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أكد أنها فرصة لتدارس المستجدات ومواصلة العمل إلنجاز المكاسب

خليفة بن سلمان: حكمة صاحب السمو ستعزز روح التكاتف والعمل الجماعي
ململكة البحرين لتكون مركزا إقليميا للحفاظ على 
التراث االنساني في املنطقة مؤكدا سموه أهمية 
االستفادة من هذا املركز في دعم قدرات الدول 
األعضاء في مجلس التعاون لالهتمام بهذا التراث 
واحلفاظ عليه وصون خصوصياتها الثقافية 
التي ش����كلت مالمحها اإلنسانية واالجتماعية 
والتراثية عبر التاريخ. كما أكد سموه في هذا 
اإلطار أهمية تركيز دول املجلس في البعدين 
الثقافي واالجتماعي على تطوير التعليم وربط 
املناهج الدراس����ية بتاريخ وتراث هذه الدول 
وباالحتياجات الفعلية له����ا وحماية األجيال 
املقبلة من ظاهرة »التغريب« التي باتت تتعرض 
لها العديد من املجتمعات في العالم وتتسبب 
في أن تفقد هذه املجتمعات هويتها أو االبتعاد 
عن قيمها وتقاليدها وعاداتها التي ترسخت في 

وجدان شعوبها على مر التاريخ.
وشدد صاحب السمو امللكي رئيس الوزراء 
مبملكة البحرين في السياق ذاته على ضرورة ان 
تراعي دول املجلس احلفاظ على خصوصياتها 
الثقافية واالجتماعية في ظل االنفتاح اإلعالمي. 
ودعا صاحب السمو امللكي الى ان يتم التركيز 
ف����ي اخلطط اإلعالمية والثقافية لدول مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية على دعم املكون 
الثقافي األصيل لشعوب دول املجلس والتقليل 
من حجم تأث����ره مبكونات ثقافية أخرى قد ال 
تتفق وعاداتنا وتقاليدنا ومبا يؤدي الى حماية 
وصون واحلفاظ على الثوابت والقيم والهوية 

العربية اإلسالمية لهذه الدول.

لتوليد الكهرباء ملواجهة االستهالك املتزايد في 
الدول األعضاء وهو ما سيعزز ويزيد من مساهمة 
قطاع الكهرباء في الناجت القومي اإلجمالي لكل 
دولة عضو. وش����دد سموه على ما ميثله هذا 
املشروع من أهمية مس����تقبلية لدول مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية بالنظر الى ما 
يشكله من خطوة أو مرحلة أولى على طريق 
ربط دول املجلس بش����بكات الكهرباء العربية 
واالنتقال بعد ذلك الى الربط العربي اجلماعي 
مع الشبكة األوربية وما سيحققه هذا الربط من 
فوائد كبيرة ليس لدول اخلليج وحدها وامنا 
للدول العربية واألوروبية التي ستشترك في هذه 
الشبكة. وأعرب رئيس الوزراء البحريني عن 
تطلعه الى دراسة وبحث ربط الشبكة اخلليجية 
والعربية باملزيد من الشبكات األخرى السيما 
مع الدول اآلس����يوية مبا يحقق قيمة مضافة 
القتصادات هذه الدول مجتمعة ويس����اهم في 
توفير املزيد من األموال واحتياطيات الطاقة 
الكهربائية وصوال الى ربط أنحاء العالم املختلفة 

بهذه الشبكات. 
ومن جانب آخر أكد صاحب السمو امللكي 
الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء 
مبملكة البحرين أهمية االستراتيجية الثقافية 
لدول مجلس التعاون مش����ددا سموه على ما 
تتمتع به دول املجلس الست من خصوصيات 
ثقافية واجتماعية وإرث حضاري وتراث انساني 

