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الصحف الخليجية والعربية أبرزت نجاح وساطة صاحب السمو

في إنهاء حالة التوتر بين اإلمارات وُعمان

وكيل وزارة الخارجية حول تأجيل قمة بغداد إلى أواخر مايو: ليس لدي تأكيدات في هذا الشأن

الجاراهلل: وساطة األمير بين اإلمارات وُعمان حّصنت 
مجلس التعاون من أي تصدعات يمكن أن يتعرض لها

 بشرى الزين
وصف وكي���ل وزارة اخلارجية خالد اجلاراهلل 
مبادرة صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد 
التي متثلت في دور الوس���اطة ال���ذي قام به بني 
االمارات العربية املتحدة وسلطنة عمان باالجناز 
التاريخي الذي سيس���هم في تعزيز ودعم مسيرة 

العمل اخلليجي املشترك.
وأضاف اجلاراهلل في تصريح للصحافيني لدى 
حضوره حفل استقبال اقامه سفير بلغاريا مبناسبة 
العي���د الوطني لبالده امس األول في فندق كراون 
بالزا ان سموه ازال ما قد يعكر صفو العالقات بني 
البلدين واضاف حلمة الى العالقات الثنائية بينهما 
وحصن بالفعل مجلس التعاون اخلليجي ومسيرته 
من اي تصدعات ميكن ان يتعرض لها، مشيرا الى ان 
ذلك ليس بغريب على سموه، فهو رسول سالم دائما 
في حتركه وتاريخه وعطائه، مذكرا بأن سموه بحث 
مع االشقاء في االمارات العربية املتحدة وسلطنة 
عمان االجواء غير املريحة في عالقتهما ووجد جتاوبا 
كامال ونفس الروح احلريصة على عالقات اخوية 

وطي هذا امللف وبداية صفحة جديدة.
وحول وجود اي تأكي���دات بخصوص تأجيل 
موعد القمة العربية املزم���ع عقدها في بغداد الى 

اواخر مايو املقبل قال اجلاراهلل ال استطيع تأكيد 
هذا االمر ميكن ان يكون هناك توجه لكن ليس لدي 

تأكيدات رسمية في هذا اخلصوص.
وتعليقا على تأخر املجموعة العربية في اتخاذ 
اي حترك جتاه العالقني على احلدود الليبية اوضح 
اجلاراهلل ان املجتمع الدولي تداعى بش���كل سريع 
لتقدمي املساعدة والدعم في هذا الشأن، مشيرا الى 
انه مت اجالء موظفي الس���فارة الكويتية في ليبيا، 
الفتا الى اجلهود املصرية التي تبذل لنقل العالقني 
على احلدود التونسية مبينا ان عدد الرحالت التي 
تسيرها مصر إلجالء رعاياها ما بلغ نحو 31 رحلة 
يومية، مذكرا بأن هناك حتركا من كل الدول إلجالء 
رعاياها مشيدا مبا يقوم به الهالل األحمر الكويتي 
من تقدمي للمساعدات للعالقني بني احلدود الليبية � 
التونسية او الليبية � املصرية وحتى من هم داخل 
ليبيا.وكان اجلاراهلل اعرب عن سعادته باملشاركة 
في احتفاالت الس���فارة البلغارية بالعيد الوطني 
لبالدها مؤكدا ان العالق���ات الكويتية � البلغارية 

متميزة وقدمية.
 وأشار الى ان هناك حرصا على تطوير اواصر 
الصداقة بني البلدين، منوها باملوقف البلغاري اثناء 
تعرض الكويت لالحتالل العراقي الغاشم موضحا 

ان موق���ف بلغاريا كان محل اعتزاز وتقدير معربا 
عن ثقته بتطوير العالقات الثنائية واالنطالق بها 

نحو آفاق ارحب.
ومن جهته، اكد سفير بلغاريا الكو شيفاتشيف 
على عالقات الصداقة بني بالده والكويت، مش���يرا 
الى ان البلدين الصديقني يبنيان هذه العالقات معا 
مذكرا بالزيارة التي قام بها رئيس الوزراء البلغاري 

