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األمير: ندعم جهود السعودية والمجتمع الدولي في مكافحة اإلرهاب
وندعو لحل أزمة »النووي« اإليراني بالطرق السلمية للحفاظ على أمن المنطقة

صاحب السمو هنأ في كلمته في افتتاح القمة الخليجية خادم الحرمين الشريفين بنجاح العملية الجراحية

نأس�ف لتعثر مسيرة السالم في الشرق األوسط بسبب التعنت والصلف اإلسرائيلي ونطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف عمليات االستيطان

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مترئسا وفد بالده في افتتاح القمة اخلليجية الـ 31 صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مترئسا وفد الكويت في القمة ويبدو الشيخ د.محمد الصباح والشيخ أحمد الفهد والشيخ أحمد العبداهلل والسفير أحمد فهد الفهد

ما يمر به لبنان من ظروف دقيقة يتطلب من الجميع تضافر الجهود للتهدئة والسعي لما يحفظ أمنه واستقراره
نأمل أن يحقق تش�كيل الحكومة العراقية آمال وتطلعات الش�عب العراقي وأن تسهم في تحقيق األمن له
فوز قطر بتنظي�م مونديال 2022 إنج�از رياضي لجميع الدول العربية واإلس�المية ونتمنى له�ا كل التوفيق

»اإلعالم« أنتجت حقيبة معلوماتية توثق إنجازات 
الكويت وأهم األحداث خالل 5 سنوات

أنتجت وزارة اإلعالم حقيبة معلوماتية توثق 
إجنازات الكويت خالل السنوات الـ 5 املاضية وذلك 
مبناســـبة انعقاد الدورة الـ 31 لقمة دول مجلس 

التعاون اخلليجي في أبوظبي.
وقال مديـــر ادارة املعلومات االعالمية بوزارة 
اإلعالم خالـــد الرزني لـ »كونا« امس ان احلقيبة 
املعلوماتية تعد »إحدى وسائلنا التوعوية لشريحة 

الطلبة«.
وأوضح الرزني ان هـــذه احلقيبة توثق أهم 
االجنازات واألحداث املرتبطة بشـــؤون الكويت 
في السنوات الـ 5 املاضية من بينها كتاب »القمة 
اخلليجية الـ 30: إجنازات وتطلعات«، حيث يعد 
قـــراءة توثيقية للقرارات املتخـــذة على مدار 30 
دورة للمجلس األعلى لقادة التعاون كما يســـلط 
الضوء على البعد التاريخي إلقليم اخلليج والتطور 

التاريخي لدوله الـ 6 كل على حدة.
وأضاف ان الكتاب يستعرض أيضا أهم االجنازات 
التي نتجت عن قمة الكويت العام املاضي ومنها 
إطالق االحتاد النقدي وإنشاء قوة خليجية للتدخل 
الســـريع وجتديد التضامن مـــع اململكة العربية 
السعودية وإقرار اتفاقية العملة املوحدة وإقامة 
االحتـــاد اجلمركي اضافة الى مشـــروع الســـكك 

احلديدية.
وأعرب عن تطلعه الى مواكبة ســـرعة تدفق 
املعلومات وتطور تكنولوجيا االتصال ووسائل 
اإلعالم إلبراز إجنازات الكويت حتت قيادة صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد على املستويات 

احمللي واخلليجي والعربي والدولي.
وذكـــر ان تنوع إنتاج إدارة املعلومات بوزارة 
اإلعالم يهدف الى ترجمة اهتمام املسؤولني بتوعية 
شريحة الشـــباب ومنهم الطلبة مبختلف مراحل 
الدراســـة حول أهم األحداث االخيرة ومنها القمم 

التي عقدت في الكويت.
وقال انه ومبناسبة قرب املراحل النهائية النعقاد 
القمة العربية االقتصادية الثانية املقرر عقدها في 
القاهرة في يناير املقبل »فقد حرصنا على تضمني 
احلقيبـــة املعلوماتية كتاب »قمـــة صباح: القمة 
العربية االقتصاديـــة والتنموية واالجتماعية«. 
وبني ان هذا الكتاب يعتبر أول وثيقة معلوماتية 
مطبوعـــة ومصورة حتتوي علـــى بداية انطالق 
القمة مـــرورا بتبني جامعة الـــدول العربية لها 
واستعدادات الكويت إلجناحها إضافة الى صدور 
البيان اخلتامي الذي يجمع قرارات وتوصيات تخدم 
املجتمع العربي املدنـــي في املجاالت االقتصادية 

والتنموية واالجتماعية.
وأشـــار الى ان هذه احلقيبة جاءت بناء على 
توجيهات وكيل وزارة اإلعالم الشيخ فيصل املالك 
لتوثيق هذه األحداث اإلقليمية والدولية »ولتثقيف 
أبنائنا الطلبة والشـــباب بدور الكويت اإلقليمي 
والدولي«. واضاف انه سيتم توزيعها على املكتبات 
املدرســـية بالتعاون مع وزارة التربية متضمنة 
إصدارا مصورا للقمم اخلليجية الـ 30 اضافة الى 
قرص مدمج يحتوي معلومات عن الدول اخلليجية 

والعربية.

