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الثالثـاء 01 ربیـع الثانـى 1426 ھـ 10 مایو 2005 العدد 9660  

 

األمیر عبد هللا ینوه في جلسة مجلس الوزراء بأجواء
المصارحة والشفافیة وحرارة االستقبال خالل زیارتھ

ألمیركا وفرنسا

السعودیة تجدد إدانتھا لتفجیر جونیھ بلبنان وتؤكد وقوفھا مع مصر ضد اإلرھاب

الریاض: «الشرق األوسط» 
أطلع األمیر عبد هللا بن عبد العزیز نائب رئیس مجلس الوزراء ورئیس الحرس الوطني السعودي، مجلس الوزراء أمس على نتائج جولتھ

الخارجیة، واستمع مجلس الوزراء على عرض قدمھ األمیر عبد هللا الذي ترأس جلسة المجلس التي عقدت في الریاض أمس، عن المباحثات
التي أجراھا في زیارتیھ لفرنسا والوالیات المتحدة وما أثمرت عنھ من نتائج إیجابیة على صعید العالقات الثنائیة وسبل دعمھا وتعزیزھا وتكریس

أسسھا االستراتیجیة السیاسیة واالقتصادیة والثقافیة والتعلیمیة، وما تحقق خالل الزیارتین من نتائج تصب في مصلحة العالم العربي واألمة
اإلسالمیة.

ونوه األمیر عبد هللا بحرارة االستقبال وصدق المشاعر وعمق اإلدراك والتفھم الذي القاه لدى القیادة والمسؤولین في الوالیات المتحدة وفرنسا،
وأجواء المصارحة والوضوح والشفافیة التي تمت فیھا اللقاءات والمباحثات.

كما تطرق إلى زیاراتھ التي شملت مصر وسوریة واألردن ولقاءاتھ مع قادة تلك الدول إلیضاح مواقف المملكة من جملة األحداث في المنطقة
والعالم، وتأكید دعم المملكة وحرصھا وذودھا عن القضایا العربیة واإلسالمیة وكل ما یدعم األمن واالستقرار في المنطقة ویحقق للشعوب

العربیة وشعوب العالم أجمع العیش بأمان ووفاق وسالم. وأوضح إیاد مدني وزیر الثقافة واإلعالم لوكالة األنباء السعودیة، أن ولي العھد نقل
تحیات وتقدیر قادة تلك الدول لخادم الحرمین الشریفین الملك فھد بن عبد العزیز وللمملكة العربیة السعودیة على ما تضطلع بھ من دور بارز وما

تقوم بھ من جھود لدعم األمن واالستقرار في المنطقة، وسعیھا الحثیث لمد جسور التعاون مع مختلف دول العالم في ھذا السبیل.

كما أوضح الوزیر مدني أن األمیر سلطان بن عبد العزیز النائب الثاني لرئیس مجلس الوزراء وزیر الدفاع والطیران والمفتش العام، أطلع
المجلس على مجریات الجولة التفقدیة التي قام بھا أخیرا لمنطقة حائل وما ینجز فیھا من مشاریع تنمویة.

وأكد أن ھذه الزیارة تأتي في إطار الرعایة والعنایة التي تولیھا الدولة والقیادة السعودیة لمناطق المملكة ودعم المشاریع التنمویة فیھا ومتابعة
احتیاجات الوطن والمواطن في مختلف مناطق المملكة. وأشار وزیر الثقافة واإلعالم إلى أن المجلس تطرق إلى بدء أعمال القمة العربیة ـ
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مشاركة

  

الالتینیة في البرازیل، وأكد على أھمیتھا وما تولیھ السعودیة من أولویة للعالقات مع الدول الصدیقة في أمیركا الالتینیة ومن تقدیر للجھود التي
یقوم بھا الرئیس البرازیلي في ھذا المجال.

وبین أن المجلس تناول بعد ذلك جملة من التقاریر حول تطورات األوضاع في المنطقة، خاصة تفاقم الوضع في العراق واستمرار إزھاق األرواح
البریئة بشكل یومي، مؤكدا أن استمرار أعمال القتل والعنف في العراق ستحول دون تحقیق ما یتطلع إلیھ الشعب العراقي الشقیق من أمن

واستقرار. من جھة ثانیة أعرب المجلس عن إدانتھ للتفجیر الذي وقع في منطقة جونیھ بلبنان، مشددا على أن «ھذه األعمال تتنافى والجھود
المبذولة لدعم استقرار لبنان الشقیق».

كذلك أكد حرص المملكة على أمن واستقرار األوضاع في جمھوریة مصر العربیة ووقوف المملكة إلى جانب اإلخوة في مصر في مواجھتھم
ألعمال العنف واإلرھاب.

وفي الشأن المحلي اتخذ المجلس عددا من القرارات، حیث قرر الموافقة على مشروع اتفاقیة إطاریة للتعاون االقتصادي بین دول مجلس التعاون
لدول الخلیج العربیة وجمھوریة الھند والتي سبق أن أقرھا مجلس التعاون في دورتھ الرابعة والعشرین المنعقدة في دولة الكویت بھدف تشجیع

التعاون االقتصادي بین الطرفین وتوسیع وتحریر العالقات التجاریة وإبرام اتفاقیة تجارة حرة بین الطرفین، وذلك بعد االطالع على ما رفعھ وزیر
الخارجیة السعودي وبعد النظر في قرار مجلس الشورى حول ھذه االتفاقیة، وتم في ھذا الصدد إعداد مرسوم ملكي بذلك.

كما وافق المجلس على مذكرة تفاھم بین الحكومتین السعودیة واألردنیة في مجال الشؤون اإلسالمیة واألوقاف، والتي تھدف إلى التعاون في
تنظیم المساجد وإعداد الدعاة وتأھیل الخطباء وتبادل الخبرات في تنظیم المساجد واألوقاف، وتم أیضا إعداد مرسوم ملكي بذلك.

واطلع المجلس على ما رفعھ وزیر الثقافة واإلعالم حول مشروع اتفاق للتبادل اإلخباري بین وكالتي األنباء السعودیة واألذربیجانیة والرامیة إلى
استخدام الوسائل المتاحة لتبادل األخبار بین الوكالتین، إضافة إلى الخبرات في مجال اإلعالم والتقنیة، حیث قرر مجلس الوزراء تفویض الوزیر
أو من ینیبھ بالتباحث مع الجانب األذربیجاني للتوصل إلى مذكرة تعاون في المجاالت الوارد ذكرھا والتوقیع علیھا ثم رفعھا الستكمال اإلجراءات

النظامیة الالزمة.

كذلك قرر المجلس الموافقة على اتفاقیة قمع األعمال غیر المشروعة الموجھة ضد سالمة المالحة البحریة و(بروتوكول) قمع األعمال غیر
المشروعة الموجھة ضد سالمة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري بھدف حمایة المرافق المالحیة البحریة في الموانئ والسفن المترددة
علیھا والمنصات البحریة الثابتة ضمن إطار القانون الدولي والتي رفعھا للمجلس وزیر النقل السعودي، وقد تم إعداد مرسوم ملكي، مع التحفظ

على المادة 11 والفقرة 1 من المادة 16 من االتفاقیة.
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