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أوضح أنه ستتم مناقشة أوضاع السوق النفطية

الشمالي: قمة التعاون ستتوج 
بتأسيس كيان االتحاد النقدي الخليجي

 أكد وزير املالية مصطفى الش����مالي ان قمة 
مجلس التعاون اخلليجي التي تستضيفها الكويت 
14 و15 اجلاري ستتوج بتأسيس كيان االحتاد 
النقدي اخلليجي حتقيق����ا للجهود التي بذلها 
أصحاب اجلاللة والسمو قادة دول املجلس خالل 

مسيرته املمتدة نحو 30 عاما.
وقال الش����مالي وهو نائ����ب رئيس اللجنة 
اخلاص����ة باإلعداد للدورة ال����� 30 ملؤمتر القمة 
ملجلس التعاون لدول اخلليج العربية في مقابلة 
خاصة مع »كونا« عشية عقد القمة التي ستبدأ 
أعمالها االثنني املقبل ان إنشاء كيان االحتاد النقدي 
اخلليجي س����يكون خطوة متميزة في مسيرة 
مجلس التعاون الطويلة نظرا الن هذا االحتاد 

سيؤسس إلنشاء البنك املركزي اخلليجي.
واكد ان هذا االمر يعد بداية الطريق إلطالق 
البرنامج الزمني للعملة اخلليجية املوحدة حيث 
سيعمل محافظو البنوك املركزية اخلليجية على 

تكثيف جهودهم للوصول الى توحيد العملة اخلليجية.
واش����ار الى ان الكويت استكملت إجراءاتها القانونية والدستورية 
لالنضمام مع دول مجلس التعاون االخرى الى االحتاد النقدي اخلليجي 
بعد ان وافق مجلس األمة باإلجماع الثالثاء املاضي على اتفاقية االحتاد 
النقدي لدول مجلس التعاون اخلليجي والنظام األساس����ي للمجلس 
النقدي، معربا عن امله ان تساهم هذه اخلطوة في اقرار العملة اخلليجية 
املوحدة في املس����تقبل. وأع����رب عن األمل في أن تنض����م الى االحتاد 
النقدي اخلليجي الش����قيقتان دولة اإلمارات العربية املتحدة وسلطنة 
عمان »الن ذلك من ش����أنه ان يقوي من اقتصادات املنطقة ويجعل من 
املنطقة كتلة اقتصادية يحسب لها حساب في العالم«. واضاف ان ذلك 
»يأتي ايفاء للدور املهم الذي قام به اصحاب اجلاللة والسمو قادة دول 
مجلس التعاون اخلليجي وتخليدا لذكرى امير الكويت الراحل املغفور 
له الش����يخ جابر األحمد وخادم احلرمني الشريفني الراحل ملك اململكة 
العربية الس����عودية املغفور له امللك فهد بن عبدالعزيز ورئيس دولة 
اإلمارات العربية املتحدة الراحل املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل 
نهيان الذين وضعوا اللبنة األولى في مشروع االحتاد النقدي اخلليجي 
وكانوا يحلمون بأن يرى هذا املشروع النور وسيراه ان شاء اهلل بعزم 
أصحاب اجلاللة والس����مو قادة دول املجلس«. وحول موضوع العملة 
اخلليجية املوحدة قال الشمالي ان »هذا املوضوع يحتاج الى وقت قد 
ال نس����تطيع حتديده بسنوات ولكن نحن نحتاج الى معطيات محددة 
نستطيع العمل بها خالل املرحلة األولى لكي نصل الى العملة اخلليجية 
املوحدة«. واشار الى أهمية العملة اخلليجية املوحدة في »توسيع رقعة 
االقتص����اد بني دول مجلس التعاون اخلليجي مبا س����يؤدي الى املزيد 
من التعامل مع هذه املنطقة على اعتبار انها منطقة اقتصادية واسعة 
وغنية مبوجوداتها وأصولها األمر الذي سيضع هذه املنطقة كمنطقة 

اقتصادية كبرى في العالم«.
وعن املواضيع االقتصادية األخرى التي ستبحثها القمة اعتبر الوزير 
الشمالي ان السوق اخلليجية املشتركة واجلدار اجلمركي املوحد لدول 
مجلس التعاون اخلليجي أمام العالم اخلارجي من املواضيع االقتصادية 

املهمة التي ستبحثها هذه القمة.
واض����اف ان دول مجلس التعاون اخلليجي 
قطعت خطوات واس����عة نحو ه����ذا التوجه اذا 
ما قيس����ت بالفترة التي قطعتها الدول األخرى 