أبوظبي ـ كونا: بدأت أعمال 
الدورة الـــــ 31 للمجلس األعلى 
التعاون لدول اخلليج  ملجلس 
العربية أمس بحضور قادة دول 

املجلس او من ميثلهم.
واستهل رئيس القمةـ  رئيس 
دولة االمارات العربية املتحدة 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
اجللســــة بالترحيــــب بالقادة 
واإلعراب عن الشكر واالعتزاز 
لصاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد ملا بذله من جهد 
وحكمــــة في رئاســــته للدورة 

السابقة.
كما اعرب الشيخ خليفة عن 
الشــــكر لألمني العام للمجلس 
عبدالرحمن العطية مرحبا بخلفه 
د.عبداللطيف بن راشد الزياني 
أمينا عاما جديدا للمجلس من 

مملكة البحرين.
ثم ألقى صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد كلمة في 
اجللســــة االفتتاحيــــة للدورة 
احلاديــــة والثالثــــني للمجلس 
األعلى ملجلــــس التعاون لدول 
أبوظبي  العربيــــة في  اخلليج 
بدولة االمارات العربية املتحدة 

الشقيقة، فيما يلي نصها:
بسم اهلل الرحمن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني
والصالة والسالم على أشرف 
املرسلني نبينا محمد وعلى آله 
وصحبــــه أجمعني ومن اهتدي 

بهديه إلى يوم الدين.
اخوانــــي األعــــزاء أصحاب 
اجلاللة والســــمو، األمني العام 
ملجلس التعاون، أصحاب املعالي 

والسعادة:  
الســــالم عليكــــم ورحمــــة 
اهلل وبركاته  انــــه ملن دواعي 
االعتزاز والسرور أن نلتقي في 
أبوظبي عاصمــــة بلدنا الثاني 
دولة اإلمارات العربية املتحدة 
الشــــقيقة الســــتكمال املسيرة 
املباركة ملجلس التعاون لدول 

اخلليج العربية.
ويسرنا في هذا املقام أن نتقدم 
بخالص الشكر والتقدير وعظيم 

صالح محمد البعيجان ومدير 
مكتب إدارة نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 

د.احمد ناصر احملمد.
وكان صاحب السمو األمير 
الشــــيخ صباح األحمد والوفد 
الرسمي املرافق لسموه قد غادر 
ارض الوطن صباح امس متوجها 
العربية  اإلمــــارات  الى دولــــة 
املتحدة الشقيقة وذلك لترؤس 
وفد الكويت في اجتماعات القمة 
احلاديــــة والثالثــــني للمجلس 
األعلى ملجلــــس التعاون لدول 
اخلليج العربية والتي ستعقد 

في العاصمة ابوظبي.
وقــــد كان في وداع ســــموه 
على ارض املطار ســــمو نائب 
األمير وولي العهد الشيخ نواف 
األحمد ورئيــــس مجلس األمة 
جاسم اخلرافي وكبار الشيوخ 
ونائب رئيس احلرس الوطني 
الشيخ مشــــعل األحمد وسمو 
الشــــيخ ناصــــر احملمد رئيس 
مجلس الــــوزراء ونائب وزير 
شؤون الديوان األميري الشيخ 
علي اجلراح وكبار املسؤولني 

بالدولة.
هــــذا ويرافق ســــموه وفد 
رســــمي يضــــم كال مــــن نائب 
الوزراء ووزير  رئيس مجلس 
الشــــيخ د.محمد  اخلارجيــــة 
الصباح ونائب رئيس مجلس 
الوزراء للشــــؤون االقتصادية 
ووزير الدولة لشؤون التنمية 
ووزير الدولة لشؤون اإلسكان 
الشيخ احمد الفهد ووزير النفط 
ووزيــــر اإلعالم الشــــيخ احمد 
العبداهلل ووزير املالية مصطفى 
الشمالي ومدير مكتب صاحب 
السمو األمير السفير احمد الفهد 
ورئيس املراسم والتشريفات 
األميرية الشيخ خالد العبداهلل 
ووكيل وزارة اخلارجية خالد 
اجلار اهلل واملستشار في الديوان 
األميري د.عبداهلل املعتوق وكبار 
بالديوان األميري  املســــؤولني 
ووزارة اخلارجية ووزارة املالية 

ووزارة النفط.

البلدين  التي تربــــط  االخوية 
والشعبني الشقيقني.

وحضر املقابلة أعضاء الوفد 
الرسمي املرافق لسموه.

وكان صاحب السمو األمير 
الشــــيخ صباح األحمد والوفد 
املرافق لسموه وصل  الرسمي 
بعد ظهر امــــس مطار ابوظبي 
العربية  اإلمــــارات  الدولي في 
املتحدة الشقيقة وذلك لترؤس 
وفد الكويت في اجتماعات القمة 
احلاديــــة والثالثــــني للمجلس 
االعلى ملجلــــس التعاون لدول 
العربية واملنعقدة في  اخلليج 

