
قمة »التعاون« الـ 32 في الرياض
الثالثاء 20 ديسمبر 2011

04
امللك عبداهلل أكد أن اخلليج مستهدف بأمنه واستقراره وعلينا أن نكون على قدر املسؤولية امللقاة على عاتقنا

خادم احلرمني افتتح القمة اخلليجية: لنتجاوز مرحلة التعاون إلى االحتاد

وم���ن المتوق���ع أن تب���ت 
قم���ة ق���ادة دول المجلس في 
توصية بتشكيل هيئة قضائية 
وفقا للم���ادة 27 من االتفاقية 
الموحدة تكون  االقتصادي���ة 
معني���ة بالنظر ف���ي الدعاوى 
المتعلقة بالخالفات أو المنازعات 
الناشئة عن تنفيذ أو عدم تنفيذ 
االتفاقية االقتصادية أو القوانين 
أو القرارات الصادرة لتطبيق 
أحكامها، وأيضا الناش���ئة عن 
االتفاقيات الثنائية أو متعددة 
األطراف أو ق���رارات المجلس 
األعل���ى، والتي ال يت���م البت 
فيه���ا من خ���الل اآلليات التي 
العامة لدول  وضعتها األمانة 
المجلس، وذلك بعد المصادقة 
على الصيغة النهائية للنظام 
األساسي للهيئة من قبل لجنة 

الجمركي  النهائ���ي لالتح���اد 
الخليج���ي، تمهيدا العالن بدء 
العمل بالوضع النهائي المتمثل 
في انهاء ال���دور الجمركي في 
المراكز البينية في دول االعضاء 

مطلع 2015.
وينتظ���ر أن تتناول القمة 
عددا من القرارات االقتصادية 
المهمة التي من شأنها توسيع 
حزمة األنش���طة التي تشملها 
المشتركة،  الخليجية  السوق 
من أبرزه���ا التوجيه باعتماد 
استخدام بطاقة الهوية الموحدة 
لدول المجلس »البطاقة الذكية« 
كإثبات هوي���ة لمواطني دول 
المجلس في جميع التعامالت 
المتعلق���ة  واالس���تخدامات 
بالمواطن لدى القطاعين العام 

والخاص في الدول األعضاء.

الشريفين بإخوانه قادة ورؤساء 
وفود دول المجلس في المملكة 
الس���عودية، متمنيا  العربية 
الجتماع���ات القم���ة التوفيق 

والنجاح.
حضر االس���تقبال صاحب 
السمو الملكي األمير مشعل بن 
عبدالعزيز رئيس هيئة البيعة 
وصاحب السمو الملكي األمير 
متعب بن عبدالعزيز ورئيس 
مجلس الوزراء ووزير خارجية 
دولة قطر الشيخ حمد بن جاسم 

آل ثاني.
وسيطرح على طاولة النقاش 
ام���ام ق���ادة دول المجلس ما 
اتفق علي���ه وزراء المالية من 
توصيات بشأن اآلليات الكفيلة 
بإزالة الصعوبات العالقة امام 
اس���تكمال متطلب���ات الوضع 

عبداهلل بن عبدالعزيز، وسط 
أجندة ساخنة يتوقع المراقبون 
أن يتصدرها حس���م توصية 
اعتماد عضوية األردن والمغرب 
التعاطي  في المجلس، وكذلك 
الملف اإليراني وتفاعالت  مع 

»الربيع العربي«.
الحرمي���ن  خ���ادم  وكان 
الش���ريفين الملك عبداهلل بن 
عبدالعزيز قد استقبل في قصر 
الدرعية مس���اء امس إخوانه 
اصحاب الجاللة والسمو وقادة 
ورؤس���اء وفود دول مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية 
المش���اركين في أعمال الدورة 
الثانية والثالثي���ن للمجلس 
األعلى لمجلس التعاون لدول 

الخليج العربية.
الحرمين  ورح���ب خ���ادم 

الى االتحاد في كيان  التعاون 
واحد«.

وأضاف: »لقد علمنا التاريخ 
والتجارب أال نقف عند واقعنا 
ونق���ول اكتفين���ا، ومن يفعل 
ذلك فس���يجد نفس���ه في آخر 
القافلة ويواجه الضياع، وهذا 
أم���ر ال نقبله جميعا ألوطاننا 
واستقرارنا وأمننا، لذلك أطلب 
منكم ان نتجاوز مرحلة التعاون 
الى مرحل���ة االتحاد في كيان 
واحد« يحقق الخير ويدفع الشر 
كما أكد ضرورة مس���اعدة كل 
االشقاء والعمل على حقن دمائهم 

والنأي بهم عن الصراعات.
وبدأت الرياض أمس أعمال 
الثانية والثالثين لقادة  القمة 
دول مجلس التعاون الخليجي، 
برئاسة العاهل السعودي الملك 

