
صعبة على املستوى اخلليجي 
واإلقليمي والدولي ومنها التحدي 
اإليران���ي والعراق���ي والصراع 
العربي اإلس���رائيلي، فضال عن 
األزمة املالية، الفتا الى ضرورة 
تنس���يق املواق���ف اخلليجي���ة 
ورص الصف اخلليجي خلدمة 
االوطان والش���عوب اخلليجية 

في املنطقة.
ومتنى مزيد للمؤمتر وللقادة 
التوفي���ق والس���داد واخلروج 
بتوصي���ات بناءة تخ���دم األمة 
العربي���ة اقتصادي���ا وفكري���ا 
وثقافيا وعلميا مبا يحقق التكامل 
االقتصادي والرخاء ملجتمعاتنا 

العربية.

للمباحث اجلنائي���ة واإلدارة 
العام���ة املركزي���ة للعمليات 
واإلدارة العامة للمرور وقطاع 
اخلدمات املساندة وإدارة اإلعالم 
األمني. واش���ار ال���ى اجلهات 
املعاونة األخرى وهي الطوارئ 
الطبية ووزارة الصحة واإلدارة 
العامة لإلطفاء وبلدية الكويت 
مش���ددا على أهمي���ة التنفيذ 
املتكامل خلطة حتويل وإغالق 
الط���رق وضرورة  عدد م���ن 
تالفي الس���لبيات التي ظهرت 

في التجربة )البروڤة(.
واكد الفريق الرجيب أهمية 
تكثيف احلمالت اإلعالمية وبيان 
ان األجهزة األمنية تسعى الى 
العمل املتمي���ز واحلفاظ على 
الوجه احلضاري للكويت ضمن 
توجيهات وزير الداخلية الفريق 

الركن الشيخ جابر اخلالد.
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طالب بأن يكون هناك موقف ايراني واضح من الحوثيين

القربي: نقّدر مواقف الكويت ودول »التعاون« تجاه اليمن
ان تس���اهم مع اليمن ف���ي قضايا التنمية 
واالقتصاد والتي هي احد األس���باب التي 
قادت الى الكثير من املشاكل، والتعاون بني 
دول مجلس التعاون في مكافحة التطرف 
والفنت الطائفية أصبحت قضية مهمة وملحة 
في ظل هذه الظروف، وملف احلوثيني يجب 
النظر اليه كقضية مينية داخلية يجب ان 
تناقش في هذه القمة، وان اليمنيني قادرون 
على معاجلة ه���ذه القضية وهو ما أعلنت 

عنه دول مجلس التعاون 
هل اس��تطاعت اليمن أن تس��توفي جميع 
الش��روط الت��ي وضعه��ا مجل��س التع��اون 
اخلليجي لالنضم��ام اليه؟ وماذا عن انضمام 

اليمن الى دول مجلس التعاون؟
لم توضع شروط النضمام اليمن ألن هذه 
القضية وجهات نظر واآلن نركز على حتقيق 
ش���راكة حقيقية بني دول مجلس التعاون 
واليمن في البعد االستثماري واالقتصادي 
واألمور اخلاصة باقتصاديات اليمن، نحن 

اآلن في مرحلة التأهيل النضمام اليمن.
هل تقدمتم بطلب دعم مالي محدد؟

ال لم نتقدم.
كيف اس��تقبلتم مبادرة الكويت باستقبال 
اجلرحى؟ وما موقفك��م من إقامة خليجي 20 

في دولة غير اليمن؟
اس���تقبال االخوة الكويتيني ومببادرة 
كرمية من صاحب السمو االمير كان له اكبر 
االثر لدى كل ابناء الشعب اليمني وقد عكس 
موقف الكوي���ت ونظرتها للمعاناة ببعدها 
االنساني باالضافة الى اهتمامها باجلوانب 
السياسية في اليمن، وهي مبادرة مقدرة وهي 
من االمور التي عبرت عنها في رسالة فخامة 

االخ الرئيس الى صاحب السمو.
وفيما يتعلق بكرة القدم ارجو اال جنعل 
من خليجي 20 قضية كمباراة اجلزائر ومصر 
وهذا قضية لم يطلب احد التأجيل وسنتعامل 

معها بالروح الرياضية.