العاصمة ابوظبي.
وكان في اســــتقبال سموه 
على ارض املطار صاحب السمو 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
العربية  رئيس دولة االمارات 
املتحدة الشقيقة وسمو الشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم نائب 
العربية  رئيس دولة االمارات 
املتحدة رئيس مجلس الوزراء 
حاكم إمارة دبي وسمو الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد 
امارة ابوظبي ورئيس املجلس 
التنفيذي إلمارة ابوظبي، ونائب 
الوزراء ووزير  رئيس مجلس 
الشــــيخ د.محمد  اخلارجيــــة 
العام ملجلس  الصباح واألمني 
التعاون لدول اخلليج العربية 
عبدالرحمن العطية ووزير الدولة 
رئيس بعثة الشرف املرافقة رمي 
ابراهيم الهاشمي وسفير االمارات 
العربيــــة املتحدة لدى الكويت 
حسن سالم اخليال وسفيرنا لدى 
دولة اإلمارات العربية املتحدة 

الدولية.
وندعــــو الى حل أزمة امللف 
النووي اإليراني باحلوار والطرق 
السليمة والى االلتزام مببادئ 
الشــــرعية الدولية ومبا يحقق 
التوصل الى تسوية سلمية لهذا 
امللف ويوفر االطمئنان ويسهم 
في احلفاظ على األمن واالستقرار 

في املنطقة.
اخواني األعــــزاء: أصحاب 
اجلاللة والسمو ال يفوتني في 
اخلتام أن أعرب عن بالغ التقدير 
واالمتنــــان جلهود األمني العام 
العاملني في  ومساعديه وكافة 
األمانة العامة على حسن االعداد 
واملتابعــــة لهــــذه االجتماعات 
واللقــــاءات املباركة وما يصدر 

عنها من قرارات.
ســــائلني اهلل العلي القدير 
أن يوفقنــــا جميعــــا وأن تكلل 
أعمــــال دورتنــــا بالتوفيــــق 
والســــداد لتحقيــــق املزيد من 
النمــــاء واالزدهار لشــــعوبنا 
العربية  أمتينا  وخدمة قضايا 

واإلسالمية.
والسالم عليكم ورحمة اهلل 

وبركاته.
وكان صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد استقبل 
عصر امس صاحب السمو الشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
دولة اإلمارات العربية املتحدة 
املرافق وذلك  الشقيقة والوفد 
مبقر اقامة سموه في العاصمة 

ابوظبي.
ومت تبادل االحاديث الودية 
التي عكســــت عمــــق العالقات 

آمال وتطلعات الشعب  حتقق 
العراقــــي وتســــهم في حتقيق 
األمن واالســــتقرار في العراق 

الشقيق.
ان مما يؤسف له تعثر مسيرة 
السالم في الشرق األوسط بني 
الفلســــطينيني واإلسرائيليني 
التعنــــت والصلــــف  بســــبب 
اإلســــرائيلي واإلصــــرار على 
االستمرار في بناء املستوطنات 
داعني األطراف الدولية وبصفة 
خاصة الواليات املتحدة األميركية 
بوصفها راعية للسالم والرباعية 
الدوليــــة واالحتــــاد األوروبي 
واملجتمع الدولي للضغط على 
إســــرائيل حلملهــــا على وقف 
عمليات االســــتيطان وقبولها 
الدولية  الشــــرعية  بقــــرارات 
حتقيقا للسالم العادل والشامل 
الذي ننشده جميعا والذي لن 
يتحقق اال من خالل قيام الدولة 
الفلســــطينية املستقلة القابلة 
للحيــــاة ومبــــدأ األرض مقابل 
السالم واملبادرة العربية وإقرار 
احلقوق املشروعة ألبناء الشعب 

الفلسطيني.
ان ما مير به لبنان الشقيق 
من ظروف غاية في الدقة تتطلب 
مــــن اجلميع تضافــــر اجلهود 
للتهدئة والسعي ملا يحفظ له 

أمنه واستقراره.
كمــــا نتوجــــه باملناشــــدة 
جلمهوريــــة إيران اإلســــالمية 
باللجوء الى احلوار واخلطوات 
اجلــــادة إلنهاء قضيــــة اجلزر 
اإلماراتيــــة الثــــالث احملتلة أو 
إحالة القضية الى محكمة العدل 

بإذن اهلل تعالى والتي أحاطها 
قادة دول املجلــــس على مدى 
العقــــود الثالثــــة املاضية من 
الرعايــــة واالهتمــــام والعطاء 
الدؤوب  املتواصــــل والعمــــل 
مكنت املجلس من تبوؤ مكانته 
املرموقة بني نظرائه من منظمات 
سواء على املستوى االقليمي أو 
الدولي حاز معها جل االحترام 

والتقدير.
اخواني األعزاء: نتابع باهتمام 
وتقدير اجلهــــود الكبيرة التي 
تبذلها اململكة العربية السعودية 
الشقيقة في ســــعيها حملاربة 
اإلرهاب والتي أسفرت مؤخرا 
عن ضبــــط عدد مــــن اخلاليا 
اإلرهابية كانــــت تخطط لقتل 
األبرياء واحداث الدمار وتعطيل 

التنمية في البلد الشقيق.
معربــــني عــــن اســــتنكارنا 
الشديد ملثل هذه األعمال الدنيئة 
ومؤكدين استمرار وقوفنا الى 
جانب اململكة العربية السعودية 
الشــــقيقة والى جانب املجتمع 
الدولي في مكافحة اإلرهاب بكافة 

