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محمد الصباح: نتمنى االنتهاء من مشروع االتحاد الجمركي الخليجي

خالل اجتماع المجلس الوزاري المشترك في جدة
بيان عاكوم

ش����دد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح على انه ال 
تهاون في أمن اخلليج خصوصا عندما يتعلق 
األمر ب�»أمن دولنا وشعوبنا«، مؤكدا انها تؤخذ 
على محمل اجلد، الفتا الى انه لذلك كان هناك 
تعبير سياس����ي س����ريع من قبل الكويت في 

مناصرة ومساندة البحرين.
الش����يخ د.محمد الصباح قبيل توجهه الى 
جدة للمشاركة في االجتماع الوزاري ملجلس 
التع����اون أضاف قائال: »نح����ن ندرك ان هناك 
مجاميع عديدة لها رغبة في زعزعة األمن في 
املنطقة ونحن واعون لهذا األمر«، مشيرا الى 

انهم سيناقشونه خالل االجتماع.
وردا على س����ؤال بخصوص اعالن االحتاد 
اجلمركي، أمل الشيخ د.محمد الصباح ان يتم 
االنتهاء من مش����روع االحتاد اجلمركي خالل 

االجتماع ثم بعد ذلك يتم اإلعالن عنه.
وردا على سؤال بخصوص زيارة أمير قطر 
الى السعودية وأنباء عن وساطة قطرية بني 
السعودية وإيران وما إذا كان للكويت دور، عّلق 
بالقول: »كل الزيارات بني دول التعاون مباركة«. 
وقال الشيخ د.محمد الصباح ان اجتماع وزراء 
مجلس التعاون في جدة هو اجتماع مش����ترك 
حيث سيكون للمجلس الوزاري لوزراء اخلارجية 
الى جانب وزراء االقتصاد واملالية والتجارة، 
معتبرا انه اجتماع مهم ألنه جاء بناء على رغبة 
القادة في االستعجال واستكمال منظومة التكامل 
االقتصادي اخلليجي املمثلة في االحتاد اجلمركي، 
الفتا الى انه ستتم مناقشة املعوقات وكيفية 
االستعجال في انشاء واستكمال متطلبات االحتاد 
اجلمركي، مشيرا الى انه سيناقش ايضا العالقات 
االقتصادية ملجلس التع����اون مع املجموعات 
الثانية حول العالم، خصوصا االحتاد االوروبي. 
وقال الشيخ د.محمد الصباح انه سيكون هناك 
اجتماع مقبل لوزراء اخلارجية، الفتا الى انه 
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وذلك الهمية السوق املشتركة، مشيرا الى انه 
ستكون هناك مناقش����ة جادة لتنفيذ االحتاد 
اجلمركي. اما وزير التجارة احمد الهارون فأكد 
على اهمية االجتماع، خصوصا ملناقشة الغاء 
حماية الوكيل، مشيرا الى انه من املوضوعات 
املهمة في تعزيز مسار التكامل االقتصادي بني 
دول التعاون، الفتا الى ان غالبية الدول اقرتها 
لكن توجد بعض املعوقات آمال ان تزال في هذا 
االجتماع واالستعداد لالنتقال ملرحلة اخرى. 
واض����اف: كذلك هناك اجلان����ب اآلخر املتعلق 
بالتكامل في مجال الصناعة ومحاولة اال يكون 
هناك تنافس ب����ني دول اخلليج بقدر حتقيق 
التكام����ل، الفتا الى انه قد توجد اختالفات في 
اآلراء لك����ن في النهاية يتم التوصل ملا يرضي 

اجلميع ويرفع الى القادة.

في االسبوعني املقبلني ستبدأ اجلمعية العامة 
لالمم املتحدة مبناقشة عدد من املواضيع التي 
لها عالقة وصلة مباش����رة بنا كقضية السالم 
في الشرق االوسط وقضية املفاوضات املباشرة 
التي س����تكون محل نقاش وتنسيق املواقف 
اخلليجية من خالل اجتماعنا في مجلس االمن، 
مبينا انه ستكون هناك اجتماعات عدة لدول 
التعاون س����تعقد في االمم املتحدة مع وزيرة 
خارجية الواليات املتح����دة وكذلك املجموعة 
االوروبي����ة. ولفت د.محمد الصب����اح الى انه 
سيكون الشهر املقبل هناك حوار استراتيجي 
بني الكويت وروسيا وكذلك بني مجلس التعاون 
والصني وتركيا حيث سيعقد في الكويت. من 
جهته، اكد وزير املالية مصطفى الشمالي على 
اهمية االحت����اد اجلمركي بني مجلس التعاون 