وثقافي ينبغي االهتمام به واحلفاظ عليه.
وأشار سموه الى اختيار منظمة اليونسكو 

احلواج����ز والعقبات 
التي تعترض النشاط 
التجاري واالقتصادي 
ب����ن  واالس����تثماري 
هذه ال����دول وأن يتم 
القادمة  في املرحل����ة 
تعزيز االس����تثمارات 
املش����تركة بن الدول 
الس����ت بإنشاء املزيد 
من املشاريع اخلليجية 
التي تعزز  املشتركة 
وتدعم ه����ذا التكامل. 
وأشاد صاحب السمو 
امللكي باخلطوات التي 
قطعتها دول مجلس 
التعاون لدول اخلليج 
العربية لتحقيق الربط 
الدول  الكهربائي بن 
الس����ت األعضاء في 

املجلس.
وقال سموه ان هذا الربط يشكل حلقة مهمة 
أخرى من حلقات التكامل اخلليجي مبا سيحققه 
من وفر ل����كل دولة عض����و وتعزيز قدرة كل 
دول����ة في توفير املزيد من احتياطيات الطاقة 
الكهربائية. وأكد صاحب السمو امللكي أن هذا 
املشروع اخلليجي احليوي الكبير سيحقق فوائد 
اقتصادية عديدة وسيوفر مبالغ طائلة لدول 
املجلس كانت ستخصص لشراء محطات جديدة 

سموه أن ذلك سيؤدي 
التعاون  الى زي����ادة 
االقتصادي والتجاري 
وتوفي����ر املزي����د من 
االستثمارية  الفرص 
التي س����تتيح ايجاد 
العديد من فرص العمل 
واستيعاب اخلريجن 
اجلدد م����ن مواطني 
هذه الدول في أسواق 
العمل. كما أكد سموه 
أن عزم دول املجلس 
عل����ى املضي قدما في 
اصدار العملة اخلليجية 
املوحدة سيسهم بدوره 
وبش����كل كبي����ر في 
اخلروج بعملة قوية 
لدول املجلس سيكون 
لها شأنها وانعكاساتها 

االيجابية في التعام����ل االقتصادي واملبادالت 
التجارية مع دول العالم مشيرا سموه الى أن 
هذه العملة املوحدة ستش����كل بدورها اضافة 
مالية ومصرفية بالغة األهمية تعزز خطوات 

التكامل االقتصادي بن الدول األعضاء.
وفي ذات السياق أكد صاحب السمو امللكي 
رئيس الوزراء في مملكة البحرين أهمية الدفع 
باجتاه حتقيق املزيد م����ن التكامل بن الدول 
الست األعضاء في مجلس التعاون وازالة كل 

قال س����موه ان »هذه العالقات أسس����ها اآلباء 
واألجداد وأس����هم التقارب والتواصل املستمر 
بن القيادتن والشعبن في ترسيخها وزيادة 
قوتها ومتانتها فعالقاتنا مع الشقيقة الكويت 
هي عالقة مصير مش����ترك يستند الى حقائق 
التاريخ والتالقي والتوافق في مواقف البلدين 
جتاه مختلف القضايا والكويت كانت والتزال 

عونا وسندا للبحرين«.
وفيما يتعلق باالحت����اد النقدي اخلليجي 
أكد رئي����س وزراء مملكة البحرين أن اتفاقية 
االحتاد النقدي بن دول مجلس التعاون لدول 
اخلليج العربية تشكل انطالقة جديدة في مسيرة 

التعاون املباركة بن دول املجلس.
وقال سموه ان »هذه االتفاقية ستحقق نقلة 
نوعية في التعاون االقتصادي بن الدول األعضاء 
في املجلس«. وشدد صاحب السمو امللكي على ان 
حرص مملكة البحرين على املصادقة على هذه 
االتفاقية قبل أيام من انعقاد قمة املجلس يأتي 
انطالقا من ادراك البحرين ملا متثله هذه االتفاقية 
من أهمية بالغة للعمل اخلليجي املشترك ومبا 
ستحققه لدول املجلس وشعوبها من منجزات 

ومكتسبات في املرحلة املقبلة.
وأشار سمو رئيس الوزراء في مملكة البحرين 
الى أن اتفاقية االحت����اد النقدي تعتبر اضافة 
مهمة ال����ى حلقات التكامل ب����ن دول املجلس 
وستسهم في الوصول بهذا التكامل الى مرحلة 
الس����وق املشتركة التي تستند في املقام األول 
الى االحت����اد النقدي واالحتاد اجلمركي مؤكدا 