أشكاله وصوره.
اخوانــــي األعــــزاء: تابعنا 
باهتمام التطورات االيجابية التي 
شهدها العراق الشقيق مجددين 
التهنئة للرئيس جالل طالباني 
رئيس جمهورية العراق الشقيق 
انتخابه لفترة  إعادة  مبناسبة 
والية رئاسية جديدة ولنوري 
املالكي بتكليفه تشكيل احلكومة 

اجلديدة.
الــــى  متمنــــني أن يصــــار 
تشكيل احلكومة العراقية التي 

الصحــــة والعافية وللشــــعب 
التقدم  الشــــقيق كل  اإلماراتي 

واالزدهار.
كمــــا نتوجه أيضا بالتهنئة 
احلارة للملك حمد بن عيسى آل 
خليفة مبناسبة العيد الوطني 
التاسع والثالثني ململكة البحرين 
الشقيقة متمنيا جلاللته دوام 
الصحــــة والعافية وللشــــعب 
البحريني الشــــقيق كل التقدم 

واالزدهار.
كما يسرنا أيضا أن نعرب عن 
العزيز  خالص تهانينا ألخينا 
صاحب السمو الشيخ حمد بن 
خليفة آل ثاني أمير دولة قطر 
الشقيقة وللشعب القطري الكرمي 
بفوز دولة قطر بتنظيم مونديال 
2022 مشــــيدين بهــــذا االجناز 
الرياضي والتاريخي الذي حققته 
دولة قطر والذي ميثل اجنازا 
رياضيا ليس لدولة قطر وحدها 
وامنا لكافة دول مجلس التعاون 
العربية وللدول  لدول اخلليج 
العربية واإلســــالمية الشقيقة 
والصديقة متمنني لدولة قطر 

الشقيقة ومبا تتمتع به من 
كفاءات عالية في تنظيم مثل هذه 
البطوالت الرياضية الدولية كل 
التوفيق والنجاح في استضافة 
أهدافها  البطولة وحتقيق  هذه 

املنشودة.
اخواني األعزاء: يأتي انعقاد 
الــــدورة احلاديــــة والثالثــــني 
للمجلس األعلى ملجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية ليضيف 
لبنة مباركة في بناء هذا الصرح 
الشامخ وإضافة بناءة ملسيرته 

االمتنان لألشــــقاء في اإلمارات 
العربية املتحدة بقيادة أخينا 
العزيز صاحب السمو الشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان على ما 
شملونا به من حسن االستقبال 
وكرم الضيافــــة متيقنني بأن 
حنكة سموه ودرايته ستسهم 
في تعزيز مسيرة اخلير ملجلسنا 
املبارك لنحقــــق معا تطلعات 

وآمال شعوبه.
كما يطيب لنا أن نهنئ أنفسنا 
ونهنئ اململكة العربية السعودية 
الشقيقة قيادة وشعبا بنجاح 
العملية اجلراحية ألخينا العزيز 
امللك  خادم احلرمني الشريفني 
عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود 
سائلني املولى عز وجل أن يدمي 
عليه موفور الصحة والعافية 
ليستكمل دوره الرائد والبارز في 
خدمة اململكة العربية السعودية 
الشــــقيقة ودعم مسيرة اخلير 
والنمــــاء ملجلســــنا املبارك مع 
اخوانه أصحاب اجلاللة والسمو 

قادة دول املجلس.
بالتهنئة احلارة  ونتوجــــه 
للســــلطان قابوس بن ســــعيد 
مبناسبة العيد الوطني األربعني 
لسلطنة عمان الشقيقة متمنيا 
جلاللته موفور الصحة والعافية 
وللشعب العماني الشقيق دوام 

التقدم والرفاه.
ونتوجــــه أيضــــا بالتهنئة 
احلارة لصاحب السمو الشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان مبناسبة 
العيد الوطني التاسع والثالثني 
لدولة اإلمارات العربية املتحدة 
الشــــقيقة متمنيا لسموه دوام 

حمدان آل نهيان: مجلس التعاون نجح
في تنسيق السياسات اإلعالمية لدوله

أبوظبيـ  كونا: اكد وزير األشغال العامة رئيس املجلس 
الوطني لالعالم في االمارات العربية املتحدة الشيخ حمدان 
بن مبارك آل نهيان ان مجلس التعاون جنح في تنســــيق 
السياســــات اإلعالمية لدوله والوصول إلى صيغة موحدة 
تراعي األهداف األساسية ملجلس التعاون في مجاالت اإلذاعة 
والتلفزيون والصحافة ووكاالت األنباء واملطبوعات واإلعالم 

اخلارجي.
وأضاف في تصريح اوردته وكالة انباء االمارات )وام( 
أن املجلــــس جنح أيضا فــــي توثيق التنســــيق والترابط 
بني املؤسســــات اإلعالمية مبا ميكنها مــــن حتقيق أهدافها 
ومســــؤولياتها جتاه املواطن ودول املجلس بشــــكل أشمل 

وتسخير جهدها وإنتاجها اإلعالمي للمصلحة املشتركة.
وأوضح ان العمل اإلعالمي املشــــترك يهدف إلى تعميق 
اإلميان بدور مجلس التعاون لدى املواطنني من خالل تزويدهم 
باملعلومات الدقيقة والسريعة عن مسيرة العمل املشترك 
وحتقيق املواطنة في مجال العمل اإلعالمي سواء من خالل 
املساواة بتوفير فرص العمل ملواطني دول املجلس في الدول 
األعضاء أو من خالل العمل اإلعالمي التجاري الذي يدخل 

