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اخلالد يرأس وفد الكويت في »الوزاري اخلليجي«

الفيصل: مستوى التمثيل اخلليجي في قمة بغداد سيعكس االستياء 
من تدخل أطراف قريبة من احلكومة العراقية بشؤون الكويت والبحرين

الريــــاض ـ كونا: أكد وزير 
الســــعودي األمير  اخلارجية 
سعود الفيصل امس أن االحتاد 
اخلليجي لن ميس سيادة الدول 
األعضاء في مجلس التعاون أو 
يكون مطية للتدخل في شؤونها 

الداخلية.
واعتبر األمير سعود الفيصل 
في كلمــــة افتتح فيها اجتماع 
الدورة الـ 122 للمجلس الوزاري 
اخلليجي ان »االحتاد اخلليجي 
املقترح ميثل نقلة نوعية في 
التعاون املشـــترك ويهـــدف الى 
توحيد اآلليات والهياكل لتعزيز 
وتوحـيــــد العــمــــل اجلماعي 
اخلليجــــي ملواجهة التحديات 

التي حتيط بدول املنطقة«.
وشــــدد علــــى أن االحتاد 
بنــــاء على  املزمع تأسيســــه 
اقتراح خادم احلرمني الشريفني 
امللك عبداهلل بــــن عبدالعزيز 
»ينطلق من قناعة راسخة بأن 
التحديات املاثلة تستدعي مثل 
هذه النقلة النوعية ملواجهتها 
ككتلة موحدة من خالل ايجاد 
كيان احتادي اكثر متاسكا وأقدر 
على التعامل مع هذه التحديات 

واملتغيرات«.
وأشــــار الــــى أن االحتــــاد 
يفتــــرض أن يعتمد في بنيته 
وادائه علــــى رؤى وتوصيات 
نابعة من هيئات متفرغة ذات 
اختصاصات تطــــال املجاالت 
العمل املشترك  الرئيسية في 
السياسية واألمنية والعسكرية 

واالقتصادية.
وأوضح األمير سعود الفيصل 
أن جميــــع هيئات هذا االحتاد 
ستكون مشكلة من ممثلني عن 
الدول األعضاء وستعمل وفق 
آلية عمل وبرامج زمنية متفق 
عليها حتى يسهم في تسريع 
وتيــــرة األداء والتغلــــب على 

معوقات العمل املشترك.
الــــى ان املشــــروع  ولفت 
االحتــــادي ال يتعــــدى كونه 
وســــيلة تتيح لدول املجلس 
امكانية العمل من خالل هيئات 
ومؤسســــات فاعلة ومتفرغة 
تتمتــــع باملرونة والســــرعة 

الرياض أمس وذلك للمشاركة 
في االجتماع الوزاري اخلليجي 

في دورته العادية )122(.
وكان على رأس مستقبلي 
الوزير الشــــيخ صباح اخلالد 
والوفــــد املرافق له على أرض 
املطار وزير اخلارجية السعودي 
األمير سعود الفيصل واألمني 
العام ملجلــــس التعاون لدول 
اخلليج العربية د.عبداللطيف 
الزيانــــي والـــقائــــم بأعمال 
العربية  اململكة  سفارتنا لدى 
الســــعودية املستشــــار ذياب 

الرشيدي.
ويضم الوفد املرافق للشيخ 
صباح اخلالد كال من السفير 
الشــــيخ د.احمد ناصر احملمد 
مدير ادارة مكتب نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
والسفير حمود الروضان مدير 
التعاون  إدارة شؤون مجلس 
لدول اخلليج العربية، باإلضافة 
الى عدد من املسؤولني في وزارة 

اخلارجية.

مثل تدخل ايران في الشؤون 
الداخلية لدول اخلليج واملوقف 
النووي ومشكلة  من سالحها 
البحريــــن وســــورية وكيف 

سيكون املوقف منها.
واكــــد وزيــــر اخلارجيــــة 
الســــعودي انــــه »اذا لم تكن 
هناك اجواء طيبة ملناقشة هذه 
القضايا فإن احلضور أو عدمه 
لن يكون له قيمة)...( وفي كل 

االحوال لن نقاطع«.
وأعرب عــــن امله في امتام 
القمة  الوطنية قبل  املصاحلة 
العراقيــــون حقيقة  ويتوحد 
جتاه القضايا العربية ونتمنى 
التوصل الى نتائج ملموسة في 

هذا الشأن.
وحول مشاركة سورية في 
القمة، اجاب الفيصل ان اجلامعة 

العربية قررت منعها.
وكان نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية ووزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
الشيخ صباح اخلالد وصل الى 

والقدرة على حتقيق ما يرسم 
لها من سياسات وبرامج.

وفور انتهاء اجتماع املجلس 
الوزاري اخلليجي اعلن الفيصل 
ان هناك »حرصا خليجيا« على 
املشاركة في القمة العربية املقررة 
في بغداد أواخر الشهر اجلاري 
التمثيل   لكنه ربط مســــتوى 

بـ »الظروف« املالئمة.
وقــــال: ان مجلس التعاون 
حريص على املشاركة التزاما 
بقــــرارات اجلامعــــة العربية، 
اما مســـــــتوى التمثــيل فهـو 
متوقف علــــى تهيئة الظروف 

املالئمة.
واضاف ان هذا يأتي تعبيرا 
عن االستياء من مواقف اطراف 
 قريبة مــــن احلكومة العراقية 
ال تتوانى عن التدخل في شؤون 

البحرين والكويت.
ونفــــى ان تكون املســــألة 
عبارة عن مشكلة امنية قائال: 
ان مشــــكلة قمة بغداد ليست 
امنية، هناك قضايا رئيســــية 

