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مجلس التعاون: دعم ال محدود إلنجاح المونديال

دول الخليج تستقبل التطمينات اإليرانية بحذر

نق���ل البيان اخلتام���ي لقمة مجلس 
التعاون التهنئة للشيخ حمد بن خليفة 
آل ثاني امير قطر بفوز قطر باستضافة 
كأس العالم لعام 2022. وعبر املجلس 
األعلى عن سعادته البالغة الحتضان قطر 
هذا احل���دث التاريخي والعاملي الكبير، 
مؤك���دا دعم دول املجل���س الال محدود 
لقطر في كل ما من ش���أنه ان يؤدي الى 
إجناح مونديال 2022 باعتباره مفخرة 
لدول وشعوب مجلس التعاون وللعاملني 
العربي واالسالمي وحملبي السالم العاملي 
وتعزيزا حلوار احلضارات والثقافات، 
وثمن اجلهود املميزة للش���يخ متيم بن 
حمد آل ثاني ولي العهد والشيخ محمد 

بن حمد آل ثاني رئيس جلنة ملف قطر 
.2022

واثنى املجلس االعلى على مضامني 
كلمة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني امير 
قطر خالل افتتاح دور االنعقاد العادي 
»التاسع والثالثني« ملجلس الشورى، كما 
اشاد البيان مببادرة قطر الهادفة لتعزيز 
احلوار واملصاحلة الوطنية ولم الشمل 
اليمنيني ومساعدتهم على  بني االشقاء 
االحتكام للحوار باعتباره الطريق االمثل 
املؤدي الى تكريس االمن واالس���تقرار 
في ربوع اليمن الش���قيق مجددا دعمه 
لوحدة وامن واستقرار اجلمهورية اليمنية 

الشقيقة.

ورحب املجلس بوس���اطة امير قطر 
اليجاد حل للخ���الف احلدودي بني كل 
من اريتري���ا وجيبوتي التي تدلل على 
النجاحات الت���ي حققها في هذا اإلطار، 
مشيدا بسعيه املخلص والدءوب لتوفير 
كل اس���باب النجاح للمبادرات اخليرة 
انطالقا من اعتماد قيم ومرتكزات احلوار 

سبيال حلل املشكالت والنزاعات.
وأكد املجلس االعلى على دعمه وتأييده 
لطلب قطر اس���تضافة الدورة الثامنة 
عشرة ملؤمتر الدول االطراف في اتفاقية 
االمم املتحدة االطارية لتغير املناخ عام 

.2012
ومع اقتراب الذكرى الثالثني النشاء 

العربية  التعاون لدول اخلليج  مجلس 
وانطالقا من حرص قادة دول املجلس على 
تعزيز مسيرة التعاون املشترك والدفع بها 
إلى آفاق ارحب واشمل، استعرض املجلس 
االعلى حصيلة العمل املشترك في املجاالت 
السياس���ية واالقتصادية واالجتماعية 
والعسكرية واالمنية والثقافية واالعالمية 
وعبر عن ارتياحه ملا حققته املس���يرة 
اخليرة من إجنازات منذ الدورة املاضية، 
مثمنا ما حتقق من اجنازات ومكتسبات 
في مجال العمل اخلليجي املشترك، ومؤكدا 
العزم على مواصلة تعزيز هذه املسيرة 
املباركة ملا فيه مصلحة وخير دول املجلس 

ورفاه مواطنيها.

املنامة � رويترز: لّوحت إيران بغصن 
الزيتون لدول اخلليج التي تشارك الغرب 
مخاوفه بشأن طموحات طهران النووية، 
قبل مفاوضاتها مع الدول الكبرى امس 

وأمس األول.
لكن اللفتة لم حتقق جناحا يذكر فقد 
اتس���م رد فعل جيران ايران � موردي 
الطاقة العامليني الذين ستتعطل شحناتهم 
في حالة نشوب أي صراع � مبزيج من 

التشكك وعدم االكتراث.
ول���م تتوص���ل بع���د دول اخلليج 
النفوذ  الستراتيجية محكمة ملواجهة 
اإليراني املتزايد في الشرق األوسط مما 
يدفعها لالعتماد على حليفتها الواليات 
املتحدة التي تقول انها ال تتفهم مخاوفها 
بشكل كامل. إنها معضلة بذلت إيران 
قصارى جهدها لتسليط الضوء عليها 
خالل منتدى أمني عقد بالبحرين مطلع 

هذا األسبوع.
وقال وزير اخلارجية اإليراني منوچهر 
متكي ملسؤولني خليجيني »عصر القنبلة 
الذرية انتهى، ما جدوى القنبلة الذرية 

