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أكد ضرورة التزام إيران بالمعاهدات الدولية وعدم التدخل في شئون الدول األخرى

»إعالن الصخير« يؤكد العمل لتحقيق 
التكامل الخليجي سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا وأمنيًا

مستجدات العمل الخليجي المشترك وتطورات القضايا 
السياسية إقليميًا ودوليًا:

توجيه المجلس األعلى باالستمرار في مواصلة الجهود لالنتقال من   
مرحلة التعاون إلى مرحلة االتحاد.

التأكيد على مواقف دول مجلس التعاون الثابتة تجاه اإلرهاب والتطرف،   
ونبذها لكل أشكاله، والعمل على تجفيف مصادر تمويله، ومحاربة الفكر المتطرف.
التأكيد على اعتبار التشريع األميركي »جاستا« متعارضاً مع أسس   
ومبادئ العالقات بين الدول، ومبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول.

التأكيد على ضرورة أن تغير إيران من سياستها في المنطقة، وذلك   

الجماعات  وإيواء  احتضان  وعدم  الدولية  والمعاهدات  بالمواثيق  بااللتزام 
اإلرهابية على أراضيها. 

التأكيد على موقف دول المجلس الثابت في الحفاظ على وحدة سورية   
للغارات  الشديدين  إدانته واستنكاره  اإلقليمية، وعبر عن  واستقرارها وسالمتها 

على حلب.
التأكيد على االلتزام الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادته واستقالله   
وفق  السياسي  الحل  أهمية  أكد  كما  الداخلية،  شئونه  في  تدخل  أي  ورفض 

المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
تحرير  عملية  في  العراق  لحكومة  دعمه  عن  األعلى  المجلس  عبر   
الموصل مما يسمى تنظيم »داعش« اإلرهابي، معبراً عن إدانته للجرائم التي ترتكب 

على أساس طائفي ضد المدنيين.

أهم قرارات »قمة الصخير« المتعلقة بالشئون االقتصادية والتنموية: 
  الموافقة على تبادل المعلومات االئتمانية بين دول المجلس.

بدول  المدفوعات  ألنظمة  ربط  نظام  وبناء  تأسيس  على  الموافقة   
المجلس.

مجلس  لدول  التجاري  الغش  مكافحة  )نظام(  قانون  على    الموافقة 
التعاون بوصفه قانوناً )نظاماً( إلزامياً.

التأكيد على أهمية التزام الدول األعضاء بتنفيذ مشروع سكة حديد دول   
مجلس التعاون.

قادة دول مجلس التعاون الخليجي ُبعيد جلسة العمل الثانية المغلقة بحضور رئيسة وزراء المملكة المتحدة أمس )األربعاء( بقصر الصخير

خادم الحرمين الشريفين يبدأ زيارة رسمية لمملكة البحرين                                                                  )واس(

§دبي - أ ف ب
مجلس  دول  قـــادة  أطــلــق   [
الوزراء  ورئيسة  الخليجي  التعاون 
أعمال  ماي خالل  تيريزا  البريطانية 
في  الخليجي  التعاون  مجلس  قمة 

)األربعاء(  أمس  المنامة 
استراتيجية«  »شراكة 

ــاالت  ــج ــم ــي ال فـ
والسياسية  األمنية 

معاً  بالعمل  متعهدين  والتجارية، 
لمواجهة »عدوانية« إيران.

أمام  ألقتها  كلمة  في  ماي  وقالت 
في  الملتئمين  الخليجيين  القادة 
والثالثين  السابعة  السنوية  القمة 
أن   )...( »علينا  أعمالها:  اختتام  قبيل 
التي   )...( األطراف  مواجهة  نواصل 
االستقرار  عدم  من  أفعالها  تزيد 

في المنطقة«.
وزراء  رئيسة  وأضــافــت 
بريطانيا »أود أن أؤكد 
لكم أنني على 
دراية 

إيران  تمثله  الذي  بالتهديد  تاّمة 
بالنسبة إلى الخليج ومنطقة الشرق 
األوسط«. وتابعت »علينا )...( العمل 
للتصرفات  التصّدي  أجل  من  معاً 

العدوانية إليران في المنطقة«.
مجلس  عن  صــادر  بيان  ــال  وق
الخليج  دول  إن  الخليجي  التعاون 
بريطانيا  وزراء  رئيسة  مع  اتفقت 
االستراتيجية  الشراكة  »إطالق  على 
والمملكة  التعاون  مجلس  بين 
في  أوثق  عالقات  لتعزيز  المتحدة 
المجاالت كافة، بما في ذلك السياسية 
والتجارية  واألمنية  والدفاعية 

والثقافية واالجتماعية«.