لتحقيق هذه الغاية.
وذكر ان دول مجلس التعاون اخلليجي ستعمل 
خالل الفترة املقبلة على إيجاد أس����لوب موحد 
ملعاجلة التحصيل اجلمركي لدول املجلس، مشيرا 
الى وجود بدائل مختلفة تتعلق بهذا املوضوع 
بغية التوصل الى حل يرضي كل دول املجلس 
»وبالتالي نسير بخطوة جديدة ايضا للتحصيل 
اجلمركي واستكمال إقامة اجلدار اجلمركي امام 
العالم اخلارجي«. وعن االحتفال الذي س����يقام 
خالل هذه القمة واملتعلق بتدشني أصحاب اجلاللة 
والسمو مشروع الربط الكهربائي بني دول مجلس 
التعاون، اوضح الش����مالي ان موضوع الربط 
الكهربائ����ي بني دول املجلس مر مبراحل األولى 
منها كانت بني كل من البحرين والس����عودية وقطر والكويت والثانية 
بني كل من س����لطنة عم����ان ودولة اإلمارات العربي����ة املتحدة. وحول 
مش����روع السكك احلديدية بني دول مجلس التعاون قال انه سيعرض 
على القمة مشروع إنشاء هيئة عامة خليجية للسكك احلديدية والنقل 
حتى يصبح لدى دول مجلس التعاون خطوط نقل من السكك احلديدية 
للركاب والبضائع بغية ربط هذه الدول بدول العالم اخلارجي. واضاف 
ان الهيئة العامة اخلليجية للسكك احلديدية والنقل ستدرس موضع 
حتديد مسارات القطارات في خط السكك احلديدية والسرعة املطلوبة، 
مبينا ان وزراء النقل واملواصالت بدول مجلس التعاون اخلليجي قد 

اتفقوا على ذلك خالل اجتماعهم السابق.
وقال ان الدراسات بشأن هذا املشروع لن تأخذ وقتا كبيرا ألن إعدادها 
سيتم من قبل مستشارين عامليني، معربا عن امله في ان يساهم مشروع 
الس����كك احلديدية في تعزيز عملية التبادل التجاري بني دول مجلس 

التعاون وزيادة صادراتها الى الدول االخرى القريبة.
وعن مشروع بنك التنمية اخلليجي الذي اقترحته دولة قطر اخيرا، 
اعرب الشمالي عن امله في ان يتوصل وزراء املالية واالقتصاد في دول 
مجلس التعاون خالل اجتماعهم التحضيري لهذه القمة والذي سيعقد 
في الكويت األحد املقبل الى تفاهم حول املشروع والبدائل املتاحة لتنفيذ 
الفكرة. وردا على س����ؤال عما اذا كانت القمة ستناقش أوضاع السوق 
النفطية وتأثيرها على اقتصادات دول مجلس التعاون قال الش����مالي 
»من الطبيعي ان تس����تعرض القمة أوضاع س����وق النفط العاملية الن 
هذا هو العنصر األساس����ي في كل دول املجلس«. واضاف »كما ان من 
املؤكد ان يتم تبادل اآلراء واألفكار بني دول مجلس التعاون اخلليجي 
حول هذا املوضوع ودراسة مدى تأثير تقلبات هذه األسواق على دول 
املجل����س بالذات لذا البد ان نكون حريصني كل احلرص على بحث هذا 
املوضوع النه يعتبر عصب احلياة في دول مجلس التعاون«. واكد ان 
دول مجلس التعاون اخلليجي حتاول ان توجد مصادر اخرى لدخلها 
القومي الى جانب انتاجها النفطي او مبيعاته النفطية حتى تكون عونا 

ملوازناتها املالية واحتياجاتها التنموية.

)أحمد باكير(منطاد »التعاون« محلقا في سماء الكويت محمد ابو احلسن والكابنت عبدالعزيز املنصوري اثناء جتهيز املنطاد للطيران

 ال�ســكينــــة كـلينـــك

الفروانيـة – مقابـل املطافـئ – متفرع من طريق املطار

مواعيد العمل: من 9 �صباحا – 1 ظهرا ومن 5 م�ساءا – 9:30 م�ساءا

اخلمي�س من 9 �صباحًا - 2 ظهرًا

 للإ�ستف�سار: 24754355 – 24754366 – 24754377

عيـــادة الن�ســاء والتـوليــد

عيادة املمار�س العام وال�سكر

عـيـــــادة الأ�ســــــــــنـــان

پ عرو�ض خا�شة لإزالة ال�شعر وعالج ال�شعريات الدموية بالليزر

پ حقن امليزوثريابي لعالج ت�شاقط ال�شعر ون�شارة الوجه

پ حقن البوتك�ض للتجاعيد والتعرق الزائد

پ تكبري ال�شفايف واخلدود

پ اإزالة الزوائد اجللدية والثواليل بالكي 

پ فنية �شينية للعناية بالب�شرة والتجميل 

پ جهاز الكتولين للعناية بالب�شرة

عيادة اجللدية والعناية بالب�سرة

يرحب م�شتو�شف ال�شكينة كلينك بان�شمام

د. دمــيـانـــــة �شـمـيـــر
ماج�شتري ن�شاء وتوليد - جامعة عني �شم�ض

اخلط ال�ساخن: 25664569 - 25664570 ال�ساملية - �سارع بغداد - ت: 25664342 - 25664548  

