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صاحب السمو األمير خالل لقائه الشيخ خليفة بن زايد

صاحب السمو األمير مصافحا الشيخ محمد بن راشدالشيخ خليفة بن زايد مستقبال امير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ويبدو رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم

صاحب السمو األمير يلقي كلمته في افتتاح القمة

قادة التعاون: مسيرة المجلس حققت العديد من اإلنجازات
وزراء خارجية دول التعاون أقروا مشروع البيان الختامي

أبوظبيـ  كونا: رحب رئيس 
الدورة الــــ 31 ملجلس التعاون 
اخلليجيـ  رئيس دولة االمارات 
العربية املتحدة الشيخ خليفة 
بن زايد آل نهيان بتولي مرشح 
البحرين د.عبداللطيف  مملكة 
بن راشد الزياني منصبه امينا 
عاما جديدا وشكر جهود سلفه 

عبدالرحمن العطية.
ود.الزياني الذي ســـيتولى 
مهام منصبه رسميا في مطلع 
ابريل املقبل شغل موقع رئيس 

األمن العام في بالده طيلة الست سنوات املاضية بعدما تدرج في 
الترقي الوظيفي في قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية حتى 
منصب مســـاعد رئيس هيئة األركان ورئيس اللجنة الوطنية 
ملواجهة الكوارث وهو يحمل رتبة لواء ركن وحاصل على العديد 
من االوسمة وعمل استاذا جامعيا. ود.الزياني تخرج في كلية 
القيادة واألركان في فورت ليفنورث/ الواليات املتحدة األميركية، 
وحصل على شـــهادة الدكتوراه في بحوث العمليات من كلية 
الدراسات العليا للبحرية األميركية بامتياز مع مرتبة الشرف 
واملاجستير في اإلدارة اللوجســـتية من املعهد التقني للقوات 
اجلوية في أوهايو وشهادة هندسة الطيران من اسكتلندا وكان 
قد تخرج في كلية ساندهيرســـت العسكرية في بريطانيا وبدأ 

حياته العملية برتبة مالزم بقوة دفاع البحرين.
كمـــا عمل مؤخرا أســـتاذا ملادة الرياضيـــات واإلحصاء في 
جامعة ميرالند/ البحرين وأستاذا ملادة أساليب التحليل الكمي 
في جامعة البحرين. وقام بتدريس مادة اإلحصاء و أســـاليب 
التحليل الكمي وإدارة اجلودة الشاملة في جامعة اخلليج العربي 
واإلشراف على دراسة العديد من الطالب في التحضير لشهادة 

املاجستير في مادة تقنية املعلومات.
وهو يحمل اوسمة عديدة منها وسام حترير الكويت.

عبداللطيف الزياني في سطور

دعا إلى المحافظة على الثروات الطبيعية والبحث في الطاقة البديلة

المال لتوحيد السياسات االقتصادية بين دول الخليج

التحدة اخلاص بدول اخلليج العربي 
يضع الكويت في مراكز متأخرة، مشيرا 
الى ان ذلك يعكس عدم قدرة موظفي 
القطاع احلكومي على احملافظة على 
مصالـــح القطاع اخلاص في حال ما 
متت مقارنته بدول خليجية أخرى 
مثل دولة االمارات التي توفر تسهيالت 

أفضل للقطاع اخلاص.
وأفاد بأن السبيل للنهوض باملواطن 
اخلليجي يأتي أوال من خالل االهتمام 
الثروات  بالتعليم واحملافظـــة على 
الطبيعية والبحث في الطاقة البديلة 

السلمية للطاقة الكهربائية.