املنام����ة � كونا: أكد صاحب الس����مو امللكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء 
مملكة البحري����ن أن قمة املجلس األعلى لقادة 
دول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية التي 
ستعقد في الكويت اليوم تشكل اضافة جديدة 
ومهمة في مس����يرة مجلس التعاون واالرتقاء 

بآليات العمل نحو األفضل. 
وتوجه سموه في حديث مع »كونا« أجرته في 
املنامة أمس بالتحية والتقدير الى صاحب السمو 
األمير الش����يخ صباح األحمد وقال ان »حنكة 
وحكمة سموه ورئاسته لهذه القمة ستعزز من 
روح التكاتف األخوي والعمل اجلماعي اخلليجي 
واخلروج بنتائج تتناسب مع طموحات وآمال 
شعوب املنطقة وتكفل حتقيق املزيد من التعاون 

والتكامل بن دول املجلس«.
وأكد سموه أن »هذه القمة هي فرصة مواتية 
لتدارس املستجدات في املنطقة ومواصلة العمل 
الجناز املزيد من املكاس����ب التي تخدم العمل 
اخلليجي حيث انها تعقد وسط تطورات سياسية 
واقتصادية مهمة ومتسارعة مما يتطلب بذل 

اجلهد وتعزيز العمل اخلليجي املشترك«.
ووصف سموه قمة الكويت ب� »أنها حدث 
تاريخ����ي ولها مدلوالتها« ف����ي ظل التطورات 
السياسية واالقتصادية التي تعيشها املنطقة 
واهتمام قادة دول املجلس بتدارس هذه األوضاع 
وتوظيف كل اجلهود واالمكانات التي تعود على 

شعوب املنطقة باخلير واالزدهار.
الكويتية  البحريني����ة -  العالقات  وحول 

صاحب السمو امللكي األمير خليفة بن سلمان

المحيسن: تدشين مشروع
 الربط الكهربائي خالل أعمال القمة

العتيقي: قمة الكويت 
سترّسخ مفهوم التكامل الخليجي

خوجة: عرض أولويات المشاريع الصحية

قال الرئي���س التنفيذي لهيئة الرب���ط الكهربائي 
لدول مجلس التعاون اخلليجي عدنان احمليس���ن ان 
مشروع الربط الكهربائي سيت��م تدشين��ه في القم��ة 
اخلليجي��ة ال� 30 املقررة اليوم. واوضح على هامش 
املع���رض االعالمي الذي افتت���ح اول من امس انه مت 
اختبار مش���روع الربط قبل فترة وجيزة للتأكد من 
سالمة الشبكة، ومت التشغيل التجريبي بنجاح، معربا 
عن بالغ سروره لرعاية قادة دول مجلس التعاون حفل 

تدشن هذا املشروع.
 واش���ار الى ان معظم دول العالم مرتبطة بعضها 
ببعض كهربائيا، مؤكدا ضرورة ان تكون دول مجلس 
التعاون اخلليج���ي مرتبطة ببعضها كهربائيا، وذلك 
لتوافر املادة، كما ان محطات التوليد الكهربائي كبيرة 
جدا في الدول اخلليجية. واضاف ان املشروع سيعود 

بالفائدة الكبيرة على الدول اخلليجية حسب الدراسات التي اجريت على الربط الكهربائي 
بن الدول، وهو مهم جدا، السيما في حالة الطوارئ.

وبن ان املشروع مت على ثالث مراحل، االولى شملت ربط مملكة البحرين مع السعودية 
وقطر والكويت، مش���يرا الى انه مت التشغيل التجريبي له قبل اسابيع ونقل نحو 1320 

ميغاوات ملدة عشر ساعات للتأكد من سالمة الشبكة ومتت هذه التجربة بنجاح.
 وقال ان املرحلة الثانية شملت رفع كفاءة شبكتي الكهرباء الداخلية باالمارات وسلطنة 
عمان بينما ستتكون املرحلة الثالثة من جزأين، اذ سيتم ربط دولة االمارات باملرحلة االولى 

في 2011 اما السلطنة وبحكم موقعها اجلغرافي فال بد من ربطها من خالل شبكة االمارات.

