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مواطنون خليجيون لـ »األنباء«: مجلس »التعاون« حقق نجاحات كبيرة 
وننتظر من قمة الكويت إنجازات ملموسة على أرض الواقع

أكدوا على أهمية مشاريع الربط الكهربائي وتوحيد العملة الخليجية والمناهج التعليمية

 بشرى الزين
أكد عدد من مواطني دول مجلس التعاون اخلليجي على أهمية القمة اخلليجية التي ستسـتضيفها الكويت، نظرا لطبيعة املوضوعات امللحة التي ستناقشها 
القمـة في دورتها الـ 30، وقال املواطنون اخلليجيون في تصريحات لـ »األنباء« ان مجلس التعاون اخلليجي حقق كثيرا من االجنازات في مجاالت متعددة اال انه 

آن االوان لتطوير هذه الوحدة وتفعيلها لتشمل توحيد مناهج التعليم واطالق العملة اخلليجية املوحدة وربط دول املجلس بشبكة السكك احلديدية.

واضافوا ان هذه الدول لديها من اخلصائص الثقافية واالجتماعية واالمكانات املادية ما ميكنها ان تكون منظومة تعاونية منوذجية مشيرين الى ما بلغته الدول 
االوروبية من مستوى الوحدة رغم اختالف شعوبها وما مرت به من حروب وصراعات دموية طاحنة لعدة قرون.

وأمـل هؤالء ان تخرج قمة الكويت بقرارات اكثـر فاعلية وتلبي طموحات املواطن اخلليجي ملزيد من التقدم والتطـور، الفتني الى ان هذه القمة متثل نقطة 
مفصلية في تاريخ التعاون اخلليجي من حيث املوضوعات املطروحة سواء على الصعيد السياسي او األمني او االقتصادي، وفيما يلي التفاصيل:

الخيـال: العملـة الخليجية الموحدة سـتعطي طفـرة نوعية لالقتصـاد الخليجي البعيجـان: النهضة العلميـة والعمرانية تفـرض طموحات أكبر علـى القمة الـ 30

القـالف: دول »التعـاون« تملـك إمكانيـات تمكنهـا مـن التضامـن فيمـا بينهـا العنـزي: نأمـل أن تصـب قـرارات القمـة نحـو المزيـد مـن التعـاون والوحـدة

االمني الــعام للجـــنة الوطنية 
للــــتربية والثـــــقافة والعلوم 
عبداللــــطيف البعيــــجان رأى 
ان القمــــة اخلليـــــجية التـــي 
تعقد دورتها الـ 30 في الكويت من 
شــــأنها ان تــعزز الروابط بني 
دول مجلس التعاون اخلليجي 
حتى تزداد عمقا، مشيرا الى ان 
العمرانية والعلمية  النهـــضة 
توضح ان الطموحات اصبحت 
ملموسة على ارض الواقع على 

جميع االصعدة.
واضاف البعيجان ان شعوب 
دول مجلس التعاون اخلليجي 
في حاجة الــــى طموحات اكبر 
مما هو موجود، مشيرا الى ان 
اجلميع يأمل في ان تتفق دول 
مجلس التعــــاون على توحيد 
مجاالت التعاون املختلفة، مذكرا 
ان الكويت التي تستضيف هذه 
القمة هي ارض السالم وترحب 
دائما بالقادة واالشقاء من دول 
العربية ســــواء خالل  اخلليج 

احلدث او غيره.

رغبات الشعوب

من جهتــــه قال علي اخليال 
من االمــــارات العربية املتحدة 
ان مجلــــس التعاون اخلليجي 
حقق اجنازات كثيرة وطموحات 
مختلفة للمواطنني اخلليجيني 
العملــــة  ان انطالقــــة  مبينــــا 
اخلليجية املوحدة ستعطي طفرة 
نوعية لالقتصاد اخلليجي لهذه 
الدول، الفتا الى ان فكرة الربط 
الكهربائي متثل حدثا واجنازا 
لقــــادة دول مجلس  يحســــب 
التعاون الذين ما فتئوا يعملون 
لتحقيق رغبات شعوبهم والرقي 
ببلدانهم واالرتقاء بها الى مدارج 

النماء واالزدهار.
واضــــاف اخليــــال ان دول 
مجلس التعاون ترتبط ببعضها 
مــــن ناحيــــة الديــــن والعرق 
واخلصائص االجتماعية وكلها 
قواسم مشتركة تسهل من عملية 