أبوظبيـ  كونا: دعا عضو مجلس 
ادارة غرفة جتارة وصناعة الكويت 
عبـــداهلل املـــال امـــس الـــى توحيد 
السياســـات االقتصاديـــة بني دول 
اخلليج باعتبارها تشـــكل نســـيجا 

واحدا ومنظومة واحدة.
وأوضح في تصريح لـ »كونا« على 
هامش حضوره أنشطة قمة دول مجلس 
التعاون اخلليجي الـ 31 املنعقدة في 
أبوظبي أن من أوجه توحيد السياسات 
االقتصادية التمليك العقاري وتوحيد 
الضريبة على الشركات وكذلك القوانني 
املتعلقة بالنقل واالقامة للعاملني في 
القطاع اخلاص في الدول اخلليجية 
والسماح للشركات اخلليجية بفتح 

فروع لها.
وفي اشـــارته الى القطاع األهلي 
اخلاص بالكويت دعا الى تشـــجيع 
العاملني في هذا القطـــاع منتقدا ما 
وصفه بعدم وجود تشجيع لهم مبا 
يتعارض مع رغبة صاحب الســـمو 
األمير الشيخ صباح األحمد بتحويل 

الكويت الى مركز مالي وجتاري.
وتابع بقوله ان القوانني املتعلقة 
بالشركات واملســـتثمر األجنبي هي 

بحاجة كذلك الى تطوير وحتديث.
واعتبر ان االنتاجية في املؤسسات 
احلكومية الكويتية حسب تقرير االمم 

الحركة السلفية في خطاب لقادة »التعاون«: تعزيز القدرات العسكرية 
الدفاعية واالستغناء عن الوجود العسكري األجنبي

وجهت احلركة السلفية خطابا مفتوحا إلى 
قادة مجلس التعاون اخلليجي في اجتماعهم الـ 
31 في أبوظبي ودعتهم فيه إلى وحدة خليجية 
باحتاد كونفيدرالي جاء فيه: انطالقا من قول 
النبي ژ: »إن اهلل يرضى لكم ثالثا: ان تعبدوه 
وال تشركوا به شـــيئا، وان تعتصموا بحبل 
اهلل جميعـــا وال تفرقـــوا، وأن تناصحوا من 
واله اهلل أمركم«، واستجابة لهذا األمر النبوي 
الكرمي نتوجه بهذا اخلطاب املفتوح لقادة دول 
مجلس التعاون اخلليجي مبناسبة انعقاد القمة 
اخلليجية الـ 31 في أبوظبي وفي ظل ظروف 
إقليمية ودوليـــة عصيبة تهدد األمن العربي 
واإلسالمي مما يحتم ضرورة مشاركة الشعوب 
قياداتها الرأي وبذل النصيحة لها مبا يحقق 

الصالح العام واألمن املنشود.
أصحـــاب الفخامة: إن أخطـــر ما تواجهه 
دول اخلليج وشعوبها هو ضعفها وهشاشة 
تصديها للتحديات التي حتيط باملنطقة، األمر 
الذي دفعهـــا الى االحتماء بالقوى اخلارجية، 
مما أفقدها جانبا كبيرا من استقاللها وقرارها 
الســـيادي على أراضيها وأدخلها فيما يشبه 

الوصاية الدولية عليها ومكن االستعمار من 
ان يعود من جديد وبثـــوب جديد والذي من 
أبرز مظاهره القواعد العسكرية األجنبية التي 
أحاطت باخلليج واجلزيرة العربية من كل جانب 
لتنطلق منها حملة استعمارية جديدة تستهدف 
السيطرة على مقدرات املنطقة عن طريق ترسيخ 
االنقسام وحالة التشرذم والوقوف في وجه 
اي مشروع نهضوي او توجه وحدوي، ومما ال 
شك فيه ان أعظم ما يقضي على حالة التشرذم 
هذه ويعيد الى اخلليج حلمته التضامنية أمور 

عدة من أهمها:
أوال: املبادرة الى الوحدة على أساس الكتاب 
والسنة واالعتصام بحبل اهلل جميعا والتمسك 
باإلسالم عقيدة وشريعة ومنهجا، يعقبها السعي 
للوحدة السياسية ولو في ظل احتاد كونفيدرالي 
يضم اليمن مع دوله الست ليحقق طموح شعبها 
الواحد ويعبر عـــن هويته الثقافية ويحافظ 
على استقالله وثرواته ومصاحله كي ينهض 
بدوره ومســـؤوليته التاريخيـــة نحو العالم 