نيودلهي � كونا: اكد سفيرنا لدى سريالنكا يعقوب 
العتيق���ي اهمية قمة مجلس التعاون اخلليجي املقررة 
اليوم في الكويت في تعزيز وترسيخ مفهوم التكامل بن 
الدول االعضاء مبا يحقق تطلعات الشعوب اخلليجية. 
وقال العتيقي ل� »كونا« في اتصال هاتفي من العاصمة 
السريالنكية كولومبو ان شعوب دول مجلس التعاون 
اخلليجي تتطلع ال���ى القمة الثالثن الصحاب اجلاللة 
والسمو قادة املجلس الستكمال مسيرة التكامل السياسي 
واالقتصادي واالجتماعي اخلليجي. واضاف ان الشعوب 
اخلليجية تولي اهتماما كبيرا لقمة الكويت ملا تتضمنه 
من موضوعات وملفات ذات اهمية كبيرة على الصعيد 
اخلليجي من شأنها حتقيق تنمية خليجية شاملة. واعتبر 
رئاسة صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد للقمة 
مصدر اعتزاز الشعوب اخلليجية كافة ملا ميلكه سموه 

من حكمة ستمكنه من حتقيق تطلعاتهم مبشاركة اخوانه اصحاب اجلاللة والسمو قادة 
دول املجلس. وذكر ان ثقة مواطني دول مجلس التعاون بقادتهم ليس لها حدود الميانهم 
املطلق بحكمتهم وحرصهم على توفير مقومات التنمية الشاملة لشعوبهم مبا يضمن لهم 
التق���دم واالزدهار والعيش الرغيد. واوضح العتيقي ان اجندة القمة حتظى باهتمام بالغ 
الهمية البنود املدرجة عليها اقليميا ودوليا الس���يما موضوع العملة اخلليجية املوحدة 

وتشكيل املجلس النقدي اخلليجي وتعزيز السوق اخلليجية املشتركة.

الرياض � كونا: أشاد املدير العام للمكتب التنفيذي 
ملجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون د.توفيق 
خوجة باجلهود الكبيرة التي تبذلها جميع املؤسسات 
واجلهات في الكويت الستضافة القمة الثالثن ألصحاب 
اجلاللة والسمو قادة دول مجلس التعاون والتي تبدأ 
اعمالها الي���وم. وأعرب عن توقعاته بأن هذه القمة 
ستضيف اجنازا متميزا في سجل االجنازات والعطاءات 
التي حققتها القمم الس���ابقة في شتى املجاالت من 
اج���ل حتقيق آمال وطموحات مواطني دول مجلس 
التعاون، معتبرا ان هناك منظومة رائعة في الكويت 
تعمل بكل اهتمام وفاعلية من اجل اجناح هذه القمة. 
واشار املدير العام للمكتب التنفيذي ملجلس وزراء 
الصحة لدول مجلس التعاون والذي يشارك في اعمال 
هذه القمة، الى عرض اولويات املشاريع الصحية في 

دول مجل���س التعاون باملكاتب اخلليجية املتخصصة في مجاالت الصحة والتعليم 
والعمل والشباب والرياضة وجهاز تلفزيون اخلليج وغيرها من املكاتب.

عدنان احمليسن

يعقوب العتيقي

د.توفيق خوجة

القمة الخليجية الـ 30.. قمة إنجازات بامتياز

العملة والربط الكهربائي تطور مهم ويبقى أن تتبعهما خطوات نحو اندماج كامل

قمة الكويت بين هموم المواطن.. والظروف االستثنائية
بيان عاكوم

القمة  اليوم  تفتتح 
اخلليجي���ة برئاس���ة 
صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد 
ألول م���رة ف���ي عهده 
والش���ك ان رئاس���ته 
ستضفي طابعا خاصا 
لتمرسه وخبرته الواسعة في احلياة 