يرتبط مبوقف واضح من احلوثيني أنفسهم 
ألن اإليرانيني حتى اآلن لم يعلنوا صراحة 
ان كان���ت هذه احلركة املتمردة التي حتمل 
السالح مدانة من قبلهم أم ال، وبالتالي من 
املهم جدا ان يكون هناك موقف ايراني واضح 
من احلوثيني في اليمن، نحن نرى ردة الفعل 
اإليرانية من األعمال اإلرهابية والتي حدثت 
في جنوب شرق ايران وقد اتخذت إجراءات 
صارمة ضد من حمل السالح، وهذا من حق 

اليمن ونريد منهم ان يعلنوا هذا.
هل هذا يعني اتهاما مباشرا إليران؟

أنا قلت وبوض���وح ان هذا يتطلب من 
ايران ان تتخذ موقفا وإجراء كحكومة ضد 
هؤالء املتطرفني، ال ميكن ان تقف دولة موقف 
املتفرج من عناص���ر تدعم إرهابا أو متردا 

خارج حدودها وهذه مسؤولية دولية.
ه��ل هن��اك مطالب مح��ددة م��ن القيادة 

السياسية بالكويت؟
في املق���ام األول التأكي���د على ان دول 
مجلس التعاون األقرب الى اليمن، ويجب 

لقد كنا واضحني جدا فيما يتعلق باجلانب 
اإليراني وان هناك دعما يأتي من مرجعيات 
وحوزات ديني���ة إيرانية للحوثيني وعلى 
الرغم من اننا لم نوجه اتهاما مباشرا للجانب 
الرسمي اإليراني، إال اننا نعتقد بأن أي دولة 
توجد بها مجموعات تدعم مجموعات مخربة 
في دول���ة اخرى يجب ان تتحمل جزءا من 
املس���ؤولية ألن عليها ان توقف هذا الدعم. 
وفيما يتعلق بقضية املهدي املنتظر فهي من 
القضايا الفقهية لدى البعض وليس لدينا 
نحن في اليمن ال زيادية وال ش���فاعية وال 
اعتق���د ان هذه النظرة التي رمبا يؤمن بها 
البعض يجب ان تكون أساسا إلثارة الفنت 

في أي دولة كانت.
وفيما يتعل���ق باملوقف اإليراني والذي 
يتردد دائما عند زيارة مسؤول ايراني على 
وحدة اليمن واستقراره وأمنه وهو موقف 
كل الدول، والتدخل ليس بالضرورة أن يكون 
رس���ميا فقد يكون غير رسمي ولهذا نحن 
نعتبر ان هناك قضية على احلكومة وهذا 

بشرى الزين
ثمن وزير اخلارجية اليمني د.أبو بكر 
القربي مواقف دول مجلس التعاون اخلليجية 

الداعمة لليمن ووحدة بالده واستقرارها.
وأعلن القربي في مؤمتر صحافي أقامه 
أمس في املتحف البحري في فندق راديسون 
بلو، انه يحمل رسالة من الرئيس علي عبداهلل 
صالح الى صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد تتضمن طلب اليمن من دول مجلس 
التعاون اخلليجية املس���اهمة في التنمية 
االقتصادية والقضاي���ا احمليطة بها والتي 
قادت الى هذه املشاكل، وكذلك التعاون من 
أجل مكافحة التطرف، والذي أصبح ضرورة 
ملحة في هذه الظروف وأن قضية املتمردين 

