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 الرياض ـ كونا: رعى أمير منطقة الرياض األمير سلمان بن 
عبدالعزيز الليلة قبل املاضية حفل وضع حجر األساس لتوسعة 
مبنى األمانة العامة ملجلس التعاون اخلليجي وذلك بحضور 
عدد من األمراء والوزراء والســـفراء وشـــخصيات اجتماعية 

وإعالمية.
  وأعرب األمني العام ملجلس التعاون اخلليجي عبدالرحمن 
العطية في كلمة بهذه املناسبة عن الشكر والتقدير والعرفان 
واالمتنان الى خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهللا بن عبدالعزيز 
داعيـــا املولى ـ عز وجل ـ بأن يعيده الى ارض اململكة ســـاملا 
معافى وان يطيل في عمره ليواصل مســـيرة العطاء والنماء 

واالزدهار اخليرة.
  كما أعرب عن الشكر والتقدير لنائب خادم احلرمني الشريفني 
األمير ســـلطان بن عبدالعزيز والنائب الثاني لرئيس مجلس 
الوزراء وزير الداخلية األمير نايف بن عبدالعزيز على اجلهود 
املخلصة التي تبذلها احلكومة السعودية لتعزيز مسيرة العمل 
اخلليجي املشترك، فضال عن الدور الرائد الذي تقوم به وزارة 
اخلارجية السعودي بقيادة األمير سعود الفيصل في دعم عمل 

األمانة من كل النواحي.
  وأعـــاد العطية الى األذهان الـــدور الطليعي الذي قامت به 
الهيئـــة العليا لتطوير مدينة الرياض باشـــراف أمير منطقة 
الرياض األمير ســـلمان بن عبدالعزيـــز باجناز املبنى احلالي 
لألمانة العامة ملجلس التعاون في مدة قياســـية وبكل كفاءة 
وإبداع في ٢٧ ديســـمبر عام ١٩٨٧ بالتزامن مع انعقاد الدورة 

الثامنة للمجلس األعلى اخلليجي.
  وأشـــاد مبا حتقق خالل مســـيرة عمله كأمني عام ملجلس 
التعاون التي بلغت نحو تســـع سنوات في حتقيق اجنازات 
مهمة على مختلف األصعدة السياسية واالقتصادية وغيرها 
وذلـــك بفضل الدعم الكبير الذي حظي به من املجلس من قبل 

قادة دول مجلس التعاون.
  وأضاف األمني العـــام ملجلس التعاون أن هذه املكرمة التي 
تعد امتدادا للدعم السخي الالمحدود الذي تلقاه مسيرة العمل 
اخلليجي املشـــترك من لدن حكومة اململكة، معربا عن تشرفه 
بـــأن تبدأ مراحل تنفيذ هذه التوســـعة قبل انتهاء فترة عمله 

أمينا عاما للمجلس في مارس املقبل.
  ومتول احلكومة الســـعودية مشـــروع التوسعة الذي يقع 
على مســـاحة تقدر بحوالي ٦٥٠٠ متـــر مربع وحتتل املباني 
منها مســـاحة ٣٨٠٠ متر مربع بتكلفة إجمالية تبلغ أكثر من 

٤٠ مليون ريال.
  يذكر أن مشروع توسعة مبنى األمانة العامة ملجلس التعاون 
جاء مبكرمة سخية من خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهللا 
بن عبدالعزيز آل سعود ودعم كبير ومتابعة مستمرة من أمير 

منطقة الرياض األمير سلمان بن عبدالعزيز.
  وتأتي هذه التوســـعة استجابة للتطور السريع واملتنامي 
ألعمال مسيرة العمل املشترك بني دول مجلس التعاون في كل 
املجاالت ولتعزيز ما يشهده جهاز األمانة العامة من استقطاب 

للعديد من الكفاءات والكوادر من أبناء دول املجلس.
  ومن املؤمل أن تساهم التوسعة التي تقع في اجلهة الغربية 
للمبنى احلالي في اجناز املهام املنوطة باألمانة العامة ملجلس 

التعاون. 

غمو�ض �ساحر على كافة الطرق

طريق اجلهراء (الطريق ال�سريع 80), منطقـة الـ�سـويـخ الـ�سناعيه,

      www.mercedes-benz.com.kw , 2495-0000 :الخط ال�ساخن
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اقرتان التقنية املطلقة بالرفاهية املطلقة, اغتنمي فر�سة عر�سنا مع TAG Heuer واح�سلي على كوبون 

هدايا حتى 500 د.ك. اإنه مو�سم الرفاهية.

متتعي باأجمل ال�سيارات مع اأكرث املنتجات رفاهية, ا�سرتي �سيارة مر�سيد�ض خالل فرتة العر�ض واح�سلي على كوبون هدايا حتى 500 د.ك. 

�سالح لل�سرف من بوتيك TAG Heuer من اأي فرع بالكويت.

M الفئة

الأ�سعار تبداأ من: 17600 د.ك. 

ملعرفة املزيد واختبار قيادة جديدة , نتوق اإىل ا�ستقبالكم يف معر�ض الب�سر والكاظمي

 حكومة خادم الحرمين الشريفين مّولت المشروع بتكلفة تزيد على ٤٠ مليون ريال

 األمير سلمان يضع حجر األساس لتوسعة مبنى «أمانة مجلس التعاون»
 العطية: مسـاعدة قادة الخليج أسهمت في تحقيق إنجازات مهمة على مختلف األصعدة السياسية واالقتصادية ومكرمة الملك عبداهللا امتداد للدعم السخي الالمحدود من جاللته

 األمير سلمان بن عبدالعزيز يعطي اإلشارة بوضع حجر األساس لتوسعة مبنى أمانة مجلس التعاون اخلليجي أمير الرياض ومرافقوه يطلعون على ماكيت للمشروع

 هدية تذكارية من العطية لألمير سلمان

 بحث إطالق منتدى عربي سنوي لحوكمة اإلنترنت
 القاهرةـ  كونا: يعقد املكتب التنفيذي ملجلس الوزراء العرب لالتصاالت واملعلومات أعمال دورته العادية 
الـ ٢٩ في بيروت يوم األربعاء املقبل، وقال األمني العام املساعد للشؤون االقتصادية بجامعة الدول العربية د.محمد 
التويجري في تصريح صحافي أمس ان «املكتب التنفيذي سيناقش إمكانية إطالق منتدى عربي سنوي حلوكمة 

اإلنترنت على غرار نشاطات مماثلة أطلقت في مختلف مناطق العالم منها أوروبا وبعض دول أفريقيا».
  وأوضح أن جدول األعمال سيشمل قطاع االتصاالت وتقنية املعلومات في نتائج أعمال القمة العربية االقتصادية 
والتي تضمنت مشـــروع ربط شـــبكات االنترنت العربية الذي له أثره البالغ في دعم التواصل املعلوماتي بني 

البلدان العربية وحتقيق التالقي بني مؤسساتها العاملة في مجال االتصاالت واالنترنت. 