السياسية والديبلوماسية.
جدول اعمال القم���ة قد يبدو 
مألوف���ا من خ���الل القضايا التي 
سيناقشها كالقضية الفلسطينية 
والعراقي���ة وااليراني���ة وقضية 
اجل���زر االماراتية الثالث، اضافة 
الى وافد جديد، وهو احداث اليمن 
وتداعياتها على املنطقة، وكذلك 
قضاي���ا اقتصادية ملحة كاألزمة 
االقتصادي���ة األخيرة التي منيت 

بها االمارات.
وعل���ى ما يبدو فإن���ه مع كل 

انعقاد ألي قمة تكون هناك ظروف 
استثنائية وحرجة متر بها املنطقة 
لتوالي االحداث وسخونتها في كل 
اجتاه واحلدث األبرز له����ذا العام 
هو اليمن وصراعها مع احل����وثين 
وما يشكله هذا احلدث من تأث����ير 
على أمن املنطقة اخلليجية ك����كل 
الى جانب اشكالية فرضت نفسها 
عل���ى دول التع���اون وهي مدى 
اس���تمرارية رؤيتهم في انضمام 
اليم���ن ال���ى املجلس بع���د هذا 

التصعيد.
وكذلك التط���ورات لدى اجلار 
الدائم ايران والتصعيد بينها وبن 
الوكالة الدولي���ة للطاقة الذرية، 
وعزم ايران على بناء 10 محطات 
اليوراني���وم، وما قد  لتخصيب 
تشكله خطوة طهران فيما لو نفذت 
تهديداتها بتخفيض تعاونها مع 
الوكالة من خطورة وغموض حول 
هذا امللف بالنسبة لدول اخلليج.

اال انه وعلى ما يبدو ان الكويت 
بدأت متارس دورها كرئيسة للقمة 
قبل انعقادها على الصعيد االيراني 
وما كانت زيارة سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد االخيرة 
الى ايران اال دلي���ال على انتهاج 
سياسة اقتصادية في التعامل مع 
طهران ولهذا جاء تصريح سموه 
بأن ابواب الكويت مفتوحة للتجار 
االيراني���ن، وبالتالي فليكن باب 
االقتصاد مدخال للتعاون نحو عالم 

السياسة.
وال يخلو املل���ف العراقي من 
أهمية بالغ���ة بعد حالة االنفالت 
االمن���ي وش���ظاياها التي تتناثر 
وتصيب املنطقة من خالل عمليات 

التسلل واالرهاب.
ال شك ان لهذه القضايا اهمية 
وتأثي���را على مس���يرة مجلس 
الذي  الس���ؤال  ان  اال  التع���اون، 
يبقى مطروحا الى اي مدى تتواءم 

تلك القضايا م���ع احالم املواطن 
اخلليجي؟

فمن املؤكد ان املواطن ال يتأثر 
مبناقش���ة هذه القضايا »املهمة« 
بقدر تأثره بالغاء القيود وحرية 
اكبر في التنقل والتملك والشروع 
في وحدة حقيقية فعلية من خالل 
الوط���ن اخلليجي  ابن���اء  حلمة 
وشعورهم بأنهم في وطن واحد 
يرددون نشيدا واحدا ولهم برملان 
واحد ومحكمة واحدة ومؤسسات 
مشتركة ومشاريع مشتركة متثل 
مدخ���ال ملجلس احتادي منوذجي 
على شاكلة االحتاد االوروبي، ومن 
هنا تأتي اهمية اعادة قراءة جديدة 
ومراجعة نقدية جادة لكل املراحل 
التي مر بها مجلس التعاون وتفعيل 
التوصيات وحتقيقها على أرض 