احلوثيني قضية مينية داخلية.
واشار القربي الى ان ما يجري في اليمن 
هو قضية تهم جميع دول مجلس التعاون 
اخلليجية، موضحا ان تهديد استقرار اليمن 
ستكون له انعكاسات على هذه الدول برمتها 

ليس اليمن وحده، وفيما يلي التفاصيل:
كان��ت لك��م تصريح��ات س��ابقة بوجود 
اطراف وأفراد من بعض الدول ومنها الكويت 
والسعودية والبحرين تساند القوات احلوثية، 
فهل أجريتم اتصاالت م��ع هذه الدول ملعرفة 
طبيعة هذه اجلهات واملساعدات التي تقدمها؟

نحن في اليمن حاولنا ان نتجنب جعلها 
قضية تخضع لإلث���ارة اإلعالمية النها في 
حقيقة األمر قضية تتعلق بعالقات دول وعمل 
ديبلوماسي وارسال رسائل تخدم مصلحة 
جميع األطراف الت���ي قلنا إنها تتدخل في 
الشأن اليمني الداخلي وليس املهم أن نتحدث 
من هي األطراف، فهناك اطراف واتصاالت 
لتوصيل معلومات عنها للدول املعنية وهذا 

هو الطريق الصحيح للمعاجلة.
وماذا عن دعم اجلانب اإليراني للحوثيني؟ 
وان ه��ذه القضي��ة مرتبطة بظه��ور املهدي 

املنتظر؟

محمد الصباح: تشّعب التحديات أمام دول الخليج 
يستوجب وحدة التصور ومرونة التحرك

خالل افتتاح الدورة الـ 113 للمجلس الوزاري التحضيري للقمة

وفضله.
أتقدم باسمكم  وقبيل اخلتام 
الس����مو  جميعا ألخينا صاحب 
امللكي االمير سعود الفيصل بن 
عبدالعزيز آل سعود وزير خارجية 
اململكة العربية السعودية الشقيقة 
وللشعب السعودي العزيز بخالص 
التهان����ي والتبري����كات بالعودة 
امليمونة لصاحب الس����مو امللكي 
االمير سلطان بن عبدالعزيز آل 
سعود ولي العهد ونائب رئيس 
الدفاع  ال����وزراء ووزير  مجلس 
والطيران واملفتش العام في اململكة 
العربية السعودية الشقيقة بعد 
ان من اهلل سبحانه وتعالى على 
سموه من واسع نعمائه وعظيم 
فضله وهلل احلمد واملنة من قبل 
ومن بعد ليستكمل مسيرة اخلير 
والنماء مع اخوانه اصحاب اجلاللة 

والسمو قادة دول املجلس.
كم����ا أتقدم باس����مكم جميعا 
ألخينا سمو الشيخ عبداهلل بن 
زاي����د آل نهيان حفظه اهلل وزير 
خارجي����ة دول االمارات العربية 
الش����قيقة وللش����عب  املتح����دة 
االماراتي العزيز بخالص العزاء 
وصادق املواساة بوفاة املغفور 
له بإذن اهلل الش����يخ سلطان بن 
صقر القاسمي النائب الثاني حلاكم 
رأس اخليمة طيب اهلل ثراه وجعل 
اجلنة مثواه مستذكرين بإجالل 
مناقبه الشخصية وسيرته العطرة 
التي انتهجت احلق عزة لألوطان 
ورفعة ألهلها س����ائال املولى عز 
وج����ل ان يتغمد الفقيد بواس����ع 
رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح 
جناته ويلهمنا الصبر والسكينة 
والس����لوان وإنا هلل وإن����ا اليه 

راجعون.