پ جراح�������ات: - �سفط وحقن الده�������ون. - تن�سيق القوام و�سد 

البط�������ن والأرداف - تكب�������ري وت�سغري ورفع ال�س�������در - جتميل 

الأنف و�سد الوجه.

پ حقن الكولجني - حق�������ن امليزوثريابي لعالج ال�سعر واإذابة 

الده�������ون - حقن البوتوك�س لإزالة التجاعيد - تفتيح الب�سرة 

والن�سارة.

پ متابع�������ة الأطفال اخلدج وحديث�������ي الولدة. پ ت�سخي��������س وعالج ومتابعة 

عي�������وب القل�������ب اخللقية منذ ال�������ولدة.  پ ت�سخي�س وع�������الج ومتابعة حالت 

الرب�������و احل�������ادة واملزمن�������ة والتهاب�������ات اجله�������از التنف�س�������ي - اأمرا��������س اجلهاز 

اله�سم�������ي - اأمرا�س اجلهاز الع�سبي - الغدد ال�سماء - اأمرا�س احل�سا�سية.

پ املتابع�������ة الدورية للنمو اجل�سدي والتطور العقل�������ي لالأطفال منذ الولدة 

وحتى 13 �سنة.

دكتور أحمد علي حسن دكتور ناصر أبو زيد

تــــرحـــــب بــأطـبـــائـهــــا الـــجـــــدد

نرحب بجميع العمالء لدى
الشركة الوطنية للتأمين التكافلي

 ونرحب بجميع منتسبي شركة )غلوب - مد( من عمالء الشركات التالية:
پ �سرك�������ة اخللي�������ج للتاأمينات احلي�������اة. پ ال�سركة اللبناني�������ة ال�سوي�سرية لل�سم�������ان. پ ال�سركة الأوىل للتاأم�������ني التكافلي. پ �سركة ال�سف�������اة للتاأمني التكافلي. 

پ �سرك�������ة وث�������اق للتاأم�������ني التكافل�������ي. پ �سرك�������ة ت�������اآزر للتاأم�������ني التكافل�������ي. پ املجموع�������ة العربي�������ة اللبناني�������ة للتاأم�������ني. پ �سركة الكوي�������ت للتاأم�������ني التكافلي.

اخت�صا�صي جراحة جتميل

ا�صتاذ جراحة التجميل بجامعة عني �صم�س - م�صر

ا�صت�صاري طب الأطفال وقلب الأطفال دكتوراه الأطفال - دبلوم تخ�ص�س يف قلب 

الأطفال )فرن�صا( - خربة بامل�صت�صفيات اجلامعية الفرن�صية ملدة ع�صر �صنوات

مصطفى الشمالي

تزامناً مع انعقاد القمة الـ 30 لدول مجلس التعاون الخليجي

منطاد »التعاون« يحلِّق في سماء الكويت
من »األبراج« وينطلق إلى دول أوروبا والعالم قريبًا

محمد راتب
في أجواء تسودها روح التفاؤل 
لغد مشرق بإجنازات يتطلع اجلميع 
لتحقيقها، انطلق ظهر أمس منطاد 
»التع����اون« امُلهدى م����ن الفريق 
اإلماراتي الى صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد، من جانب 
أبرز معالم الكويت »أبراج الكويت« 
وذلك مبناسبة انعقاد القمة ال� 30  
لدول مجل����س التعاون اخلليجي 

على أرض الكويت.
وفي كلمة له بهذه املناس����بة، 
اكد رئيس اللجنة اإلعالمية للقمة 
الثالثني، مستشار الديوان األميري، 
محمد أبو احلسن، أن انطالق املنطاد 
من األراضي الكويتية وتزامنا مع 
بدء القمة اخلليجية ال� 30، يحمل 
رسالة إلى العالم بأن هناك منظمة 
إقليمية لها أهداف سياسية سامية، 
وتسعى من خاللها إلقرار السالم 
في منطقة اخلليج وتدعو له في 
العالم بأسره من خالل رحلة املنطاد 
التي تبدأ من دول مجلس التعاون 
اخلليجي ومن ثم تكمل مسيرتها 
في سماء االحتاد األوروبي حاملة 
صور أصحاب اجلاللة والسمو قادة 
مجلس التعاون فضال عن املبادئ 
التي ينطلق منها دور  األساسية 