الواقع.
ومن هنا تأتي اهمية قمة الكويت 
التي ستش���هد على خطوة بارزة 

وملحة من قبل املواطن اخلليجي 
وهي املصادقة على اتفاقية االحتاد 
النقدي الذي يؤسس لقيام املجلس 
النقدي ومهمته اقامة البنك املركزي 
ل���دول اخلليج واص���دار العملة 
املوحدة والتي من املقرر ان تعلن في 
موعدها عام 2010 على امل ان تعود 
االمارات عن قرارها باالنسحاب من 
العملة واعالن عودتها وانضمامها 
الى قطار العملة املوحدة في القمة 
ما س���يضيف ايضا اهمية بالغة 
للقمة ولقرار االمارات ملا تشكله 
هذه اخلطوة من قوة على العملة 
اخلليجية املوحدة نظرا ملا تتمتع 
به االمارات م���ن مركز اقتصادي 
بارز، هذا الى جانب تدشن الربط 
الكهربائي بن دول املجلس على 
هامش القمة، فهذه خطوات بارزة 
نحو التكامل االقتصادي، ويبقى ما 
ينتظره املواطن ان تتبعها خطوات 

اكبر نحو اندماج واحتاد كامل.

ان مش���اعر الفخر واالعتزاز واالمل 
تنتابن���ي، وأن���ا ارى وطن���ي الكويت 
وقد ارتدت زخرفها وازينت اس���تعدادا 
الس���تضافة حدث كبير في حجم القمة 
اخلليجية ال� 30 واستقبال االشقاء من 
دول اجلوار، ولي���س هذا جديدا، فقبل 
بضعة اشهر احتضنت القمة االقتصادية 
والتنموية واالجتماعية في شهر يناير 
من العام احلالي، تلك القمة التي شهدت 
جناحا غير مس���بوق، فقد تبارى فيها 
قادة اخلليج إلط���الق مبادرات التنمية 
والبناء، كما شهدت مصاحلة عربية بن 
عدد من الزعماء العرب، وهكذا ستبقى 
الكويت في ظل حكمة صاحب الس���مو 
األمير الش���يخ صباح األحمد وخبراته 
السياس���ية والديبلوماس���ية الواسعة 
كبيرة مبواقفها وقيادتها، رائدة بحرصها 
على وحدة االمة اخلليجية والذود عن 
مصاحلها، وجمع الصف العربي واطالق 
املبادرات واملشاريع التنموية، واملتابع 
ملسيرة مجلس التعاون اخلليجي خالل 
العقود الثالثة املاضية يدرك ان اصحاب 
اجلاللة والسمو حريصون على توسيع 
رقعة التكامل اخلليجي والعمل املشترك، 
بل عازمون على مواصلة املسيرة ودعم 

املصالح العليا لدولهم وشعوبهم.
وال شك ان االمة اخلليجية متر بظروف 
دقيقة وبالغة الصعوب���ة، فالتحديات 
االقتصادي���ة واالمني���ة واالجتماعية 
والثقافية والبيئية والصحية والتعليمية 
وغيرها حتيط بها من كل جانب، ويأتي 
انعقاد القمة في ظل االزمة املالية العاملية 
وتداعياتها، وما تشهده امارة دبي من ازمة 
ديون، ولهذا فمن املتوقع ان تلقي هذه 
الكبيرة والتحديات اجلسيمة  االحداث 
بظالله���ا على اعمال القمة، وس���تكون 

حاض���رة بق���وة 
من اجل تدارسها 
ووض���ع آلي���ات 

التعاطي معها.
وال���ى جانب 
ف���إن  ذل���ك، 
انظار الش���عوب 
تتجه  اخلليجية 
الى الكويت خالل 
املقبلن  اليومن 
الى ان  متطلعن 
التوفيق  يحالف 
قادة دول مجلس 
التع���اون إلجناز 
عدد من املشاريع 
اخلليجية العمالقة 
االهتم���ام  ذات 
ومن  املش���ترك، 
تأس���يس  بينها 
النقدي  االحت���اد 
بهدف  اخلليجي 
توحيد السياسات 

