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الثالثاء 20 ديسمبر 2011

نائب األمير يرعى »وطني.. مسؤولية« اليوممحليات
استقبل سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد بقصر بيان أمس نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ صباح اخلالد، كما استقبل 
سموه رئيس جهاز األمن الوطني الشيخ محمد اخلالد. من جهة أخرى، يشمل سمو نائب األمير 
وولي العهد الشيخ نواف األحمد برعايته مؤمتر »وطني.. مسؤولية« الذي ينظمه االحتاد الوطني 
لطلبة الكويت، وقد أناب سموه وزير العدل ووزير التربية ووزير التعليم العالي أحمد املليفي 
حلضور حفل االفتتاح الساعة اخلامسة مساء اليوم الثالثاء بفندق موڤنبيك املنطقة احلرة.

أدلى صاحب الس����مو الش����يخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير 
دولة قطر لدى وصوله ال����ى الرياض امس بالتصريح التالي: 
»يسعدني لدى وصولي الى الرياض للمشاركة مع إخواني قادة 
دول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية في أعمال القمة ال� 
32 لدول املجلس أن أعرب باسم الشعب القطري وباسمي ألخي 
العزيز خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز آل 
سعود ملك اململكة العربية السعودية الشقيقة عن أطيب حتياتنا 
األخوية املقرونة بأصدق متنياتن����ا، راجني له موفور الصحة 
والعافية وللشعب السعودي الشقيق املزيد من الرفعة والتقدم 
والرخاء في ظل قيادته احلكيمة، وأتطلع الى هذا اللقاء األخوي 
املهم آمال ان يس����فر عن نتائج فعالة تسهم في تعزيز مسيرة 

مجلس التعاون وحتقيق ما فيه اخلير لشعوبنا وأمتنا«.

أكد السلطان قابوس بن سعيد سلطان ُعمان سعي قادة دول 
مجلس التعاون لدول اخلليج العربية لتحقيق املزيد من أعمال 

وتطلعات شعوب املنطقة في الرقي واالزدهار.
وقال في بيان صحافي لدى وصوله الى الرياض للمشاركة 
في أعمال القمة اخلليجية: نعبر عن س����رورنا للمش����اركة مع 
إخوانن����ا قادة دول مجلس التعاون في أعم����ال الدورة الثانية 
والثالثني للمجلس. واضاف: كما نقدر ما حتقق خالل مس����يرة 
عم����ل املجلس في الفترة املاضية ونس����عى لتحقيق املزيد من 
أعمال وتطلعات شعوبنا في الرقي والتقدم واالزدهار، وفي ظل 
التغيرات التي تشهدها املنطقة والعالم يتوجب علينا مواصلة 
العمل الدؤوب واجلهود املشتركة بتعزيز اواصر التعاون القائم 
بيننا ملا يعود باخلير واملنفعة على اجلميع، مبتهلني الى اهلل 
ان يكتب للقائنا هذا في اململكة العربية السعودية وفي ضيافة 
االخ العزيز خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 

آل سعود التوفيق والسداد انه سميع مجيب.

كما أدلى امللك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين 
لدى وصوله الرياض امس بالتصريح التالي: انه ملن دواعي 
سعادتنا الغامرة شعورنا الدائم بأننا ننعم بكرمي اإلخاء واملودة 
من أخينا خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 
آل سعود عاهل اململكة العربية السعودية الذي يجمعنا في 
مدينة الرياض في يوم يتجدد فيه السرور واالعتزاز ويأتي 
استجابة للمسؤوليات التاريخية املشتركة التي نحملها وما 
نتطلع اليه من التفاهم والتطابق في حتقيق األهداف واآلمال 
التي ستعزز الثقة والطمأنينة في قلوب شعوبنا وذلك ملا لدى 
أخي العزيز من افكار ورؤى ومش���ورة ستزيد من متاسكنا 
وتالحمنا وتعمق عالقاتنا وثوابتنا اخلليجية القائمة على 
أسس التعاون والسالم وذلك من أجل مستقبل أفضل يليق 
بطموحات شعوب دول مجلس التعاون واالهتمام بقضاياه 
احلضارية في بناء اقتصاد منتج وقاعدة علمية راسخة تسهم 
في بناء مستقبل زاهر. وقال ان اجتماعنا هذا وما سنتوصل 
الي���ه من قرارات ونتائج يؤكد اننا اكثر إصرارا على املضي 
قدما في توثيق عرى التالحم بني دولنا حلياة متعاونة آمنة 
تقوم على أساس وحدتنا اخلليجية هذه الوحدة التي جتسدت 
في صيغ عملية وإجراءات واقعية قمنا بها ويشهدها العيان 
وتتحقق باملمارس���ة وهذا يؤكد اننا جميعا نسير ونبحث 
جادين وبعمق عن حتقيق طموحات شعوبنا نحو مستقبل 

أفضل وصوال الى الوحدة بيننا.

خادم احلرمني الشريفني مستقبال أمير قطر

السلطان قابوس بن سعيد مع ولي العهد السعودي

امللك حمد بن عيسى وصاحب السمو امللكي األمير سلمان بن عبدالعزيز

أمير قطر: نأمل حتقيق نتائج
تعزز مسيرة مجلس التعاون

السلطان قابوس: نسعى لتحقيق 
املزيد من تطلعات الشعوب

ملك البحرين: مصّرون على املضي
قدماً في توثيق عرى التالحم 

.. وسموه مستقبال سمو الشيخ محمد بن راشد صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد في حديث باسم مع سمو الشيخ حمد بن خليفة

الرياض ـ كونا: استقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
مساء امس اخاه صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني امير 
دولة قطر الشقيقة والوفد الرسمي املرافق وذلك مبقر اقامة سموه 

بقصر الدرعية بالعاصمة الرياض.
كما استقبل سموه مساء امس اخاه صاحب السمو الشيخ محمد 

بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 
دبي رئيس وفد دولة االمارات العربية املتحدة الشقيقة والوفد 

الرسمي املرافق وذلك مبقر اقامة سموه بقصر الدرعية بالعاصمة 
الرياض.

وحضر املقابلتني اعضاء الوفد الرسمي املرافق لسموه.

األمير استقبل أمير قطر وبن راشد

قمة »التعاون« الـ 32 في الرياض


