دعمهم 

لوحدة العراق وس����يادته وضرورة االس����راع 
بتشكيل حكومة اجماع وطني تسهم في استقرار 
العراق واستعادته للعب دوره في محيطه العربي 

واالقليمي.
وفي الشأن الفلسطيني أوضح االمني العام 
ملجلس التعاون لدول اخلليج العربية ان قادة دول 
املجلس جددوا رفضهم للحصار االسرائيلي لقطاع 
غزة وعمليات الترحيل اجلماعي للفلسطينيني 
معربا عن األمل بأن تفضي املس����اعي اجلارية 

إلحياء عملية السالم في املنطقة.
وأشار في هذا الصدد الى ان القادة اخلليجيني 
أعربوا عن رفضهم للتهديدات االسرائيلية لسورية 
ولبنان فيما طالبوا في س����ياق امللف النووي 
االيراني مبعاجلته س����لميا م����ع ضرورة إلزام 
اس����رائيل بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية وصوال الى جعل منطقة الشرق األوسط 

خالية من أسلحة الدمار الشامل.
وأوضح العطية ان اللقاء التشاوري تطرق 
لألوضاع في الصومال وضرورة احملافظة على 
أمنه ووحدته واستقراره بالتعاون مع احلكومة 
الشرعية بقيادة الش����يخ شريف احمد بجانب 
املطالبة بتضافر اجله����ود االقليمية والدولية 

ملكافحة القرصنة البحرية. وأكد ان دول املجلس 
بذلت جهودا كبيرة في مكافحة االرهاب، مشيرا 
الى ان التعاون والتنسيق األمني قد أسهم في 
تقلص هذه الظاهرة ما ع����دا حاالت تظهر بني 

احلني واآلخر من بعض اخلاليا النائمة.
وفي الشأن اخلليجي كشف العطية عن احالة 
ملف معوقات االحتاد اجلمركي الى جلنة وزارية 
مشتركة تضم وزراء اخلارجية واملالية واالقتصاد 
بدول املجلس »وقد تنضم اليها جلنتا التجارة 
والصناعة الستكمال معاجلة هذا امللف بالصورة 

التي تؤدي الى ازالة كافة املعوقات«.
وأشار في هذا الصدد الى املوافقة على توصيات 
وزراء الداخلية واملالية املتعلقة بتسهيل اجراءات 
اجلمارك واجلوازات لتس����هيل تنقل البضائع 
واملواطنني في املنافذ اجلمركية مع اعطاء األولوية 

للبضائع سريعة التلف والعابرة ترانزيت.
وفيما يتعلق بالتعاون العسكري أكد العطية 
ان خطوات انش����اء قوة للتدخل السريع تسير 
وفق البرنامج و»رمبا تكون اللجنة العسكرية قد 
شارفت على االنتهاء من هذه املهمة« مشيرا الى 
ان اجلانب العسكري حظي مبناقشات مستفيضة 

في اللقاء التشاوري.

العطية: أمن دول المجلس »خط أحمر«
وترحيب خليجي بمقترح الكويت لتحديث االتفاقية األمنية

األمير هنأ
ملك إسبانيا  بنجاح

العملية الجراحية
الس���مو  بعث صاحب 
األمير الشيخ صباح األحمد 
ببرقي���ة تهنئ���ة الى امللك 
خوان كارلوس ملك مملكة 
اسبانيا الصديقة عبر فيها 
سموه عن خالص تهانيه 
العملية اجلراحية  بنجاح 
ل���ه، متمنيا  التي أجريت 
له الش���فاء العاجل ودوام 

الصحة والعافية.
وبعث سمو نائب األمير 
العهد الشيخ نواف  وولي 
األحمد ببرقية تهنئة للملك 
خوان كارلوس ملك مملكة 
اسبانيا الصديقة ضّمنها 
ص���ادق تهاني���ه بنجاح 
التي  العملي���ة اجلراحية 
أجراها راجي���ا له موفور 

الصحة والعافية.
كما بعث س���مو رئيس 
مجل���س الوزراء الش���يخ 
ناصر احملمد ببرقية تهنئة 

مماثلة.
بحفظ اهلل ورعايته عاد صاحب السمو األمير 
الش����يخ صباح األحمد والوفد املرافق لسموه 
إلى أرض الوطن مس����اء امس قادما من اململكة 
العربية السعودية الشقيقة وذلك بعد أن ترأس 
وفد الكويت في اللقاء التش����اوري الثاني عشر 
ألصحاب اجلاللة والس����مو ق����ادة دول مجلس 

التعاون لدول اخلليج العربية.
وقد كان في استقبال سموه على أرض املطار 
س����مو ولي العهد الشيخ نواف األحمد ورئيس 
مجلس األمة جاس����م اخلرافي وكبار الشيوخ 
ونائب رئيس احلرس الوطني الش����يخ مشعل 
األحمد وس����مو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناص����ر احملمد والنائ����ب األول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك ووزير 
ش����ؤون الديوان األميري باإلنابة الشيخ علي 

اجلراح وكبار املسؤولني بالدولة.
هذا وبعث صاحب السمو االمير الشيخ صباح 
االحمد ببرقية شكر الخيه خادم احلرمني الشريفني 
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز ملك اململكة العربية 
السعودية الشقيقة اعرب فيها سموه عن خالص 
الش����كر والتقدير على احلف����اوة البالغة وكرم 
الضيافة اللذين حظي بهما سموه والوفد املرافق 
خالل مشاركته في اللقاء التشاوري الثاني عشر 

الصحاب اجلاللة والس����مو ق����ادة دول مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية.

سائال س����موه املولى تعالى ان تكلل اعمال 
هذا اللقاء االخوي املبارك بالتوفيق والس����داد 
لتعزيز اواصر التعاون وتوطيد العالقات بني 
دول املجلس وحتقيق تطلعات ش����عوبها نحو 
املزيد من الرقي واالزدهار وخدمة قضايا االمتني 
العربية واالسالمية، مبتهال سموه الى الباري جل 
وعال ان يدمي على خادم احلرمني الشريفني موفور 
الصحة والعافي����ة وان يحقق للمملكة العربية 
السعودية الش����قيقة وشعبها الكرمي املزيد من 

الرفعة واالزدهار في ظل قيادته احلكيمة.
وكان صاحب الس����مو االمير الشيخ صباح 
االحمد قد غادر والوفد الرسمي املرافق لسموه 
مساء امس مطار امللك خالد في الرياض باململكة 
العربية السعودية الشقيقة وذلك بعد ان ترأس 
وفد الكويت في اللقاء التش����اوري الثاني عشر 
الصحاب اجلاللة والس����مو ق����ادة دول مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية. وقد كان في وداع 
س����موه على ارض املطار رئيس بعثة الشرف 
املرافقة وزير الشؤون االجتماعية د.يوسف بن 
احمد العثيمني وس����فيرنا لدى اململكة العربية 

السعودية الشقيقة الشيخ حمد جابر العلي.

صاحب السمو عاد إلى أرض الوطن


