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جابر المبارك: أهمية تضافر الجهود العسكرية الخليجية لمواجهة 
التداعيات األمنية والعسكرية الخطيرة للتهديدات اإلرهابية 

مجلس الدفاع املش����ترك املسائل 
واملوضوعات املدرجة على جدول 
التاسعة، واطلعوا  الدورة  اعمال 
على التوصيات التي رفعتها اللجنة 
العسكرية العليا حول ما تضمنته 
رؤية مملكة البحرين واملس����ائل 
واملوضوع����ات اخلاصة مبجاالت 
التعاون العسكري والدفاع املشترك، 
ورفع����وا عددا من التوصيات الى 
مق����ام أصحاب اجلاللة والس����مو 
اعضاء املجل����س األعلى حفظهم 
اهلل كما اتخذوا عددا من القرارات 
تتعلق بتفعي����ل اجلانب الدفاعي 
واألمني من رؤية مملكة البحرين 
وتعزي����ز وتطوير مجاالت العمل 
املش����ترك.  ورفع أعضاء مجلس 
الدفاع املش����ترك أس����مى معاني 
الش����كر والتقدير والعرفان ملقام 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحم����د رئيس ال����دورة احلالية 
ملجل����س التعاون ل����دول اخلليج 
العربية حفظ����ه اهلل ورعاه على 
دعم سموه الكرمي ملسيرة العمل 
اخلليجي املش����ترك وما حظي به 
العمل العسكري املشترك من قبل 
الكويت طوال فترة رئاستها للدورة 
احلالية ملجلس التعاون من جهد 
ومؤازرة وعلى استضافه الكويت 

الجتماعات هذه الدورة املباركة.
كما عبروا عن بالغ ش����كرهم 
وتقديره����م للنائب األول لرئيس 
مجل����س الوزراء ووزي����ر الدفاع 
الش����يخ جابر املبارك على الدعم 
الكبير الذي حتظ����ى به مجاالت 
التعاون العسكري والدفاع املشترك 
وما بذلته جميع اجلهات املعنية 
في الكويت في اإلعداد والتنظيم 
املتميز ألعمال ه����ذه الدورة التي 
كان لها كبير االثر في اجناح مهام 
وأعمال مجلس الدفاع املش����ترك 
وعلى ما لقيه املشاركون من حفاوة 
استقبال وكرم ضيافة، وأشادوا 
بدور األمانة العامة ملجلس التعاون 
في املتابعة واإلشراف على تنظيم 
جميع اجتماعات التعاون العسكري 

والدفاع املشترك.

ش����كرهم لقائد وقيادة قوات درع 
اجلزيرة املشتركة على اجلهود التي 
تبذل في س����بيل تطوير وتدريب 

ورفع كفاءة تلك القوات. 
واخذ ال����وزراء علما باملراحل 
التي قطعها مش����روع مقر قيادة 
ق����وات درع اجلزيرة املش����تركة 
الذي يجري العمل على انش����ائه 
في مدينة الرياض.  ورفع اعضاء 
املجلس الشكر واالمتنان الى خادم 
امللك عبداهلل  احلرمني الشريفني 
بن عبدالعزيز وحكومته الرشيدة 
والى صاحب السمو امللكي االمير 
سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي 
العهد نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع والطيران واملفتش 
العام باململكة العربية السعودية، 
حفظه اهلل، على تخصيص االرض 
الالزمة لتشييد معسكر قيادة قوات 
درع اجلزيرة املشتركة واجلهود 
التي بذلت في وضع تصاميم تلك 
املنشآت ومتابعة تنفيذها.  واطلع 
اعضاء املجلس على اخلطوات التي 
متت بصدد االستراتيجية الدفاعية 
لدول املجلس التي اقرها قادة دول 
املجلس في الدورة ال� 30 للمجلس 
االعلى عام 2009 مؤكدين اهمية 
السعي لتحقيق ما تضمنته تلك 
االستراتيجية من رؤية واهداف 
لتحقيق التكام����ل الدفاعي وبناء 
االمن اجلماعي.  واطلع املجتمعون 
على اخلطوات واالجراءات التي مت 
اتخاذه����ا من قبل اجلهات املعنية 
بدول مجلس التعاون حيال قرارات 
التعاون العسكري والدفاع املشترك 
ومدى التقدم في تنفيذها، مبدين 
ارتياحهم لذلك ومعربني بالوقت 
نفس����ه عن تقديرهم وش����كرهم 
ألعضاء اللجنة العسكرية العليا 
وقادة أفرع القوات املسلحة واللجان 
العسكرية املختصة على ما توصلوا 
له من دراسات وتوصيات وعلى 
كل اجله����ود املبذولة في س����بيل 
العمل  تطوير وتعزيز مج����االت 
املشترك بني دول مجلس التعاون 
واالرتقاء بها. وت����دارس أعضاء 