  التعاون المالي واالقتصادي.
وفيما يخص االتحاد النقدي 
الخليجي وما تم بشأن متطلبات 
المتمثلة في  المقبلة  المرحلة 
اس���تكمال البناء المؤسس���ي 
والتنظيم���ي ألعمال المجلس 
النقدي وإعداد نظمه األساسية 
ولوائحه التنظيمية، ومتطلبات 
التنفي���ذي  الجه���از  إنش���اء 
المتوقع أيضا  للمجلس. فمن 
أن يكون م���ن المواضيع التي 
س���يبحثها القادة، خاصة بعد 
دخول العام الثاني على إطالق 
دول مجلس التعاون األعضاء 
مجلس���ها النقدي، وهو الجهة 
المعنية باتخاذ جميع  الفنية 
الخطوات واإلجراءات المتعلقة 
بالوحدة النقدية ويمهد إلنشاء 

البنك المركزي المنتظر.

أعل���ن خ���ادم الحرمي���ن 
الش���ريفين الملك عبداهلل بن 
عبدالعزي���ز خالل الجلس���ة 
االفتتاحي���ة لقمة دول مجلس 
التعاون في الرياض، أن الخليج 
»مستهدف بأمنه واستقراره«، 
داعيا دول الخليج إلى تجاوز 
إلى مرحلة  التع���اون  مرحلة 

االتحاد.
وقال الملك عبداهلل: »نجتمع 
في ظل تحديات تستدعي منا 
اليقظة وزمن يفرض علينا وحدة 
الصف والكلمة، وال شك أنكم 
جميعا تعلمون أننا مستهدفون 
بأمننا واستقرارنا، لذلك علينا 
أن نكون على قدر المسؤولية 

الملقاة على عاتقنا«.
ودعا العاهل السعودي دول 
إلى »تج���اوز مرحلة  الخليج 

خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز يلقي كلمته في افتتاح القمةصاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد خالل مشاركته في أعمال القمة

خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز خالل لقائه صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مصافحا صاحب السمو امللكي األمير نايف بن عبدالعزيز

القمة تناقش إنشاء مختبر خليجي ملواجهة اإلشعاعات

الزياني: دول اخلليج متمسكة
مببدأ حسن اجلوار مع إيران

خليجي موحد ملواجهة اإلشعاعات 
التي تعاني منها منطقة اخلليج 
مطروح ضمن محاور قمة الرياض 
وذلك للتأكد من س���المة البيئة، 
مشيرا إلى أن ذلك ال يعني وجود 
خطر حالي ولكنها خطوة وقائية 
لرصد التلوث في أي بقعة كانت 

ومن ذلك التلوث الكيماوي.
وأضاف ان قادة دول مجلس 
التعاون سيولون تعزيز التعاون 
األمن���ي واالقتص���ادي بني دول 
إلى  املجلس اهتمامهم، مش���يرا 
إدراج تقرير سيعرض أمام قادة 
دول مجل���س التعاون حول آخر 
مستجدات ملف العملة اخلليجية 
املوحدة والبنك املركزي اخلليجي. 
وأشار الزياني إلى أن كافة اللجان 
التحضيرية للمؤمتر أنهت جميع 
حتضيراته���ا ورفعت توصياتها 
للمؤمتر األعلى لقادة دول مجلس 
التعاون اخلليجي التخاذ القرارات 

املناسبة حيالها.

الري���اض � أ.ش.أ: أكد األمني 
التعاون اخلليجي  العام ملجلس 
الزياني أن دول  د.عبداللطي���ف 
اخلليج متمس���كة مببدأ حس���ن 
اجلوار مع إيران وفض املنازعات 

معها بالطرق السلمية.
وقال الزياني � في تصريحات 
له أمس مبناسبة انعقاد القمة ال� 
32 للمجلس في الرياض مس���اء 
أمس � ان دول املجلس ال تسمح 
ألي دولة بالتدخل في ش���ؤونها 
الداخلية احتراما ملبادئها الواضحة 
التي تنص على رفض التدخل في 

شؤون اآلخرين.
وأضاف أن القمة اخلليجية، التي 
ستستمر أعمالها على مدى يومني، 
ستناقش الشراكة االستراتيجية 
مع مملكة املغرب واململكة األردنية 
الهاشمية بناء على طلب اململكتني 
السابق لالنضمام ملجلس التعاون 

اخلليجي.
عبداللطيف الزيانيوكشف الزياني أن إنشاء مختبر 

عّلمنا التاريخ أال 
نقف عند واقعنا 

ونقول اكتفينا ومن 
يفعل ذلك فسيجد 

نفسه في آخر القافلة 
ويواجه الضياع