جانب من االجتماع الوزاري اخلليجي في الرياض

وتأتي في وقت تشـــهد فيه 
العالقات الكويتيةـ  التركية 

منوا غير مسبوق.
وأضـــاف بهبــهانـــي ان 
الزيارة تكرس مبدأ التـــبادل 
االعالمي بني الكويت وتركيا 
الفرصــة للوقوف  وتوفــر 
التي تشهدها  النهضة  على 
تركيـــا علـــى املســـتويات 
كافة السيما على املستوى 
السياســـي واالقتصـــادي 

والثقافي.
وأوضح ان الوفد سيسعى 
خالل الزيارة التي تســـتمر 
ستة ايام لعقد سلسلة لقاءات 
مع كبار املسؤولني في تركيا 
لتبادل االراء بشـــأن السبل 
العالقات بني  الكفيلة بدفع 
البلدين كما يسعى لالستماع 
الى الرؤى التركية في عدد 
املهمة لكال  من املوضوعات 

اجلانبني.
وأكـــد ان هـــذه اللقاءات 
ســـتتيح للوفد الصحافي 
الكويتي االطالع على وجهة 
التركيـــة حيال عدد  النظر 
من املســـائل االقليمية التي 
الشـــرق  تشـــهدها منطقة 
األوســـط، معتبـــرا ان هذه 
اللقاءات مهمة لكال اجلانبني 
الكويتي والتركي مبا يكفل 
تنسيق املواقف على الصعيد 

االقليمي.
من جانبـــه، رحب عميد 
السلك الديبلوماسي في تركيا 
سفيرنا عبداهلل الذويخ في 
لــــ »كونا«  تصريح مماثل 
الوفـــد الصحافي  بزيـــارة 
لتركيا، معتبرا اياها خطوة 

أكد أن الزيارة تكرس مبدأ التبادل اإلعالمي بني البلدين

بهبهاني: زيارة الوفد الصحافي فرصة لالطالع
على وجهة النظر التركية جتاه األوضاع في املنطقة 

مهمة تندرج ضمن املساعي 
املبذولـــة رســـميا وأهليا 
لتكريس التعاون بني البلدين 
السيما في املجال االعالمي 
التي حددت مالمحها اتفاقية 
التعاون الثقافي املوقعة بني 

البلدين.
وأضاف الذويخ ان توقيت 
التنامي  الزيارة يتزامن مع 
في العالقات الثنائية وانها 
ستســـاهم في توطيد هذه 
العالقـــات خصوصـــا في 
التي حتتاج ملزيد  املجاالت 

من التفعيل.
الوفـــد املكون من  وأكد 
رؤســـاء حترير ومسؤولي 
الصحـــف الكويتيـــة انـــه 
ســـيتمكن من االطالع على 
الذي حتقـــق على  النمـــو 
االقتصاديـــة  اجلوانـــب 
والسياســـية والثقافية بني 
الكويت وتركيا، كما سيتمكن 
من استمزاج اراء املسؤولني 
األتراك وعلى رأسهم الرئيس 
عبداهلل غول لعدد من املسائل 
الكويتي  املهمة للجانبـــني 

والتركي.
وأعرب عن متنياته للوفد 
الصحافي الكويتي بالنجاح 
والتوفيق خالل الزيارة التي 
اعتبرهـــا لبنـــة مهمة على 
صعيد بناء العالقات االعالمية 

والثقافية بني البلدين.
وكان الســـفير الذويـــخ 
وأركان ســـفارتنا في تركيا 
على رأس مســـتقبلي الوفد 
الصحافي لدى وصوله الى 
الدولـــي للعاصمة  املطـــار 

أنقرة.

أنقرة ـ كونا: وصل وفد 
صحافي كويتي عالي املستوى 
الى أنقرة أمـــس في نطاق 
زيارة رسمية إلجراء سلسلة 
لقاءات مع كبار املســـؤولني 
العالقات  األتـــراك تبحـــث 
الثنائية وموضوعات التعاون 

املشترك.
الوفـــد رئيس  ويضـــم 
جمعيـــة الصحافيني نائب 
رئيس مجـــلس ادارة وكالة 
االنبـــاء الكـــويتية )كونا( 
احمـــد بهبهانـــي ورئيس 
التحرير الزميل يوسف خالد 
املـــرزوق، ورئيس حترير 
الرويشـــد،  »كونا« راشـــد 
ورئيـــس حتريـــر جريدة 
»الراي« ماجد العلي، ورئيس 
حترير جريدة »النهار« عماد 

بوخمسني.
كما يضم رئيس حترير 
جريدة »كويت تاميز« الناطقة 
باالجنليزيـــة عبدالرحمن 
العليـــان، ونائـــب رئيس 
الزيارة  التحرير منســـــق 
عدنان الراشد، ونائب رئيس 
حترير جريـــدة »اجلريدة« 
سعود العنزي ونائب رئيس 
حترير مجلة »اليقظة« داليا 
بهبهانـــي واملصـــور ماجد 

السابج.
وقـــال احمد بهبهاني في 
لــــ »كونـــا« لدى  تصريح 
أنقرة ان  الى  الوفد  وصول 
الزيارة هي األولى من نوعها 
الـــى تركيا لوفـــد صحافي 
كويتي يتألف من رؤســـاء 
حترير ومسؤولي نخبة من 
الكويتية  اليومية  الصحف 

السفير عبداهلل الذويخ أحمد بهبهاني الزميل يوسف خالد املرزوق

وزير اخلارجية 
السعودي: االحتاد 

اخلليجي لن ميس 
سيادة دول »التعاون« 

ولن يكون مطية 
للتدخل في شؤونها