التي تشهدها املنطقة، واخذوا علما 
باالوضاع واالحداث االمنية املؤسفة 
التي شهدتها مملكة البحرين مؤخرا.  
واشاد اعضاء مجلس الدفاع املشترك 
بالسياسة احلكيمة التي انتهجتها 
حكومة مملك����ة البحرين في ظل 
قيادة صاحب اجلاللة امللك حمد بن 
عيسى آل خليفة في معاجلة تلك 
االحداث وجناح اجلهات املعنية في 

التعامل معها برؤية وكفاءة.
الى تقرير  الوزراء  واس����تمع 
من االمني العام عن س����ير العمل 
مبجاالت التعاون العسكري والدفاع 
املشترك بني دول مجلس التعاون 
مستعرضني اخلطوات واالجراءات 
التي متت بشأن مجاالت التعاون 
والدفاع املشترك وتطوير املشاريع 
العسكرية املش����تركة منذ انعقاد 
الدورة الثامنة وحتى انعقاد الدورة 
التاسعة للمجلس، واطلعوا على 
ما وصلت اليه قوات درع اجلزيرة 
املش����تركة من جاهزي����ة، مبدين 
ارتياحهم ملستوى التدريب والكفاءة 
معربني في الوقت ذاته عن تقديرهم 
العضاء اللجنة العسكرية العليا 
على متابعتهم ودعمهم الدائم لقوات 
درع اجلزيرة املشتركة، موجهني 

الذي خصص للتعاون العسكري 
اخلليجي وحتديد مصادر التهديد 
ولتوحيد املوقف العسكري واالمني 
جتاه ما تعرضت له مملكة البحرين 
مؤخرا من اعمال ارهابية، مشيدا 
بدور قيادة وحكومة وشعب مملكة 
البحرين في مواجهة االخطار، الفتا 
الى ان هناك بعض القضايا االمنية 
الداخلية  من اختص����اص وزراء 
السابق  وناقشوها في اجتماعهم 

الذي عقد في الكويت.
البيان اخلتامي للدورة  وكان 
الدفاع املشترك  التاسعة ملجلس 
لدول مجل����س التعاون اخلليجي 
املنعقد في الكويت برئاسة النائب 
االول لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدفاع الشيخ جابر املبارك اكد على 
وقوف وتضامن وتآزر دول املجلس 
مع مملكة البحرين لضمان امنها 
واستقرارها وس����المتها حتقيقا 
ملبدأ االمن اجلماعي ووحدة الهدف 
واملصير املشترك وانطالقا من ان 
اي خطر يهدد احدى الدول االعضاء 

امنا يهددها جميعا . 
واستعرض الوزراء »التحديات 
واملخاطر التي تواجه دول املجلس 
في ضوء التطورات واملستجدات 

ابوظبي لإلعداد ورفع مش����اريع 
القرارات وغيرها من التوصيات الى 
الدورة ال� 31 للمجلس األعلى والتي 

ستعقد مطلع ديسمبر املقبل.
واض����اف العطية ان االجتماع 
تناول التنسيق والتعاون العسكري 
املش����ترك بني دول املجلس، الفتا 
الى ان ليس من اجلديد على دول 
املجل����س ان حترص كل احلرص 
على وحدة القرار خصوصا وانهم 
مرتبطون بوحدة املوقف، مشيرا الى 
ان هناك رؤية لدى وزراء الدفاع ملا 
يجري في املنطقة من احداث، مشيدا 
في الوقت ذاته بالقوات املسلحة 
اخلليجية التي اثبتت دورها في 
حفظ امن دول املجلس الذي يعتبر 
كال وال يتجزأ مؤكدا حرص دول 
املجلس على ه����ذه الرؤية والتي 
كانت اساس عمل املجتمعني والذين 
انهوا اجتماعهم خالل س����اعة مما 
يدل على وجود اجماع على كل ما 
رفع الى مجلس الدفاع املش����ترك 
بشأن القضايا العسكرية التي ستتم 
التوصية برفعها الى املجلس االعلى 

في قمة أبوظبي. 
ونفى العطية ان يكون الشأن 
االيراني قد نوقش في هذا االجتماع 

ومجموعات العمل على جهودهم 
وعملهم املتواصل.