الفريق اإلماراتي  مبس����اهمة من 
للتعبير ع����ن وحدة دول اخلليج 
ومصيرهم املش����ترك وانس����جام 
العادات والتقاليد بينهم، الفتا إلى 
أن الفريق كان على أهبة االستعداد 
حي����ث كان متواجدا منذ الصباح 
الباكر، إضافة إل����ى فريق وزارة 
اإلعالم، وفري����ق وزارة الداخلية 
والدفاع املدني والذين وفروا جميع 
إجراءات السالمة واإلطفاء ووحدة 
اإلنقاذ، إضافة إلى تواجد اجلمهور 
وفريق املنطاد. وأشار إلى أن املنطاد 
سيرتفع إلى علو يتراوح بني 2000-

3000 ق����دم، في فترة تتراوح بني 
ساعتني وثالث ساعات، سيجوب 
فيها الكويت بأكملها حسب طبيعة 
الرياح، مش����يرا إلى أنه سيهبط 
عند اخليران. كما أشار إلى أن هذه 
اجلولة ستتبعها جولة خليجية 
أوروبية وعاملية، وستتواجد في كل 
قمة خليجية، وهذا املنطاد جلميع 
دول اخلليج لكن الكويت هي التي 
أطلقته. ومن جهته، قال عبداهلل 
الكوح مدير إدارة الواجهات البحرية 
في شركة املشروعات السياحية: 
»إن هذه املناسبة تتوافق مع حدث 
اجتماع رؤساء دول مجلس التعاون 
في القمة الثالثني، وقمنا كشركة 

مجلس التعاون اخلليجي.
وأضاف أبو احلسن أن مجلس 
التعاون اخلليج����ي قد جنح في 
فرض نفسه على الساحة اإلقليمية 
والدولية من خالل الدور املهم الذي 
يق����وم به على مس����توى املنطقة 
اخلليجية والعربية واإلس����المية 
س����عيا نحو إقرار السالم واألمن 
ونشر املبادئ واخلير، مشيرا إلى أن 
فكرة إطالق املنطاد تطبق ألول مرة 
في القمة الثالثني مببادرة متميزة 
من فريق املنطاد اإلماراتي بقيادة 
الكابنت عبدالعزي����ز املنصوري، 
وتابع أبو احلسن: »إن فكرة إطالق 
املنطاد تعطي أمال في قدرة الشباب 
اخلليجي على ابتكار أفكار جريئة 
وغير مس����بوقة وهي دعوة لكل 
شباب اخلليج للتعبير عن أنفسهم 
واملس����اهمة في إحياء املناسبات 
املهمة املشتركة بني دول مجلس 
التع����اون اخلليجي. وبدوره، أكد 
الكابنت طيار عبدالعزيز املنصوري، 
رئيس منطاد اإلمارات، أن منطاد 
مجلس التعاون أتى برعاية كرمية 
من قبل الكويت حكومة وشعبا، 
وذلك للتروي����ج لثقافة التواصل 
والترابط اخلليجي على املستويني 
القيادي والش����عبي، وهذا ما جاء 

مشروعات سياحية، ارتأت اللجنة 
املنظمة العليا أن يكون هذا احلدث 
بجانب أب����رز معالم الكويت وهو 
األبراج، وبالتع����اون مع الديوان 
األميري إلب����راز هذا احلدث وكما 
ترون فإن األجواء العامة يسودها 
الفرح والس����رور، والت����ي قدمها 
الفريق اإلماراتي مشكورا، ونحن 
نتبنى في جميع مجاالت الترفيه 
أمام هذا الصرح كونه حدثا مميزا 

أمام معلم مميز في الكويت.
بدوره أكد عضو اللجنة اإلعالمية 
التحضيرية للقمة اخلليجية، سامي 
احلمد: ان هناك مطبوعات كثيرة 
مثل كتاب »إجناز ذات وتطلعات« 
والذي قمنا بتأليفه مع فريق عمل، 
وهذا اإلصدار يتحدث عن 30 سنة 
وهو عمر مسيرة مجلس التعاون 
اخلليج����ي، وعن أه����م القرارات 
واإلجنازات واألحداث خالل هذه 
الفترة، مشيرا إلى أنه سيترجم إلى 
3 لغات هي اإلجنليزية والفرنسية 
واإلسبانية، وسيتوزع خالل هذه 
القمة، كما أن هناك إصدارا بالصور 
فق����ط عن ال� 30 قم����ة اخلليجية 
الس����ابقة بدءا من 1981 حتى هذه 

القمة.