ضمن مفهوم النشاط االقتصادي.
ووصــــف االجنازات االعالمية التي حتققت في االمارات 
بأنها نقطة حتول مهمة في تاريخ الصحافة اإلماراتية ألنها 
نقلت اإلمارات من احمللية إلى العاملية بفضل التطور املهني 
والفني الكبير في مســــيرة العمل اإلعالمي املؤسساتي في 

الدولة وااللتزام بالنهوض مبستوى العمل الصحافي.
وقال »ان لغة األرقام تتحدث حول املنجز اإلعالمي في 
الدولة حيث توجد في اإلمارات اليوم 15 قناة تلفزيونية و24 
محطة إذاعيــــة و9 صحف عربية يومية و7 صحف يومية 

تصدر باللغــــة اإلجنليزية إضافة إلى وكالة أنباء اإلمارات 
والعشــــرات من املجالت األسبوعية والشهرية والدوريات 

املتخصصة«.
وأضاف »كما توجد في دولة اإلمارات أربع مناطق إعالمية 
حرة حتتضن عشرات املئات من املؤسسات اإلعالمية واإلذاعية 
والتلفزيونية والصحافية واإللكترونية اإلقليمية والدولية 
من بينها املنطقة اإلعالمية احلرة بأبوظبي وتضم نحو 115 
شركة إعالمية من مختلف أنحاء العالم ومدينة دبي لإلعالم 

التي تضم 875 مؤسسة إعالمية«.
وقال الشــــيخ حمدان بن مبارك آل نهيان »ان اإلمارات 
تؤمن بضرورة االنفتاح علــــى اآلخر وتعريفه بحضارتنا 
وثقافتنا ومعالم نهضتنا الشــــاملة، لذا فإننا نولي أهمية 
خاصة ملشــــاركة الدولة في األيــــام اخلليجية التي يقيمها 
مجلس التعاون لدول اخلليج العربية ســــنويا في عدد من 

عواصم العالم«.
وفيما يتعلق بالتعاون اإلعالمي اخلليجي أكد ان املجلس 
يطمح إلى توحيد السياسات اإلعالمية من خالل البحث في 
نقاط التماثل والتقارب بني السياسات اإلعالمية القائمة في دول 
املجلس وصوال إلى تصور مشترك أو صيغة موحدة تراعي 

األهداف األساسية التي قام من أجلها مجلس التعاون.
وقال ان التحول نحو خصخصة أجهزة اإلعالم الرسمية 
وإلغاء وزارات اإلعالم في بعض دول املجلس وحتويل أجهزة 
اإلعالم إلى مؤسسات مســــتقلة في غالبية الدول األعضاء 
هو توجه من شأنه التركيز على تنسيق املواقف وتكثيف 
التواجد اإلعالمي اخلارجي كمجموعة واحدة حتمل خطابا 
إعالميا متجانسا وتشجيع فرص املشاريع اإلعالمية املشتركة 

من خالل القطاع اخلاص بدول املجلس.

مجلس الوزراء السعودي: نأمل 
أن تخرج القمة بقرارات تدعم 

العمل الخليجي المشترك
الريـــاض ـ كونا: أعرب مجلس الوزراء 
السعودي في جلســـته امس عن أمله بأن 
تخرج القمة اخلليجيـــة الـ31 املنعقدة في 
مدينة ابوظبي بنتائج تدعم العمل اخلليجي 
املشترك وحتقق آمال وتطلعات قادة وشعوب 

املجلس.
وذكر بيان صدر في ختام اجللسة ان نائب 
خادم احلرمني الشريفني األمير سلطان بن 
عبدالعزيز اطلع املجلس على فحوى اللقاءات 
واالتصاالت التي جرت خالل األسبوع مع 
عدد من قادة الدول الشقيقة والصديقة حول 

تطورات األوضاع في املنطقة والعالم.
وأعرب األمير سلطان بن عبدالعزيز عن 
أمله في أن يكون العام الهجري اجلديد عام 
خير وبركة على األمتني االسالمية والعربية 
والعالم أجمع، داعيا الى العمل يدا واحدة 
للوصول الى ما يقرب الشـــعوب ويخدم 
اإلنســـانية ويســـهم في تعزيز وتأصيل 

القيم.
التقرير  وأعرب عن االرتيـــاح لنتائج 
الســـنوي الصادر عن البنك الدولي حول 
ممارسة أنشطة األعمال والذي صنف اململكة 
في املركز األول عربيا وشرق أوسطيا لعام 
2010 وفي املركز 11 على مســـتوى العالم 
من أصل 183 دولة في مجال جاذبية مناخ 

االستثمار.
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صاحب السمو األمير خالل لقائه الشيخ خليفة بن زايد

صاحب السمو األمير مصافحا الشيخ محمد بن راشدالشيخ خليفة بن زايد مستقبال امير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ويبدو رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم

صاحب السمو األمير يلقي كلمته في افتتاح القمة

قادة التعاون: مسيرة المجلس حققت العديد من اإلنجازات
وزراء خارجية دول التعاون أقروا مشروع البيان الختامي