ما يرتؤون����ه وفق����ا ملنظورهم 
ورؤاهم السياس����ية. ان تشعب 
التحديات وتفرعها تس����توجب 
منا وحدة التصور بالتوازي مع 
مرونة التحرك تنسيقا وتشاورا 
إنفاذا لإلس����تراتيجية واحتواء 
للمواقف وص����دا للمخاطر على 
اال تثبط تلك املشاغل من هممنا 
األكيدة في رؤية األهداف املشتركة 
املرسومة ملواطني املجلس واقعا 
زاهرا معاشا تنشغل فيه البيئة 
اخلليجية بتنمية مكوناتها موروثا 
وفكرا وتطلعات وفقا ملتطلبات 
العصر ف����ي التنمية االجتماعية 
واالقتصادية وذلك في محيط آمن 
مس����تقر ومتآلف بعون من اهلل 

فيحفظ لكياننا منعته استقرارا 
ومنوا وتأثيرا.

التأكيد بأن  القول  وغني عن 
الهواجس تل����ك إذ حتظى ببالغ 
اهتمام قادة دول مجلسنا فإن رؤى 
معاجلتها مستقرة في ضمائرهم 
جلية في ابعادها ثاقبة املنظور 
وس����امية األهداف لذا فان املهمة 
املناطة بنا تستظل بالتوجيهات 
العليا في طرح معاليكم للمرئيات 
واملقترح����ات فتض����اف ما امكن 
االضافة الى جدول أعمالنا املقترح 
بش����كل خاص والى مسار عمل 
مجلس����نا املوقر بشكل اعم لرفع 
االطروحات الى اصحاب اجلاللة 
والسمو قادة دول املجلس ليقرروا 

مجلس التعاون وألخوانه األفاضل 
األمناء املساعدين ومنتسبي االمانة 
العامة على دقة التنسيق وحثيث 
املتابعة ورقي اإلعداد مما كان له 
ابل����غ األثر في تيس����ير جهودنا 
الرامي����ة لرفع����ة األوطان وعزة 

مواطني املجلس.
تنعق����د اجتماع����ات قمتن����ا 
اخلليجية في الكويت ومجلسنا 
محاط مبستجدات امنية خطيرة 
وتداعيات اقتصادية كبيرة متسه 
مسا مباشرا وتقع في مدى تأثيرهما 
بتفاوت ال يستثني أيا من أركانه 
مما يس����توجب تداعينا لتدارس 
مس����بباتها واس����تجالء واقعها 
واستشفاف ما يكفل التعامل األمثل 

بيان عاكوم وكونا
قال نائ����ب رئي����س مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد الصباح امس ان تشعب 
التحديات التي تواجه دول مجلس 
التع����اون اخلليجي تس����توجب 
التحرك  التصور ومرونة  وحدة 
تنسيقا وتشاورا. واضاف في كلمة 
افتتح بها الدورة ال� 113 للمجلس 
الوزاري التحضيري للدورة ال� 30 
للمجلس األعلى ملجلس التعاون 
العربية  اخلليجي لدول اخلليج 
ان ذل����ك يجب ان يك����ون إنفاذا 
لإلستراتيجية واحتواء للمواقف 

وصدا للمخاطر.
وأك����د اهمي����ة أال تثبط تلك 
املش����اغل من همم دول املجلس 
األكيدة في رؤية األهداف املشتركة 
املرسومة ملواطني املجلس واقعا 
زاهرا معاشا تنشغل فيه البيئة 
اخلليجية بتنمية مكوناتها موروثا 
وفكرا وتطلعات وفقا ملتطلبات 
العصر ف����ي التنمية االجتماعية 
ف����ي محيط آمن  واالقتصادي����ة 
ومس����تقر ومتآلف.. وفيما يلي 

