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خالل جلسة مجلس الوزراء السعودي:
استنكار العملیات اإلرھابیة والتأكید
على مواصلة الحرب ضد االرھاب

الریاض: «الشرق األوسط» 
شدد األمیر عبد هللا بن عبد العزیز ولي العھد السعودي، على أن األعمال اإلجرامیة لن تزید العالم

إال إصراراً على حربھ ضد اإلرھاب، وتكریس التعاون الدولي في مواجھتھ والقضاء على
اإلرھابیین، ومن یتعاون معھم. وأعرب مجلس الوزراء السعودي في جلستھ االعتیادیة أمس،

عن استنكاره لما تعرضت لھ مدینة شرم الشیخ في جمھوریة مصر العربیة من تفجیرات، أودت
بحیاة العشرات من األبریاء وإصابة العدید بجراح، مبدیا تعازیھ ومواساتھ للحكومة والشعب
المصري، وألسر وذوي الضحایا، داعیا هللا أن یمن على المصابین بالشفاء العاجل. كما أدان

المجلس التفجیرات األخیرة التي شھدتھا العاصمة البریطانیة لندن، والعاصمة اللبنانیة بیروت
خالل األیام الماضیة.

وقال عبد المحسن العكاس وزیر الشؤون االجتماعیة وزیر الثقافة واإلعالم بالنیابة عقب
الجلسة، إن المجلس أحیط علماً بالجرحى السعودیین في تفجیرات شرم الشیخ، وبما قدمتھ
سفارة خادم الحرمین الشریفین في القاھرة، من متابعة ورعایة المصابین السعودیین الستة،

ومبادرتھا بتشكیل فریق عمل خالل الحادث لالتصال بجمیع الرعایا السعودیین الموجودین في
الفنادق لالطمئنان علیھم، وتقدیم أیة خدمات لھم ومتابعتھا المستمرة مع الجھات المصریة

المختصة. كما اطمأن المجلس على حالتھم الصحیة ومتابعة نقلھم إلى البالد بواسطة طائرات
اإلخالء الطبي.

من جھة أخرى، أطلع األمیر عبد هللا بن عبد العزیز أعضاء المجلس على نتائج لقائھ مع الملك
عبد هللا الثاني ملك المملكة األردنیة الھاشمیة، والتي تناولت مجمل األوضاع في المنطقة،

وبخاصة القضیة الفلسطینیة والوضع في العراق، إلى جانب استعراض آفاق التعاون بین البلدین
وسبل دعمھا وتعزیزھا بما یخدم مصالحھما المشتركة.

وأحاط ولي العھد المجلس بنتائج االتصاالت واللقاءات والمشاورات، التي تمت خالل األیام
الماضیة مع بعض قادة ومسؤولي دول العالم المرتكزة في مجملھا على ما یدور في المنطقة
والعالم من تطورات لألحداث وإیضاح موقف السعودیة من تلك األحداث، ومن بینھا مضمون
الرسائل التي تلقاھا من ملك المملكة المغربیة، التي سلمھا وزیر الشؤون الخارجیة والتعاون

المغربي، ومن رئیس مجلس الوزراء بدولة الكویت، التي سلمھا وزیر الخارجیة الكویتي، ومن
رئیس وزراء بریطانیا وسلمھا وزیر الدفاع البریطاني، ومن الرئیس الغیني وسلمھا رئیس
وزراء غینیا. كما أطلع المجلس على نتائج لقاء األمیر سلطان بن عبد العزیز النائب الثاني

لرئیس مجلس الوزراء وزیر الدفاع والطیران والمفتش العام مع وزیر الدفاع البریطاني.

وأوضح العكاس أن مجلس الوزراء استمع من األمیر نایف بن عبد العزیز وزیر الداخلیة
السعودي لعرض نتائج االجتماع الثاني لوزراء داخلیة الدول المجاورة للعراق، الذي عقد

األسبوع الماضي في تركیا، منوھاً بما صدر عنھ من توصیات تضمنت التأكید على سیادة العراق
واستقرار وتكامل أراضیھ ووحدتھ الوطنیة، وإدانتھ لجمیع األعمال اإلرھابیة بكل أھدافھا

وااللتزام بمواجھتھا من خالل الجھود اإلقلیمیة والدولیة.
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وذكر العكاس أن المجلس وافق على طلب وزیر الداخلیة بتفویضھ أو من ینوب عنھ بالتباحث
مع الجانب اإلیراني، بشأن مشروع اتفاق تعاون أمني بین حكومة المملكة العربیة السعودیة

وحكومة الجمھوریة اإلسالمیة اإلیرانیة، في مجال تبادل تسلیم المتھمین والمحكوم علیھم وتبادل
تنفیذ العقوبات السالبة للحریة والتوقیع علیھ، وذلك في ضوء الصیغة المرفقة بالقرار، ومن ثم

رفع النسخة النھائیة الموقعة الستكمال اإلجراءات النظامیة. وفي الشأن المحلي، بین العكاس أن
مجلس الوزراء السعودي اعتمد في ختام جلستھ األسبوعیة الموافقة على طلب الدكتور غازي
القصیبي وزیر العمل بتعیین غسان بن أحمد السلیمان عضواً في مجلس إدارة صندوق تنمیة

الموارد البشریة، بدال من المھندس عادل بن محمد فقیھ، الذي عین أمینا لمدینة جدة.

كما قرر مجلس الوزراء بناء على ما رفعھ وزیر النقل بتأمین الوزارة ثالث عبارات بحریة جدیدة
ذات مواصفات فنیة متقدمة، بدال من العبارات الحالیة لنقل الركاب بین جازان وفرسان مجاناً،

وإمكانیة تحمیل السیارات بمقابل رمزي لشحنھا. ووافق المجلس على ما تقدم بھ وزیر الشؤون
االجتماعیة بدعم الجمعیات التعاونیة العاملة في المجالین الزراعي والسمكي للقیام بمھماتھا

وتفعیل دورھا في مجال التسویق، وأن یتم ذلك عبر عدد من اإلجراءات، وذلك بتخصیص أراض
مناسبة بأجور رمزیة إلقامة مقرات علیھا لھذه الجمعیات في مناطقھا التي توجد فیھا بمساحات

كافیة. وتخصیص أماكن لھذه الجمعیات في أسواق الخضار والفاكھة التابعة لوزارة الشؤون
البلدیة والقرویة بأجور تشجیعیة الستخدامھا في تسویق منتجات أعضائھا، ومراجعة صنادیق
اإلقراض الحكومیة المختلفة من قبل ھذه الجمعیات بما في ذلك اإلجراءات المتعلقة بالضمان.

وتسھیل إجراءات استیراد ھذه الجمعیات الحتیاجات المزارعین من األسمدة والمبیدات والتقاوى
وقطع الغیار والمعدات.

كما تمت موافقة مجلس الوزراء السعودي على طلب جبارة الصریصري وزیر النقل رئیس
مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للموانئ للعام

المالي (2003 ـ 2004).

واعتمد مجلس الوزراء في ختام جلستھ عدة تعیینات، حیث عیّن عبد هللا بن دلیم بن حمد
القحطاني على وظیفة وكیل اإلمارة المساعد على المرتبة الرابعة عشرة بإمارة منطقة نجران
بوزارة الداخلیة، وعیّن فرید بن عبد الغني بن محمد مالكي، على وظیفة وزیر مفوض فئة (أ)

بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخارجیة، وعیّن عبد هللا بن عبد الرحمن بن محمد البعادي، على
وظیفة باحث علمي بالمرتبة الرابعة عشرة، بالرئاسة العامة للبحوث العلمیة واإلفتاء.
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