سوى اإلبادة«.
معتبرا أن واشنطن تزكي املخاوف بأن 

طهران تغذي سباقا للتسلح باملنطقة، 
مضيفا أن عل���ى دول اخلليج جميعا 

التعاون للتحكم في أمنها.
وأك���د ان ب���الده ال تش���كل تهديدا 

جليرانها.
وأظهرت مجريات األمور أن آمال إيران 
في أن حتسن لفتة متكي العالقات مع 

دول اخلليج ليست في محلها.
فقد قال األمير تركي الفيصل الرئيس 
السابق للمخابرات السعودية إن إيران 
يجب أن تتخذ اخلطوة األولى لتبديد 

اخلوف منها.
ووصف أكادميي خليجي طلب عدم 
نشر اسمه تصريحات متكي بأنها كلمات 
لالس���تهالك اخلارجي وحس���ب وقال 
إنها تتناقض مع املشاعر السائدة بني 
املتشددين في طهران الذين يعتبرون 
ح���كام دول اخللي���ج أدوات في أيدي 

أميركا.
من جهته، قال األكادميي اإلماراتي 
عبد اخلالق عب���داهلل املتخصص في 
العلوم السياسية إن دول اخلليج متيل 
الى أن ترى ايران باعتبارها »العمالق 
اجلبار« باملنطقة وال يعجبها ما تعتبره 

مح���اوالت من جانبها لفرض نفس���ها 
كشرطي املنطقة.

وبعدم ارتياح تابعت دول اخلليج 
صعود نفوذ إيران الش���يعية بسبب 
احلرب التي قادته���ا الواليات املتحدة 

على العراق عام 2003.
بدوره قال اجلنرال جيمس ماتيس 
قائد القيادة املركزية األميركية في مؤمتر 
حوار املنامة الذي نظمه املعهد الدولي 
للدراسات االستراتيجية وهو مؤسسة 
بحثية مقرها بريطانيا: إن اخلليجيني 

العرب مباشرون بشأن مخاوفهم.
وأضاف »في االجتماعات اخلاصة 
وفي اخلطاب العام مت إبالغي مبخاوف 
زعماء مسؤولني هنا في املنطقة بصراحة 

شديدة«.
وقال أعضاء وفود خليجية إن الغرب 
ينصت عن كثب الى آراء دولهم بشأن 

األهداف النووية اإليرانية.
لك���ن دعم دول اخلليج للسياس���ة 
الغربية بشأن إيران ال يأتي بال حتفظات 
فهي تقول إنه ال ميكن حتقيق س���الم 
حقيقي في الشرق األوسط الى أن تتخلى 
اسرائيل عن أس���لحتها النووية وهي 

وجهة نظر تشاركها فيها دول عربية 
أخرى الى جانب ايران نفسها.

ويقول مسؤولون عرب إن من شأن 
هذه اخلطوة تبديد االتهام بأن الواليات 
املتحدة تكيل مبكيالني والذي يرون أن 
إيران تروجه لزيادة الدعم لسياستها 

النووية بني ابناء شعبها.
بدورها تقول إسرائيل التي يعتقد 
على نطاق واس���ع أنها الوحيدة التي 
متتلك ترسانة نووية بالشرق األوسط 
انها لن توافق على اقتراح بشرق أوسط 
خال من أسلحة الدمار الشامل اال اذا كان 

هناك اتفاق سالم شامل.
ولم تؤكد إسرائيل أو تنف قط امتالك 
قنابل نووية في إطار سياسة الغموض 
التي تنتهجها لردع خصومها من الدول 

العربية واإلسالمية.
بالقلق ايضا  وتشعر دول اخلليج 
من أن القاعدة وغيرها من التنظيمات 
املتشددة تستغل الغضب العربي إزاء 
الصراع اإلسرائيلي � الفلسطيني وهي 
رسالة سلط عليها امللك عبداهلل عاهل 
األردن الضوء بقوة في كلمة ألقاها خالل 

مؤمتر البحرين.

جانب من اجللسة املغلقة الثانية لقادة مجلس التعاون أمس األول

صاحب السمو األمير مستقبال عدداً من املسؤولني االماراتيني

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد يزور ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى في مقر اقامته

الشمالي يدعو لوضع برنامج زمني واضح
لالنتهاء من االتحاد الجمركي الخليجي

األمير يزور رئيس اإلمارات وملك البحرين
ويستقبل أمير قطر وعدداً من مسؤولي اإلمارات

العطية: خط سكة الحديد سيعمل عام 2017
وسيمتد من الكويت إلى سلطنة عمان

صاحب السمو بحث العالقات الثنائية والقضايا المطروحة أمام القمة

اكد وزير املالية مصطفى الشمالي في 
االجتماع املشترك لوزراء خارجية ومالية 
دول مجلس التع���اون على هامش القمة 
اخلليجية على ض���رورة وجود برنامج 
زمني واضح لالنتهاء من االحتاد اجلمركي 

اخلليجي.
واض���اف في تصري���ح ل�»كونا« عقب 
االجتم���اع ان الوزراء ق���رروا رفع تقرير 
بهذا الش���أن الى القمة التشاورية املقبلة 

لقادة دول املجلس التي ستعقد بالرياض 
في عام 2011.