نص الكلمة كاملة:
بادئ ذي بدء يطيب لي ونحن 
على مشارف انعقاد الدورة ال�� 30 
للمجلس األعلى ملجلس التعاون 
ان ارحب  العربية  لدول اخلليج 
الترحيب وأجزله بإخوة  اصدق 
كرام أعزاء ملواصلة مسيرة اخلير 
التي بدأت خطواتها املباركة برؤى 
الذي����ن حملوا  س����امية لقادتنا 
امان����ات ش����عبنا وتطلعاته في 
صياغة حاضره الزاهر ومستقبله 
الواعد املأم����ول بإذن اهلل تعالى 
مس����تحضرين في اخلطى قيمنا 
الراسخة مستلهمني فضيلة العزم 
والتوكل ومستشفني سبل الرخاء 
تنمية وأمنا. اننا في تدارسنا اليوم 
ملا يحفل به جدول أعمالنا من آمال 
ومآل لنواصل بتفاؤل كبير تلك 
املساعي املخلصة التي احتضنتها 
س����لطنة عمان الش����قيقة بتميز 
واقتدار خالل ترؤسها للدورة ال� 29 
للمجلس األعلى ملجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية لذا فالشكر 
كل الشكر باسمكم جميعا ألخي 
الوزير  املوقر  يوسف بن علوي 
املسؤول عن الشؤون اخلارجية 
بسلطنة عمان الشقيقة على الرؤى 
اخليرة واجلهود املثمنة الكرمية 
التي كفل����ت الجتماعات املجلس 
ال����وزاري في دورت����ه املنصرمة 
بلوغ مقاصدها النبيلة وهلل احلمد 
واملنة. كما ان الش����كر موصول 
العطي����ة أمني عام  لعبدالرحمن 

العازمي يشيد بروح االتحاد والمحبة والتآخي 
بين رؤساء دول الخليج العربي وشعوبها

مزيد: شعوبنا تتطلع إلى تعزيز مسيرة
العمل الخليجي المشترك ودفع عجلة التنمية

الرجيب: إجراءات أمنية شاملة متكاملة 

أشاد النائب مخلد العازمي باالجتماع املرتقب لقادة رؤساء دول مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية بالكويت برئاسة صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد، مش����يرا الى روح التآخي والتعاون املتبادل بني 
الدول األعضاء. واضاف العازمي ان األمل معقود على أن تأتي نتائج هذا 
االجتماع بثمارها ونتائجها الطيبة واإليجابية لتحقيق مزيد من الدعم 
املتبادل في اإلمكانات املادية والبش����رية بني الدول األعضاء لتمثل قوة 
اقتصادية مؤثرة في االقتصاد العاملي ويعطي للدول األعضاء مكانها بني 
دول العال����م، مبا يتحقق معه ما نصبوا إليه جميعا من طموحات ملزيد 
من التعاون املثمر والبناء لدول املنطقة وشعوبها. واضاف العازمي ان 
ما نصبو اليه من قادتنا ما عهدناه فيهم من احلكمة وسداد الرأي ودقة 
التوجيه والوصول الى اصدار قرارات مؤثرة للنمو واالرتقاء بشعوب 

املنطقة لتظل اعالم الدول االعضاء خفاقة بني اعالم الدول الكبرى.

النائب حس���ني مزيد  رحب 
بأصحاب اجلاللة والسمو قادة 
التعاون اخلليجي  دول مجلس 
ضيوفا أعزاء على صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد في 
الكويت متمنيا  الثان���ي  بلدهم 
لهم طيب اإلقامة مبناسبة القمة 

اخلليجية الثالثني.
وقال مزيد في تصريح صحافي 
ان الشعوب اخلليجية تتطلع إلى 
العمل اخلليجي  تعزيز مسيرة 
النمو  املش���ترك ودفع عجل���ة 
واالزدهار فضال عن ان املواطن 
اخلليجي يعقد اماال كبيرة على 
هذه القمة االستثنائية ويترقب ان 
تخرج بقرارات مهمة من شأنها أن 

قال وكي���ل وزارة الداخلية 
القائد واملش���رف العام لقيادة 
األم���ن والس���يطرة لقمة دول 
مجلس التعاون اخلليجي ال� 30 
الفريق احمد الرجيب انه مت وضع 
مجموعة من اإلجراءات األمنية 
الشاملة واملتكاملة ملواكبة القمة 
منها إجراءات وقائية واحترازية 