أبوظبيـ  كونا: رحب رئيس 
الدورة الــــ 31 ملجلس التعاون 
اخلليجيـ  رئيس دولة االمارات 
العربية املتحدة الشيخ خليفة 
بن زايد آل نهيان بتولي مرشح 
البحرين د.عبداللطيف  مملكة 
بن راشد الزياني منصبه امينا 
عاما جديدا وشكر جهود سلفه 

عبدالرحمن العطية.
ود.الزياني الذي ســـيتولى 
مهام منصبه رسميا في مطلع 
ابريل املقبل شغل موقع رئيس 

األمن العام في بالده طيلة الست سنوات املاضية بعدما تدرج في 
الترقي الوظيفي في قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية حتى 
منصب مســـاعد رئيس هيئة األركان ورئيس اللجنة الوطنية 
ملواجهة الكوارث وهو يحمل رتبة لواء ركن وحاصل على العديد 
من االوسمة وعمل استاذا جامعيا. ود.الزياني تخرج في كلية 
القيادة واألركان في فورت ليفنورث/ الواليات املتحدة األميركية، 
وحصل على شـــهادة الدكتوراه في بحوث العمليات من كلية 
الدراسات العليا للبحرية األميركية بامتياز مع مرتبة الشرف 
واملاجستير في اإلدارة اللوجســـتية من املعهد التقني للقوات 
اجلوية في أوهايو وشهادة هندسة الطيران من اسكتلندا وكان 
قد تخرج في كلية ساندهيرســـت العسكرية في بريطانيا وبدأ 

حياته العملية برتبة مالزم بقوة دفاع البحرين.
كمـــا عمل مؤخرا أســـتاذا ملادة الرياضيـــات واإلحصاء في 
جامعة ميرالند/ البحرين وأستاذا ملادة أساليب التحليل الكمي 
في جامعة البحرين. وقام بتدريس مادة اإلحصاء و أســـاليب 
التحليل الكمي وإدارة اجلودة الشاملة في جامعة اخلليج العربي 
واإلشراف على دراسة العديد من الطالب في التحضير لشهادة 

املاجستير في مادة تقنية املعلومات.
وهو يحمل اوسمة عديدة منها وسام حترير الكويت.

عبداللطيف الزياني في سطور

دعا إلى المحافظة على الثروات الطبيعية والبحث في الطاقة البديلة

المال لتوحيد السياسات االقتصادية بين دول الخليج

التحدة اخلاص بدول اخلليج العربي 
يضع الكويت في مراكز متأخرة، مشيرا 
الى ان ذلك يعكس عدم قدرة موظفي 
القطاع احلكومي على احملافظة على 
مصالـــح القطاع اخلاص في حال ما 
متت مقارنته بدول خليجية أخرى 
مثل دولة االمارات التي توفر تسهيالت 

أفضل للقطاع اخلاص.
وأفاد بأن السبيل للنهوض باملواطن 
اخلليجي يأتي أوال من خالل االهتمام 
الثروات  بالتعليم واحملافظـــة على 
الطبيعية والبحث في الطاقة البديلة 

السلمية للطاقة الكهربائية.

أبوظبيـ  كونا: دعا عضو مجلس 
ادارة غرفة جتارة وصناعة الكويت 
عبـــداهلل املـــال امـــس الـــى توحيد 
السياســـات االقتصاديـــة بني دول 
اخلليج باعتبارها تشـــكل نســـيجا 

واحدا ومنظومة واحدة.
وأوضح في تصريح لـ »كونا« على 
هامش حضوره أنشطة قمة دول مجلس 
التعاون اخلليجي الـ 31 املنعقدة في 
أبوظبي أن من أوجه توحيد السياسات 
االقتصادية التمليك العقاري وتوحيد 
الضريبة على الشركات وكذلك القوانني 
املتعلقة بالنقل واالقامة للعاملني في 
القطاع اخلاص في الدول اخلليجية 
والسماح للشركات اخلليجية بفتح 

فروع لها.
وفي اشـــارته الى القطاع األهلي 
اخلاص بالكويت دعا الى تشـــجيع 
العاملني في هذا القطـــاع منتقدا ما 
وصفه بعدم وجود تشجيع لهم مبا 
يتعارض مع رغبة صاحب الســـمو 
األمير الشيخ صباح األحمد بتحويل 

الكويت الى مركز مالي وجتاري.
وتابع بقوله ان القوانني املتعلقة 
بالشركات واملســـتثمر األجنبي هي 

بحاجة كذلك الى تطوير وحتديث.
واعتبر ان االنتاجية في املؤسسات 
احلكومية الكويتية حسب تقرير االمم 

الحركة السلفية في خطاب لقادة »التعاون«: تعزيز القدرات العسكرية 
الدفاعية واالستغناء عن الوجود العسكري األجنبي