العربي واإلسالمي والدولي.
ثانيـــا: املصاحلة الوطنية مع الشـــعوب 

والدفع باجتاه اإلصالح السياسي السلمي الذي 
يعيد للشـــعوب حقها في إدارة شؤونها كما 
قرره تعالى في كتابه بقوله )وأمرهم شورى 
بينهم( لتشارك الشعوب اخلليجية في حتمل 
مسؤولياتها وممارسة حقها السياسي الشرعي 
من خالل إقرار مبدأ التعددية السياسية والتداول 
السلمي للسلطة عن طريق انتخاب الشعوب 
ملن تراه أهال لتحقيق طموحاتها في ظل إمارات 
وملكيات دستورية تكون الشريعة فيها هي 

مصدر التشريع.
ثالثـــا: يجب العمل علـــى تعزيز القدرات 
العســـكرية الدفاعيـــة لـــدول املنطقة لتقوم 
احلكومات بحماية شـــعوبها واالستغناء عن 
الوجود العســـكري األجنبي وإيقاف االبتزاز 
السياسي واملالي الذي جتاوز مئات املليارات 
وهو ما كان باستطاعة احلكومات اخلليجية 
استثمارها بتطوير قدراتها العسكرية الذاتية 
بكلفة أقل مع احملافظة على قرارها السيادي 

واستقاللها عن النفوذ األجنبي.
أصحاب الفخامـــة.. إن للخليج واجلزيرة 
العربية من اخلصوصيـــة الدينية والفقهية 

والعقديـــة ما يجعل من هـــذه األرض قضية 
مصيرية لكل عربي ومسلم، إذ ال يحق شرعا 
ألي حكومة على أرض هذه اجلزيرة ان تتصرف 
بجزء منها مبا ال يتوافق مع أحكام دينها ومصالح 
شعوبها أو يصطدم مع مبادئها وقيمها الدينية 
والقومية، فليست هذه األرض ملكا للحكومات، 
بل هي هلل ولرسوله ولشعوبها التي استقرت 
فيها وأسلمت عليها منذ ان وحدها النبي ژ 

كما هو معلوم من دين اإلسالم بالضرورة.
أصحاب الفخامة.. إن املنطقة اليوم أشد ما 
تكون الى التالحم بني احلكومات والشـــعوب 
وحتقيق املصاحلة الوطنية لقطع الطريق على 
كل من يحاول التدخل في شـــؤونها بدعوى 
الدفاع عن حقوق الشـــعوب وحرياتها ولقد 
أثبتت الشعوب مدى وفائها حلكوماتها رغم كل 
ما تعرضت له من أخطار وحتديات خارجية 
مما يوجب علـــى احلكومات حتقيق تطلعات 
شعوب اخلليج نحو املزيد من احلرية السياسية 
والعدالة االجتماعية والقانونية واالقتصادية 
التي كفلتها الشريعة اإلسالمية قبل املواثيق 

الدولية.

دعت إلى التالحم وتحقيق المصالحة الوطنية

عبداهلل املال

أبوظبي ـ كونا: أشــــاد قادة 
دول مجلس التعاون اخلليجي 
مبســــيرة املجلس، معربني عن 
تطلعهم إلــــى حتقيق مزيد من 

االجنازات.
جاء ذلك في بيانات لهم لدى 
وصولهم أبوظبي للمشاركة في 
القمة الـ 31 للمجلس وأعرب أمير 
دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة 
آل ثاني في هذا اإلطار عن أمله 
في أن تسهم أعمال القمة احلادية 
والثالثــــني لقــــادة دول مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية في 
تعزيز املسيرة اخليرة للمجلس 

الغامن ومدير إدارة مكتب نائب 
رئيس مجلــــس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشــــيخ د.الســــفير 
أحمــــد ناصــــر احملمــــد ومدير 
اإلدارة االقتصاديــــة في وزارة 
اخلارجية الشيخ السفير علي 
اخلالد والقنصل العام للكويت 
بدبي الوزير املفوض طارق احلمد 
ومسؤولني في وزارتي اخلارجية 

واملالية.
وعقد االجتماع برئاسة وزير 
خارجية دولة اإلمارات العربية 
املتحدة الشيخ عبداهلل بن زايد 

آل نهيان.