حلفظ األمن والنظام العام.
الرجي���ب خالل  واض���اف 
ترؤسه اجتماعا لقيادة األمن 
والس���يطرة أمس انه في إطار 
هذه اإلجراءات املتكاملة سيتم 
العديد م���ن اإلجراءات  اتخاذ 
به���دف احلفاظ على س���المة 
املواطنني واملقيم���ني وإحكام 
الس���يطرة األمنية واملرورية 
الكاملة في جميع املناطق التي 
تشهد أنشطة القمة اخلليجية. 
ان اإلجراءات اتخذت  وأوضح 

حتقق املزيد من املزايا واالجنازات 
في جميع املجاالت.

وأوضح ان هذه القمة تأتي في 
ظل ظروف وحتديات استثنائية 

أيضا على الطرق الرئيس���ية 
والفرعي���ة املؤدية إليها وذلك 
بالتنسيق بني مديريات األمن 
الع���ام في احملافظات الس���ت 
واإلدارات ذات االختص���اص 
في تنفيذ اخلطة وهي اإلدارة 
العامة للدوريات واإلدارة العامة 

األمير تركي بن سلطان

الفريق احمد الرجيب

)محمد ماهر(وزير اخلارجية اليمني أبو بكر القربي والسفير اليمني خالد الشيخ أثناء املؤمتر الصحافي

حسني مزيد

مخلد العازمي

ومتثل هذا بسهولة استحضار 
الطالبات للمعلومات رغم صغر 
سنهن خاصة من خالل اشراكهن 
مبسابقات تعليمية واستخدام 
عملية االنتخ���اب والتصويت 
بالفصل وبذلك قد رس���خت في 
اذهانهن معلومات قيمة ومفيدة 
كاملواطنة واملمارسة الدميوقراطية 
واحترام رموز البلد وروح االنتماء 

للوطن.
هذا وأشادت د.املبارك بجدول 
القمة احلافل باملواضيع  اعمال 
احليوي���ة والتنموية كالتنمية 
البشرية وايضا خلق قنوات ربط 
وتواصل بني دول اخلليج اهمها 

القطار اخلليجي املزمع اقامته.
وأكدت املبارك أن عقد القمة 
بشكل دوري ومستمر في شهر 
ديسمبر من كل عام اجناز مهم 
وكبير ليتم من خاللها ترسيخ 
مفه���وم املواطن���ة اخلليجي���ة 

احلقة.

معصومة: االتحاد النقدي أكبر إنجازات القمة
مريم بندق

اك���دت النائب���ة د.معصومة 
املبارك ان االجن���از االكبر لقمة 
التعاون اخلليجي  دول مجلس 
التي تستضيفها الكويت اليوم هو 
انطالق االحتاد النقدي اخلليجي 
الذي سيتبعه الوصول الى العملة 

اخلليجية املوحدة.
ج���اء تصري���ح د.معصومة 
اثناء حضورها درسا منوذجيا 
نظمه قسم االجتماعيات مبدرسة 
العديلية االبتدائية بنات حول 
الدميوقراطية واملواطنة أعدته 
املعلمة عائش���ة ابا اخليل، وقد 
تضمن الدرس عدة مواضيع اهمها 
تعريف الدميوقراطية وممارستها 
بشكل فعلي في الفصل والتحدث 
عن سمات املجتمع الدميوقراطي 
ومنها حرية اتخاذ القرار وصور 
تطبيقه���ا باملجتم���ع الكويتي، 
واستخراج نصوص من الدستور 
وشرحها مبا يتناسب مع اعمار 