الضمان االجتماعي

من جهته، أكد األمني العام ملجلس 
التعاون اخلليج����ي عبدالرحمن 
العطي����ة ان وزراء الدفاع وافقوا 
على الضمان االجتماعي للعسكريني 
في دول املجلس ورفعوا توصية 
للقادة لكي تكون هناك مس����اواة 

بني العسكريني.
ف����ي تصريح  العطية  وق����ال 
للصحافيني عقب اختتام االجتماع 
الدفاع املشترك  التاس����ع ملجلس 
لدول مجلس التع����اون ان قوات 
درع اجلزيرة تتلقى دعما واولويات 
ومساندة من كل القوات املسلحة 
ل����دول املجل����س وان هناك جملة 
قرارات ملساندة ودعم قوات درع 
اجلزيرة ال اس����تطيع ان احتدث 
ع����ن تفاصيله����ا الن له����ا طابعا 

عسكريا.
واوضح ان االجتماع يعد خامتة 
لالجتماعات الوزارية التي عقدت 
في الكويت متهيدا لرفع ما توصل 
اليه من هذه االجتماعات الى الدورة 
التحضيرية التي ستبدأ اليوم في 

اخلليج االستراتيجي تتدعونا الى 
البحث في كل ما من شأنه تعزيز 
منظوماتنا اجلماعية وتطويرها مبا 
يحقق أهدافنا االستراتيجية العليا 
سعيا الى ضمان أمن دول اخلليج 

واستقرارها ورخائها.
وأشار الى ان هذه االجتماعات 
واللقاءات األخوية تزيد من استقرار 
ومنع����ة دول املجلس وتعزز من 
قدراتها وإمكاناتها وأمنها االجتماعي 
في مواجه����ة املخاطر واألوضاع 
األمنية والعسكرية التي تواجه دول 
املنطقة والتي تهدد امن واستقرار 
املنطقة بشكل عام ودول املجلس 
بشكل خاص وتؤثر تأثيرا بالغا 
ومباش����را على مس����يرة التنمية 

فيها.

تحيات صاحب السمو

ونقل الشيخ جابر املبارك الى 
وزراء الدفاع بدول مجلس التعاون 
اخلليجي حتيات صاحب السمو 
األمير القائد األعلى للقوات املسلحة 
الشيخ صباح األحمد وسمو ولي 
العهد الشيخ نواف األحمد وسمو 
رئي����س مجلس الوزراء الش����يخ 
ناصر احملمد، ودعاهم للمشاركة 
في وحدات عس����كرية رمزية من 
التي ش����اركت في ح����رب حترير 
الكوي����ت في احتف����االت الكويت 
الوطنية التي س����تقام في ش����هر 
فبراير من العام املقبل مبناس����بة 
اليوبيل الذهبي الستقالل الكويت، 
مشيدا بدور األمني العام وجهوده 
وبصمات����ه الواضحة خالل فترة 
تولية منصبه، وكذلك الدور البارز 
لألمني العام املس����اعد للش����ؤون 
العسكرية والعاملني باألمانة فرقا 

عبدالهادي العجمي
أك����د النائ����ب األول لرئي����س 
مجل����س الوزراء ووزي����ر الدفاع 
الشيخ جابر املبارك أهمية تضافر 
العسكرية اخلليجية في  اجلهود 
ظل ما تشهده املنطقة من تداعيات 
أمنية وعسكرية خطيرة ومحتملة 
والنتائ����ج الوخيم����ة للتهديدات 
اإلرهابي����ة القائم����ة واالختالالت 
األمني����ة الت����ي تهدد أم����ن دول 
اخلليج ونسيجها االجتماعي مما 
يس����تدعي أخذ اليقظة واالنتباه 
واالستمرار في العمل وفق الرؤى 
الثاقبة لإلستراتيجيات العسكرية 