»شراكة استراتيجية« بين بريطانيا ودول الخليج 
في المجاالت األمنية والسياسية والتجارية

العاهل يقلد خادم الحرمين وسام 
الشيخ عيسى من الدرجة الممتازة

§المنامة - بنا
] قلد عاهل البالد حضرة صاحب 
آل  عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة 
الشريفين  الحرمين  خادم  خليفة 
السعودية  العربية  المملكة  عاهل 
الشقيقة الملك سلمان بن عبدالعزيز 
بن  عيسى  الشيخ  وسام  سعود  آل 
سلمان آل خليفة من الدرجة الممتازة 

)القالدة(.
مقدمة  في  البالد  عاهل  وكــان 
الشريفين  الحرمين  خادم  مستقبلي 

الصخير  قصر  إلى  وصوله  لدى 
ديسمبر/   7( األربعاء  أمس  مساء 
بداية  في  وذلك   )2016 األول  كانون 
زيارته الرسمية التاريخية للبحرين.
مسار  العاهالن  واستعرض 
العالقات األخوية التاريخية الحميمة 
الوثيقة والروابط المتينة التي تربط 
والتي  الشقيقين  والشعبين  البلدين 
التقدم  من  المزيد  الدوام  على  تشهد 
والنماء والتطور في جميع المجاالت.
بعمق  اعتزازه  الملك  جاللة  وأكد 

بين  والمتميزة  القوية  العالقات 
وأسسها  بناها  والتي  المملكتين 
نهجهم  على  وسار  واآلباء  األجداد 
ومتانة  رسوخاً  تزداد  والتي  األبناء 
مع مرور الزمان. مؤكداً جاللته ثقته 
التاريخية  الزيارة  هذه  بأن  التامة 
الشريفين  الحرمين  لخادم  األخوية 
لمملكة البحرين ستحقق نقلة نوعية 
كبيرة في مسيرة العالقات البحرينية 
كافة  المستويات  على  السعودية 
لتلبية تطلعات وطموحات الشعبين.

وزير الخارجية: سنرد على رسالة 
إيران ألمير الكويت... وال نــفكر 
في منع البضائع اإليرانية حاليًا

التفاصيل في ملحق »قمة الخليج« مرفق مع العدد

مقتل عشرات المدنيين في ضربات جوية بغرب العراق
§بغداد - رويترز

طبية  ومصادر  برلمانيان  قال   [
بلدة  على  جوية  ضربات  إن  محلية 
خاضعة لسيطرة تنظيم »داعش« قرب 
سورية  مع  للعراق  الغربية  الحدود 
قتلت عشرات األشخاص بينهم كثير 

من النساء واألطفال.

الجوية  الضربة  أن  وأضــافــوا 
أصابت سوقاً مزدحمة في مدينة القائم 
واصفين  العراقية،  األنبار  بمحافظة 
الواقعة بأنها »مجزرة«. وقالت مصادر 
طبية إن 55 مدنياً قتلوا بينهم 12 امرأة 

و19 طفالً في ثالث ضربات جوية.
جثث  أن  الطبية  المصادر  وذكرت 

مشرحة  إلى  نقلت  متشددين  ثمانية 
مستشفى القائم.

من  السلماني  أحمد  النائب  وقال 
محافظة األنبار أيضاً إن 55 مدنياً قتلوا. 
وأبلغ نائب آخر يدعى محمد الكربولي 
»رويترز« أن 60 شخصاً قتلوا بينهم 

بعض أقاربه.