والعسكرية وغيرها إلى املجلس 
األعلى.

كما ناقش الوزراء مشــــروع 
البيان اخلتامي وقرروا رفعه إلى 
املجلس األعلى متهيدا العتماده 

من قبل القادة.
وترأس وفــــد الكويت نائب 
رئيس مجلــــس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح 
الوفد سفيرنا لدى دولة  وضم 
اإلمارات العربية املتحدة صالح 
البعيجان ومدير إدارة شــــؤون 
مجلس التعــــاون اخلليجي في 
وزارة اخلارجية السفير جمال 

هذه القمة.
كما وصل الى ابوظبي العاهل 
البحريني امللك حمد بن عيسى آل 

خليفة على رأس وفد اململكة.
وقــــال وزراء خارجية دول 
مجلــــس التعاون لدول اخلليج 
العربية اجتمعــــوا أمس األول 
اجتمــــاع املجلــــس الــــوزاريـ  
التكميليـ  للدورة الـ 31 للمجلس 
األعلــــى لقــــادة دول مجلــــس 

التعاون.
ومت خــــالل االجتمــــاع رفع 
التوصيات اخلاصة باملواضيع 
السياسية واالقتصادية واألمنية 

اململكة العربية السعودية في بيان 
لدى وصوله ان »القمة احلالية 
ملجلــــس التعاون لدول اخلليج 
العربية تنعقد في ظروف بالغة 
الدقة تستدعي تكثيف اجلهود 
لتحقيق رؤى خــــادم احلرمني 
الشــــريفني واخوانه قادة دول 
املجلس لالرتقاء مبسيرة املجلس 

وحتقيق التكامل املنشود«.
وقــــال ان مــــا يوليه رئيس 
العربية املتحدة  دولة اإلمارات 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
من اهتمام بالغ وعناية كرمية 
سيكون له أكبر األثر في إجناح 

بذل جهودها بالتنسيق مع كل 
الــــدول األعضاء  األشــــقاء في 
لتطوير التعاون القائم حتقيقا 
لتطلعات وطموحات الشعوب 

اخلليجية.
كما وصــــل النائــــب الثاني 
لرئيس مجلــــس الوزراء وزير 
الداخلية السعودي األمير نايف بن 
عبدالعزيز إلى أبوظبي حلضور 
القمة وترؤس وفد اململكة نيابة 
عن خادم احلرمني الشريفني امللك 

عبداهلل بن عبدالعزيز.
الثاني لرئيس  النائب  وأكد 
مجلس الوزراء وزير الداخلية في 

وقال ان »النظرة املستقبلية 
للعمل املشترك في ظل التطورات 
التي تشــــهدها  واملســــتجدات 
الســــاحتان اإلقليمية والدولية 
تســــتوجب تضافر كل اجلهود 
اخليرة لتسريع األداء واستكمال 
تنفيذ البرامج املتفق عليها وإزالة 
أي عقبات حتــــول دون تنفيذ 
السياسات املســــتهدفة مراعاة 

ملصالح كل األطراف«.
وأكد ان سلطنة عمان بقيادة 
السلطان قابوس بن سعيد جتدد 
دعمها الكامل للمجلس ومسيرته 
املباركة وسعيها الدائم ملواصلة 

من أجل حتقيق ما تتطلع إليه 
شعوب دول املجلس من رفعة 

وتقدم ورخاء.
من جانبه أكــــد رئيس وفد 
ســــلطنة عمان نائــــب رئيس 
الوزراء لشؤون مجلس الوزراء 
فهد بــــن محمود آل ســــعيد ان 
مســــيرة املجلس حققت العديد 
من االجنازات في مجاالت تطوير 
التعاون وإقامة املشاريع وتعزيز 
العالقات مع املجموعات والتكتالت 
الدولية، ما يؤكد الرغبة الصادقة 
في دعم مسيرة التعاون بني دول 

املنطقة.

د.عبداللطيف الزياني