الطالبات.
وقد اش���ادت عضو مجلس 
األم���ة د.معصومة املبارك بأداء 
املعلمة واملعلومات احليوية التي 
تضمنها الدرس النموذجي، مفيدة 
بأن الدرس عملي وحيوي وأبرز 
امكانيات كثيرة حول ايجابيات 
التعليمية  الوس���ائل  استخدام 
احلديثة والتقني���ات املتطورة 

د.معصومة املبارك

الرياض � كونا: أكد مساعد وزير الثقافة واإلعالم السعودي األمير 
تركي بن سلطان بن عبدالعزيز أمس أهمية الدور احملوري الذي تلعبه 

الكويت في محيطها اخلليجي والعربي واإلقليمي والعاملي.
وأش���اد األمير تركي في تصريح ل� »كونا« مبناس���بة اس���تضافة 
الكوي���ت أعمال القمة اخلليجية ال���� 30 للمجلس األعلى بالدور الذي 
يقوم به صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد في رئاسة وإدارة 
القم���ة وجهوده للتضامن اخلليجي. وش���دد على أهمي���ة القمة التي 
تتزام���ن مع ظروف وحتديات دولية وإقليمي���ة جعلتها محل اهتمام 
دولي وإقليمي ملا ستس���فر عنه من قرارات، مضيفا ان القمة ستجدد 
التأكيد على أهمية الدور احملوري للكويت. واعتبر ان القمة تعد قمة 
اقتصادية تدعم مس���يرة املجلس خاصة انها تتزامن مع قرب تطبيق 

العملة اخلليجية املوحد.

تركي بن سلطان: دور الكويت مميز خليجيًا وعربيًا ودوليًا

جانب من االجتماع املشترك للدورة ال� 113 للمجلس الوزاري التحضيري للقمة برئاسة الشيخ د.محمد الصباح

الشمالي: وزراء المالية أقّروا تفعيل االتحاد النقدي
قال وزير املالية مصطفى الشمالي عقب اجتماع 
وزراء املالي��ة واالقتص��اد بدول مجل��س التعاون 
اخلليج��ي امس انه مت االتفاق عل��ى تفعيل اتفاقية 

االحتاد النقدي بني دول املجلس.
وأضاف الش��مالي انه متت مناقش��ة موضوع 
العمل��ة اخلليجية املوحدة »ومت االتفاق على تفعيل 

االحتاد النقدي بني دول املجلس«.
وكشف الشمالي عن ان االجتماع املشترك بني 
وزراء املال واالقتص��اد ووزراء اخلارجية )املنعقد 

حاليا( سيبحث موضوع البنك املركزي اخلليجي.
وأوضح أن االجتماع تناول موضوعني أساسيني 
أولهما يتعلق باالحتاد اجلمركي والعملة فيما يتعلق 

اآلخر مبوضوع تدريب الدول املهتمة بالتدريب.
وفيما يخص موضوع هيئة الس��كك احلديدية 
ب��ني دول مجلس التعاون اخلليج��ي قال إن هناك 

تس��اؤالت حول املوضوع بشأن إمكانية استخدام 
نفس خطوط السرعات املختلفة بني دول املجلس، 
مبينا أن دراس��ات س��تقدم إلى االجتم��اع املقبل 
لوزراء املالي��ة واالقتصاد »ملعرف��ة التكلفة املالية 
احلقيقية التي س��يوضع على أساس��ها مش��روع 
هيئة السكك احلديدية وكلفنا األمانة العامة ملجلس 
التعاون اخلليجي بإعداد كل ما يتعلق بهيئة السكك 

احلديدية«.
وحول موض��وع األزم��ة املالية ف��ي دبي قال 
الش��مالي »لم يناق��ش االجتماع ه��ذا املوضوع«، 
مس��تدركا بالقول »لكن س��تعرض األم��ور املالية 

واالقتصادية في دول املجلس«.
وأش��ار إلى أن قم��ة الكويت س��تحتفل اليوم 
بتدش��ني مش��روع الرب��ط الكهربائ��ي ب��ني دول 

املجلس.