وجهت احلركة السلفية خطابا مفتوحا إلى 
قادة مجلس التعاون اخلليجي في اجتماعهم الـ 
31 في أبوظبي ودعتهم فيه إلى وحدة خليجية 
باحتاد كونفيدرالي جاء فيه: انطالقا من قول 
النبي ژ: »إن اهلل يرضى لكم ثالثا: ان تعبدوه 
وال تشركوا به شـــيئا، وان تعتصموا بحبل 
اهلل جميعـــا وال تفرقـــوا، وأن تناصحوا من 
واله اهلل أمركم«، واستجابة لهذا األمر النبوي 
الكرمي نتوجه بهذا اخلطاب املفتوح لقادة دول 
مجلس التعاون اخلليجي مبناسبة انعقاد القمة 
اخلليجية الـ 31 في أبوظبي وفي ظل ظروف 
إقليمية ودوليـــة عصيبة تهدد األمن العربي 
واإلسالمي مما يحتم ضرورة مشاركة الشعوب 
قياداتها الرأي وبذل النصيحة لها مبا يحقق 

الصالح العام واألمن املنشود.
أصحـــاب الفخامة: إن أخطـــر ما تواجهه 
دول اخلليج وشعوبها هو ضعفها وهشاشة 
تصديها للتحديات التي حتيط باملنطقة، األمر 
الذي دفعهـــا الى االحتماء بالقوى اخلارجية، 
مما أفقدها جانبا كبيرا من استقاللها وقرارها 
الســـيادي على أراضيها وأدخلها فيما يشبه 

الوصاية الدولية عليها ومكن االستعمار من 
ان يعود من جديد وبثـــوب جديد والذي من 
أبرز مظاهره القواعد العسكرية األجنبية التي 
أحاطت باخلليج واجلزيرة العربية من كل جانب 
لتنطلق منها حملة استعمارية جديدة تستهدف 
السيطرة على مقدرات املنطقة عن طريق ترسيخ 
االنقسام وحالة التشرذم والوقوف في وجه 
اي مشروع نهضوي او توجه وحدوي، ومما ال 
شك فيه ان أعظم ما يقضي على حالة التشرذم 
هذه ويعيد الى اخلليج حلمته التضامنية أمور 

عدة من أهمها:
أوال: املبادرة الى الوحدة على أساس الكتاب 
والسنة واالعتصام بحبل اهلل جميعا والتمسك 
باإلسالم عقيدة وشريعة ومنهجا، يعقبها السعي 
للوحدة السياسية ولو في ظل احتاد كونفيدرالي 
يضم اليمن مع دوله الست ليحقق طموح شعبها 
الواحد ويعبر عـــن هويته الثقافية ويحافظ 
على استقالله وثرواته ومصاحله كي ينهض 
بدوره ومســـؤوليته التاريخيـــة نحو العالم 

العربي واإلسالمي والدولي.
ثانيـــا: املصاحلة الوطنية مع الشـــعوب 

والدفع باجتاه اإلصالح السياسي السلمي الذي 
يعيد للشـــعوب حقها في إدارة شؤونها كما 
قرره تعالى في كتابه بقوله )وأمرهم شورى 
بينهم( لتشارك الشعوب اخلليجية في حتمل 
مسؤولياتها وممارسة حقها السياسي الشرعي 
من خالل إقرار مبدأ التعددية السياسية والتداول 
السلمي للسلطة عن طريق انتخاب الشعوب 
ملن تراه أهال لتحقيق طموحاتها في ظل إمارات 
وملكيات دستورية تكون الشريعة فيها هي 

مصدر التشريع.
ثالثـــا: يجب العمل علـــى تعزيز القدرات 
العســـكرية الدفاعيـــة لـــدول املنطقة لتقوم 
احلكومات بحماية شـــعوبها واالستغناء عن 
الوجود العســـكري األجنبي وإيقاف االبتزاز 
السياسي واملالي الذي جتاوز مئات املليارات 
وهو ما كان باستطاعة احلكومات اخلليجية 
استثمارها بتطوير قدراتها العسكرية الذاتية 
بكلفة أقل مع احملافظة على قرارها السيادي 

واستقاللها عن النفوذ األجنبي.
أصحاب الفخامـــة.. إن للخليج واجلزيرة 
العربية من اخلصوصيـــة الدينية والفقهية 

والعقديـــة ما يجعل من هـــذه األرض قضية 
مصيرية لكل عربي ومسلم، إذ ال يحق شرعا 
ألي حكومة على أرض هذه اجلزيرة ان تتصرف 
بجزء منها مبا ال يتوافق مع أحكام دينها ومصالح 
شعوبها أو يصطدم مع مبادئها وقيمها الدينية 
والقومية، فليست هذه األرض ملكا للحكومات، 
بل هي هلل ولرسوله ولشعوبها التي استقرت 
فيها وأسلمت عليها منذ ان وحدها النبي ژ 

كما هو معلوم من دين اإلسالم بالضرورة.
أصحاب الفخامة.. إن املنطقة اليوم أشد ما 
تكون الى التالحم بني احلكومات والشـــعوب 
وحتقيق املصاحلة الوطنية لقطع الطريق على 
كل من يحاول التدخل في شـــؤونها بدعوى 
الدفاع عن حقوق الشـــعوب وحرياتها ولقد 
أثبتت الشعوب مدى وفائها حلكوماتها رغم كل 
ما تعرضت له من أخطار وحتديات خارجية 
مما يوجب علـــى احلكومات حتقيق تطلعات 
شعوب اخلليج نحو املزيد من احلرية السياسية 
والعدالة االجتماعية والقانونية واالقتصادية 
التي كفلتها الشريعة اإلسالمية قبل املواثيق 

الدولية.