الى الكويت مارس املاضي.
وأضاف شيفاتش���يف ننتظر الزيارة املرتقبة 
لس���مو رئيس الوزراء الش���يخ ناصر احملمد الى 
بلغاريا ابريل املقبل موضحا انه سيتم خالل هذه 
الزيارة توقيع اتفاقيات مهمة في مجاالت اقتصادية 
وزراعية، س���ياحية وصحية مذكرا بوجود نحو 
200 طبيب وممرضة يعملون في مستشفى جابر 

االحمد العسكري.
وحول التعاون العسكري بني البلدين قال لدينا 
تعاون عسكري خاصة فيما يتعلق بالقطاع الطبي 
العسكري وننتظر موافقة الكويت لالستثمار في 
مركز طبي عسكري في بلغاريا لتكوين ضباط في 
هذا املجال من الكويت وبلغاريا، مش���يرا الى انه 
سيتم توقيع اتفاقية عسكرية قريبا آمال مستقبال 

مشرقا للعالقات بني البلدين الصديقني.

شيفاتشيف: زيارة ناصر المحمد إلى صوفيا أبريل المقبل لتوقيع اتفاقيات اقتصادية وزراعية وصحية وسياحية
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السفير املصري طاهر فرحات مقدما التهاني

السفير العراقي محمد حسني بحر العلوم شارك في احلفل

 خالد اجلاراهلل وبرجس البرجس يشاركان السفير البلغاري في قطع كيكة االحتفال

أبرز عدد من الصحف اخلليجية والعربية 
امس جناح وساطة صاحب السمو االمير الشيخ 
صباح االحمد في ازالة حالة التوتر بني سلطنة 

عمان واالمارات العربية املتحدة الشقيقتني.
وذكرت الصحف عل����ى صدر صفحاتها ان 
صاحب السمو االمير جنح في احتواء االزمة 
التي نشبت بني سلطنة عمان واالمارات على 
خلفية اعالن مسقط كشف شبكة جتسس نسب 
الى جهات اماراتية الوقوف خلفها اضافة الى 
انتشار ش����ائعات حول وقوف االمارات خلف 
االحتجاجات الشعبية التي شهدتها السلطنة 
مؤخرا.كما اشادت الصحف بنجاح اللقاء الذي 
جمع كال من صاحب الس����مو االمير الش����يخ 
صباح االحمد وبرفقته نائب رئيس االمارات 
العربية املتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم 
دبي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم وولي عهد ابوظبي نائب القائد االعلى 
للقوات املس����لحة باالم����ارات العربية املتحدة 
الفريق اول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ونائب رئيس الوزراء وزير ش����ؤون الرئاسة 
س����مو الش����يخ منصور بن زايد آل نهيان في 
تنقية االجواء وعدم الس����ماح مبا يعكر صفو 
العالقات االخوية التاريخية بني االمارات وعمان 

وشعبيهما الشقيقني.
وذك����رت الصحف ان اللقاء مت خالله ايضا 

بحث القضايا التي تهم مسيرة مجلس التعاون 
اخلليجي واملستجدات االقليمية في املنطقة.

في البداية، ذكرت صحيفة »الشرق االوسط« 
ان وس����اطة صاحب السمو االمير جنحت في 
احتواء االزمة التي نش����بت بني سلطنة عمان 
واالمارات، معلنة االتفاق على تنقية االجواء 
بني البلدين.ونقلت عن الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم تأكيده دعم االمارات لسلطنة عمان 
من اجل احلفاظ على امنها واس����تقرارها من 
منطلق حرصها واميانها بأن امن واس����تقرار 
املنطقة كل ال يتج����زأ، كما اكد رفض االمارات 
لالحداث التي شهدتها السلطنة مؤخرا ولكل 

ما يعكر صفوها وامنها واستقرارها.
من جانبها ابرزت صحيفة االمارات اليوم 
اللقاء في حصن الشموخ، مؤكدة ان الطرفني 
العماني واالمارات����ي اتفقا على اتخاذ ما يلزم 
وبذل كل ما من ش����أنه تنقية االجواء بينهما 
وعدم السماح مبا يعكر صفو العالقات االخوية 

التاريخية بني البلدين وشعبيهما الشقيقني.
وجاء في افتتاحية صحيفة عمان في عددها 
امس حتت عنوان »حلم����ة الدم وعرى اإلخاء 
وأجيال جديدة« ان ش����عوب اخلليج عاش����ت 
على م����دى قرون طويلة أس����رة واحدة بفعل 
القواسم املشتركة وحلمة الدم التي تربط بينها 
وفي العصر احلديث حتولت تلك العالقة الى 