بن البنوك الوطنية اخلليجية واطالق 
التشريعات الالزمة لتوحيد السياسات 
النقدي���ة واملالية والعمل على انش���اء 
تكتل اقتصادي قوي قادر على منافسة 
التكتالت االقتصادية العاملية، السيما في 
ظل االزمة العاملية، وكذلك اطالق عربة 
العملة اخلليجية املوحدة من اجل تسهيل 
عملية انتقال االموال بن الدول اخلليجية 
والتجارة البينية وتنقل االستثمارات بن 
دول املجلس مبا يعود في نهاية االمر على 
تطور االقتصادات اخلليجية، كما ستخرج 
القمة بقرارات مفصلية تتمثل في التوقيع 
على اتفاقية الربط الكهربائي اخلليجي 
وبحث سبل انشاء شبكة السكك احلديدية 

اخلليجي���ة، كما 
ض  ستس���تعر
القم���ة اوض���اع 
اس���واق النف���ط 
العاملية ودراسة 
تأثير تقلبات هذه 
االسواق على دول 
بالذات،  املجلس 
ه���ذا  باعتب���ار 
املوضوع الشائك 
ميثل عصب احلياة 
في دول املجلس، 
مبا يعني هذا كله 
انها ستكون قمة 
االجنازات بامتياز، 
بل ستكون نقطة 
حت���ول ممي���زة 
في مس���يرة دول 
التعاون  مجلس 
ت  ا د قتص���ا ا و
كم���ا  املنطق���ة، 
ان ه���ذه اجلهود 
الكبيرة سيكون لها اثر طيب على شعوب 

املنطقة واالجيال املقبلة.
والبد ان نست���ذكر في ه����ذا امل����قام 
ان حرص قادة اخلليج ع����لى تأسيس 
مش���روع االحت����اد النقدي يأتي ايفاء 
للدور امله���م الذي قام به اصحاب اجلاللة 
والسمو القادة في السابق وتخليدا لذكرى 
أمير الكويت الراحل املغفور له الشيخ 
جابر االحمد وخادم احلرمن الشريفن 
الراحل ملك اململكة العربية السعودية 
املغفور ل���ه امللك فهد ب���ن عبدالعزيز 
ورئيس دولة االمارات العربية املتحدة 
الراحل املغفور له الشيخ زايد بن سلطان 
آل نهيان الذي���ن وضعوا اللبنة االولى 

في املشروع وكانوا يحلمون بأن يرى 
النور.

وأمل الش���عوب اخلليجية كبير في 
ان تس���هم العملة اخلليجي���ة املوحدة 
بعد اقرارها وتطبيقها في إحداث تكامل 
اقتصادي حقيقي بن دول مجلس التعاون 
وتعزي���ز التبادل التج���اري بن الدول 
اقامة االستثمارات  اخلليجية وتسهيل 
املش���تركة، وتفعيل السوق اخلليجية 
املش���تركة والت���ي من ش���أنها تعزيز 
التجارة البينية للدول اخلليجية ودعم 
مش���اركة القطاع اخلاص اخلليجي في 
الدول  التي تنشدها  التنمية املستدامة 

اخلليجية.
كم���ا ان مل�������ف االم�������ن القومي 
اخل����ليجي سيكون حاضرا في مناقشات 
ال����زعماء بقوة ف���ي ظل اجلدل الدائر 
حول امل����لف النووي االيراني وسعي 
طهران الم�����تالك السالح النووي، وكذلك 
احلرب ال����دائرة في اليمن وتهديد بعض 
اليمنية املتمردة ألمن دول  املجموعات 
اجلوار، وما زالت القضية العراقية تشهد 
تدخالت من بعض القوى االقليمية االمر 
ال���ذي يتطلب من ق���ادة دول مجل���س 
التعاون بلورة رؤية مشتركة في التصدي 
له���ذه القضايا والتعاط���ي معها وفق 
نظرية االمن القومي اخلليجي والدفاع 

املشترك.
وال أتصور ان يكتب النجاح ملثل هذه 
االجنازات الكبي���رة اال بفضل اهلل أوال 
ثم بفضل اجله���ود الدؤوبة والصادقة 
لصاحب الس���مو األمي���ر والتوجيهات 
السديدة ألصحاب اجلاللة والسمو قادة 
دول مجلس التعاون اخلليجي في تفعيل 
العمل اخلليجي املشترك وتعزيز املواطنة 

اخلليجية.
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