دعت إلى التالحم وتحقيق المصالحة الوطنية

عبداهلل املال

أبوظبي ـ كونا: أشــــاد قادة 
دول مجلس التعاون اخلليجي 
مبســــيرة املجلس، معربني عن 
تطلعهم إلــــى حتقيق مزيد من 

االجنازات.
جاء ذلك في بيانات لهم لدى 
وصولهم أبوظبي للمشاركة في 
القمة الـ 31 للمجلس وأعرب أمير 
دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة 
آل ثاني في هذا اإلطار عن أمله 
في أن تسهم أعمال القمة احلادية 
والثالثــــني لقــــادة دول مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية في 
تعزيز املسيرة اخليرة للمجلس 

الغامن ومدير إدارة مكتب نائب 
رئيس مجلــــس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشــــيخ د.الســــفير 
أحمــــد ناصــــر احملمــــد ومدير 
اإلدارة االقتصاديــــة في وزارة 
اخلارجية الشيخ السفير علي 
اخلالد والقنصل العام للكويت 
بدبي الوزير املفوض طارق احلمد 
ومسؤولني في وزارتي اخلارجية 

واملالية.
وعقد االجتماع برئاسة وزير 
خارجية دولة اإلمارات العربية 
املتحدة الشيخ عبداهلل بن زايد 

آل نهيان.

والعسكرية وغيرها إلى املجلس 
األعلى.

كما ناقش الوزراء مشــــروع 
البيان اخلتامي وقرروا رفعه إلى 
املجلس األعلى متهيدا العتماده 

من قبل القادة.
وترأس وفــــد الكويت نائب 
رئيس مجلــــس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح 
الوفد سفيرنا لدى دولة  وضم 
اإلمارات العربية املتحدة صالح 
البعيجان ومدير إدارة شــــؤون 
مجلس التعــــاون اخلليجي في 
وزارة اخلارجية السفير جمال 

هذه القمة.
كما وصل الى ابوظبي العاهل 
البحريني امللك حمد بن عيسى آل 

خليفة على رأس وفد اململكة.
وقــــال وزراء خارجية دول 
مجلــــس التعاون لدول اخلليج 
العربية اجتمعــــوا أمس األول 
اجتمــــاع املجلــــس الــــوزاريـ  
التكميليـ  للدورة الـ 31 للمجلس 
األعلــــى لقــــادة دول مجلــــس 

التعاون.
ومت خــــالل االجتمــــاع رفع 
التوصيات اخلاصة باملواضيع 
السياسية واالقتصادية واألمنية 

اململكة العربية السعودية في بيان 
لدى وصوله ان »القمة احلالية 
ملجلــــس التعاون لدول اخلليج 
العربية تنعقد في ظروف بالغة 
الدقة تستدعي تكثيف اجلهود 
لتحقيق رؤى خــــادم احلرمني 
الشــــريفني واخوانه قادة دول 
املجلس لالرتقاء مبسيرة املجلس 

وحتقيق التكامل املنشود«.
وقــــال ان مــــا يوليه رئيس 
العربية املتحدة  دولة اإلمارات 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
من اهتمام بالغ وعناية كرمية 
سيكون له أكبر األثر في إجناح 

بذل جهودها بالتنسيق مع كل 
الــــدول األعضاء  األشــــقاء في 
لتطوير التعاون القائم حتقيقا 
لتطلعات وطموحات الشعوب 

اخلليجية.
كما وصــــل النائــــب الثاني 
لرئيس مجلــــس الوزراء وزير 
الداخلية السعودي األمير نايف بن 
عبدالعزيز إلى أبوظبي حلضور 
القمة وترؤس وفد اململكة نيابة 
عن خادم احلرمني الشريفني امللك 

عبداهلل بن عبدالعزيز.
الثاني لرئيس  النائب  وأكد 
مجلس الوزراء وزير الداخلية في 

وقال ان »النظرة املستقبلية 
للعمل املشترك في ظل التطورات 
التي تشــــهدها  واملســــتجدات 
الســــاحتان اإلقليمية والدولية 
تســــتوجب تضافر كل اجلهود 
اخليرة لتسريع األداء واستكمال 
تنفيذ البرامج املتفق عليها وإزالة 
أي عقبات حتــــول دون تنفيذ 
السياسات املســــتهدفة مراعاة 

ملصالح كل األطراف«.
وأكد ان سلطنة عمان بقيادة 
السلطان قابوس بن سعيد جتدد 
دعمها الكامل للمجلس ومسيرته 
املباركة وسعيها الدائم ملواصلة 

من أجل حتقيق ما تتطلع إليه 
شعوب دول املجلس من رفعة 

وتقدم ورخاء.
من جانبه أكــــد رئيس وفد 
ســــلطنة عمان نائــــب رئيس 
الوزراء لشؤون مجلس الوزراء 
فهد بــــن محمود آل ســــعيد ان 
مســــيرة املجلس حققت العديد 
من االجنازات في مجاالت تطوير 
التعاون وإقامة املشاريع وتعزيز 
العالقات مع املجموعات والتكتالت 
الدولية، ما يؤكد الرغبة الصادقة 
في دعم مسيرة التعاون بني دول 

املنطقة.

د.عبداللطيف الزياني