طور حديث يقوم على منظومة احلياة اجلديدة 
يتبلور عنه����ا مجلس التعاون والذي وصفته 
بأنه بقدر ما تأس����س العتب����ارات عصرية في 
زمن يتس����م بتبادل املنافع املشتركة وتقريب 
الرؤى بشأن خدمة الش����عوب واحلفاظ على 
امنها وسالمتها وحتقيق طموحاتها اال انه كان 
في الوقت نفسه يستحضر ذلك الوصال القائم 

في عمق التاريخ.
كذلك ج����اءت افتتاحي����ة صحيفة اخلليج 
االماراتية حتت عنوان »اإلمارات وعمان: عالقة 
بحج����م التاريخ« مؤكدة انه ال ميكن للعالقات 
االماراتي����ة العمانية إال ان تكون طبيعية وان 
العالقات بني البلدين ال تقبل اي خلل او شرخ 

فهي ليست جديدة او اعتيادية.
وهي ال تفسر استنادا الى معطيات سياسية 
متغيرة، بل ان العالقات تدخل في ثوابت التاريخ 
والعقل واملنطق والعاطفة وهذا نهائي مبعنى 
االتفاق األزلي األبدي واي استثناء غير ممكن 

ألنه مخالف للطبيعة.
كما ابرزت صحيفة اجلزيرة السعودية حتت 
عنوان صاحب السمو ينهي اخلالف بني عمان 
واالمارات، اللقاء الذي جمع الزعماء في حصن 
الشموخ في س����لطنة عمان، مؤكدة ان جولة 
صاحب السمو حققت اهدافها بتأكيد البلدين 

حرصهما على العالقات االخوية.
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العطية يحّيي الجهود 
الخّيرة لصاحب السمو

الرياض � كونا: حيا األمني العام ملجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية عبدالرحمن 
العطية اجلهود اخليرة التي قام بها صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد لتنقية 
األجواء بني البلدين الش���قيقني اإلمارات 

العربية املتحدة وسلطنة عمان.
وقال العطية ف���ي تصريح ل� »كونا« 
امس ان ما يتميز به الش���يخ خليفة بن 
زايد آل نهيان رئي���س اإلمارات العربية 
املتحدة رئيس املجل���س األعلى ملجلس 
التعاون وأخوه السلطان قابوس بن سعيد 
س���لطان عمان من حكمة ودراية وإميان 
عميق باملصير املش���ترك، قد س���اهم في 
إجناح هذه املساعي ملا فيه مصلحة البلدين 

وشعبيهما الشقيقني.
ورأى العطية ان اس���تقبال السلطان 
قابوس مساء أمس ألخيه صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد وكل من الشيخ 
محمد بن راش���د آل مكتوم نائب رئيس 
اإلمارات العربية املتحدة ورئيس مجلس 
الوزراء وحاكم دبي والفريق أول الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي 
ونائب القائد األعلى للقوات املسلحة يأتي 
من منطلق احلرص األكيد للسلطان قابوس 

على االرتقاء بالعالقات الى آفاق أرحب.
ل���� »كونا«  وفي خت���ام تصريح���ه 
خلص األمني الع���ام ملجلس التعاون الى 
أن التط���ورات االيجابية ف���ي العالقات 
اإلماراتية � العمانية ستسهم بشكل فاعل 
في حتصني البيت اخلليجي وصوال الى 
أعلى مستويات التنسيق والتعاون لصالح 
العمل اجلماعي من جهة ولترسيخ األمن 
والرخاء واالستقرار في املنطقة من جهة 

أخرى.
وكان صاحب الس���مو األمير الشيخ 
صب���اح األحمد قد قاد جوالت أخوية بني 
دولة اإلمارات وس���لطنة عمان على مدى 
يومني لتنقية األج���واء فيما بني البلدين 
الشقيقني وتقريب وجهات النظر بينهما 
وقد تكللت جهود سموه بالنجاح والتوفيق 
كما كانت محل شكر وتقدير من األطراف 

اخلليجية.

عبدالرحمن العطية

السفير العماني الشيخ سالم املعشني مهنئا