وأكد الوزير الشمالي في تصريحه على 
ضرورة استمرار االحتاد اجلمركي اخلليجي 
الذي بدأ العمل به عام 2003 موضحا انه 
»يسير االن بشكل طبيعي ولكن توجد بعض 
املعوقات التي حتتاج موافقة دول املجلس 
وبحاجة الى مزيد من البحث والدراسة في 

جلنة التعاون املالي واخلليجي«.

وقد عقد هذا االجتماع برئاس���ة وزير 
خارجية دولة االمارات الشيخ عبداهلل بن 

زايد ال نهيان.
ويعد االحتاد اجلمركي أحد أهم اإلجنازات 
االقتصادية لدول مجلس التعاون اخلليجي 
ومن التجارب الناجحة في هذا املجال حيث 
أدى تطبيقه منذ يناير 2003 إلى تسهيل 
انتقال السلع واخلدمات بني دول املجلس 

وتنمية التبادل التجاري فيما بينها.

قام صاحب الس����مو األمير الشيخ صباح 
األحمد ظهر امس بزيارة سمو الشيخ خليفة 
بن زايد آل نهيان رئيس دولة االمارات العربية 
املتحدة وذلك في مقر اقامته في ابوظبي، حضر 
االجتماع الش����يخ محمد بن راش����د آل مكتوم 
نائ����ب رئيس الدولة رئي����س مجلس الوزراء 
حاكم دبي والفريق أول الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد األعلى 
للقوات املسلحة. وذكرت وكالة االنباء االماراتية 
)وام( ان����ه مت � خالل اللق����اء � بحث القضايا 
واملوضوعات املطروحة على جدول اعمال القمة 

احلادية والثالثني لقادة دول مجلس التعاون 
ل����دول اخلليج العربية، كما مت بحث العالقات 

االخوية بني البلدين.
كما استقبل صاحب السمو األمير، صباح 
امس الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة 
قطر الشقيقة والوفد املرافق وذلك مبقر اقامة 

سموه في العاصمة ابوظبي.
وحضر املقابلة اعضاء الوفد الرسمي الكويتي 
املرافق لسموه، كما قام صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد بزيارة جاللة امللك حمد بن 
عيسى ملك مملكة البحرين وذلك مبقر اقامته 

بالعاصمة ابوظبي. قبل ذلك، استقبل صاحب 
الس����مو األمير الش����يخ صباح األحمد الشيخ 
طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم الدولة 
في املنطقة الشرقية والشيخ حمدان بن زايد 
آل نهيان ممثل حاكم الدولة في املنطقة الغربية 
والشيخ س����رور بن محمد آل نهيان والشيخ 
نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي 
والبحث العلمي والش����يخ شخبوط بن نهيان 
آل نهيان وذلك مبقر اقامة سموه في العاصمة 
ابوظبي. وحضر االجتماعات الوفد الرس����مي 

املرافق لصاحب السمو األمير.

ابوظب����ي � كونا: اعلن االم����ني العام ملجلس 
التعاون اخلليجي عبدالرحمن العطية ان العمل 
مبشروع سكة احلديد الرابط بني دول املجلس 
س����ينتهي في العام 2017، مشيرا الى ان اخلط 

سيمتد من الكويت الى سلطنة عمان.
وقال ل� »كون����ا« ان القمة اخلليجية املقبلة 
ستش����هد اخر دراس����ات اجلدوى االقتصادية 

والبحوث في هذا املشروع احليوي الهام.
اجلدير بالذكر ان مشروع سكة احلديد املوحدة 
لنقل الركاب والبضائع س����يمر بدول املجلس 
جميعا وسيراعي الشبكات القائمة واملشاريع 

املستقبلية في هذه الدول بهدف تسهيل حركة 
تنقل مواطن����ي دول مجلس التعاون اخلليجي 

ونقل البضائع بني دول املجلس بأقل تكلفة.
وكان املجل����س االعلى قد اع����رب في بيانه 
اخلتامي لقمة ابوظبي عن تقديره البالغ جلهود 
العطية مبناس����بة انتهاء فترة عمله في نهاية 
شهر مارس املقبل مشيدا باسهاماته الفعالة في 

دفع مسيرة العمل املشترك.
وقرر املجلس االعل����ى تعيني د.عبداللطيف 
بن راشد الزياني )مملكة البحرين( امينا عاما 

عبدالرحمن العطيةاعتبارا من مطلع ابريل املقبل.