املشتركة.
واضاف الشيخ جابر املبارك في 
كلمته التي ألقاها مبناسبة افتتاح 
أعمال الدورة التاسعة ملجلس الدفاع 
التعاون  املش����ترك لدول مجلس 
العام  اخلليجي بحض����ور األمني 
لدول مجل����س التعاون اخلليجي 
املشترك عبدالرحمن العطية ونائب 
وزير الدفاع الس����عودي صاحب 
امللكي االمير عبدالرحمن  السمو 
بن عبدالعزيز آل س����عود ووزير 
الدولة لش����ؤون الدفاع في مملكة 
البحرين الفريق الشيخ محمد بن 
عبداهلل اخلليفة والوزير املسؤول 
عن شؤون الدفاع بسلطنة عمان 
بدر البوسعيدي وممثل وزير الدفاع 
بدولة قط����ر رئيس أركان القوات 
املسلحة اللواء ركن حمد العطية، 
ان االعمال اإلرهابية والتخريبية 
التي تعرضت له����ا دول املنطقة 
واملصادمات العسكرية واألعمال 
العدائي����ة الت����ي ج����رت في دول 
مج����اورة وقريبة واألوضاع غير 
املستقرة التي جتاور محيط دول 

العطي�ة: الموافق�ة عل�ى الضم�ان االجتماعي للعس�كريين ف�ي دول التع�اون وق�وات درع الجزي�رة تتلق�ى كل الدعم بق�رارات القادة
وزراء دفاع »التعاون« أكدوا وقوف وتضامن دول المجلس مع مملكة البحرين لضمان أمنها واستقرارها تحقيقًا لمبدأ األمن الجماعي ووحدة الهدف

افتتح أعمال الدورة الـ 9 بمجلس الدفاع المشترك لدول مجلس التعاون

)سعود سالم( العطية متحدثا للصحافيني  الشيخ جابر املبارك لدى وصوله الى موقع االجتماعالشيخ جابر املبارك مترئسا اجتماع وزراء دفاع دول التعاون  صاحب السمو امللكي األمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز مترئسا وفد السعودية

جانب من الوفود لدى حضورهم االجتماع

االجتماع المقبل في اإلمارات

حضور الدورة التاسعة

شكرًا للتوجيه المعنوي

وفي ختام أعمال ال����دورة وجه وزير 
االقتصاد بدولة اإلمارات العربية م.سلطان 
سعيد املنصوري دعوة كرمية باسم صاحب 
الس����مو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
نائب رئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة 

رئيس مجلس ال����وزراء حاكم دبي وزير 
الدفاع إلى اعضاء مجلس الدفاع املشترك 
حلضور الدورة العاش����رة ملجلس الدفاع 
املشترك في دولة االمارات العربية املتحدة 

العام القادم.

حضر الدورة التاس���عة نائ���ب وزير الدفاع والطيران واملفتش الع���ام باململكة العربية 
السعودية صاحب السمو امللكي عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود وممثل صاحب السمو 
نائ���ب رئيس دولة االمارات العربية املتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وزير الدفاع 
ووزير االقتصاد م.سلطان املنصوري ووزير الدولة لشؤون الدفاع مبملكة البحرين الشيخ 
محمد بن عبداهلل بن خالد آل خليفة والوزير املسؤول عن شؤون الدفاع بسلطنة عمان بدر 
بن سعود بن حارب البو سعيدي وممثل صاحب السمو وزير الدفاع والقائد العام للقوات 
املسلحة رئيس أركان القوات املسلحة بدولة قطر اللواء الركن حمد بن علي العطية وشارك 
في اجتماعات الدورة األمني العام ملجلس التعاون عبدالرحمن العطية ورئيس األركان العامة 
للجيش الكويتي الفريق الركن الشيخ احمد اخلالد الصباح واألمني العام املساعد للشؤون 
العس���كرية اللواء الركن خليفة بن حميد ساعد الكعبي وقائد قوات درع اجلزيرة املشتركة 

اللواء الركن مطلق بن سالم االزميع. 

بذل رجال مديري���ة التوجية املعنوي 
بقي���ادة مديرهم العميد الركن عبدالعزيز 
الريس ورئيس فرع اإلعالم العقيد عدنان 
اخلشتي والرائد ركن علي احلربي واملالزم 
أول خليف الرشيدي والوكيل عبدالعزيز 
حسني والرقباء عبدالعزيز حسني وإبراهيم 

الدليمي وعقاب العنزي وناصر الركيبي 
وخالد املويزري وضاري الكندري وسعود 
الش���مري ويوس���ف  املطيري ومنصور 
الرش���يدي جهود كبيرة في تسهيل عمل 
وس���ائل اإلعالم املختلفة فلهم كل الشكل 

والتقدير.