االندماج والوحدة.
واشار الى ان مواطني دول 
مجلس التعاون طاملا انتظروا 
هذه القمة متطلعني الى ان تسفر 
قمة الكويت عن توحيد العملة 
اخلليـــجية وكذلك تسهيل عملية 
االنتــــقال وتطــــوير مجــال 
املواصالت كإنشــــاء مشــــروع 

لدولنـا أكبـر  تطـورًا  سـتضمن  للتعـاون  مجـاالت  هنـاك  المنهالـي: 

الموسوي: ننتظر السوق المشتركة وتحسين المستوى المعيشي للمواطن الخليجي

وليد العليان

خالد العنزي متحدثا الى الزميلة بشرى الزين )سعود سالم(..وأحمد القالف متحدثا عن طموحات اخلليجيني

فاطمة املنهالي علي اخليال عبداللطيف البعيجان

املواطن اخلليجي اصبح واقعا 
ملموسا، متمنيا ان ترى العملة 
اخلليجية املوحدة النور قريبا، 
موضحا ان الشعوب اخلليجية 
لديها من اخلصائص واالمكانيات 
ما يجعلها أكثر وحدة وتضامنا 
على جميع املســـتويات، الفتا 
الى اإلجناز الذي حتقق حينما 
اعتمدت البطاقة املدنية لتسهيل 
التنقـــل بـــني مواطني مجلس 

التعاون اخلليجي.
وأشار الى ان اجتماع قادة 
الدول اخلليجيـــة في الكويت 
مدعاة فخر واعتزاز، وفرصة 
لبحـــث القضايا التي تشـــغل 
بال املواطـــن اخلليجي وتزيد 
من تقدم البلدان اخلليجية ومن 
قوتها فـــي مواجهة التحديات 
أمال ان يصل مستوى الوحدة 
والتعاون ملثـــل ما وصل اليه 

االحتاد األوروبي.

أهمية كبيرة

القــــالف ان قمة  وأضــــاف 
الكويت تكتســــب أهمية كونها 
تعقد في ظــــروف بالغة الدقة 
متر بهــــا املنطقــــة بالنظر الى 
املســــتجدات األمنية احمليطة 
الكويت  ان قمــــة  بها، مذكــــرا 
متثل نقطة مفصلية في تاريخ 

التعاون اخلليجــــي من حيث 
طبيعة املوضوعات التي تناقشها 
سواء على الصعيد السياسي أو 

األمني أو االقتصادي.
اما فاطمة املنهالي فترى ان 
املواطن اخلليجي رغم املستوى 
املعيشي اجليد الذي حتقق له اال 
ان هناك مجاالت اخرى ضرورية 
والبد من تطويرها، خاصة فيما 
يتصل بتطوير وتوحيد التعليم 

واإلعالم وربــــط دول مجلس 
التعاون بشبكة سكك حديدية 
تسهل االنتقال بني هذه الدول، 
مشيدة مبا مت اجنازه في عملية 
االنتقال بالبطاقة املدنية آملة ان 
يتم توحيــــد العملة اخلليجية 
ملزيد من التطــــور االقتصادي 

لدول املنطقة.

جملة من القضايا

اما حسني املوسوي من مملكة 
البحرين فقال »ان القمم السابقة 
لدول مجلس التعاون لم ترتق 
جميعهــــا لطموحــــات املواطن 
اخلليجي، وان هناك جملة من 
القضايا التــــي البد من ان يتم 
تســــليط الضوء عليها ومنها 
الســــوق اخلليجية املشتركة 
وحتسني املســــتوى املعيشي 

للمواطن.
وأضاف ان مواطني مجلس 
التعاون اخلليجي ينتظرون قمة 
الكويت بشغف كبير، حيث انها 
تعقد في ظروف دقيقة، واملجلس 
حقق بعضا من االجنازات، الفتا 
الى ان املواطن اخلليجي يتمنى 
ان يشعر بالوحدة اخلليجية وان 
تكون معاملة اخلليجي في كل 
دول اخلليج متساوية، خاصة 
فيما يتعلــــق بالعمل واألعمال 

التجارية.

توحيد المناهج

ومن جانبه، دعا محمد املري 
مــــن قطر الى توحيــــد املناهج 
التعليمية األمر الذي من شأنه 
العمــــل على تطوير هذا املجال 
الذي يعد عماد رقي ومنو جميع 

املجتمعات.
العالقات  ان  الــــى  وأشــــار 
املتجذرة التي تربط بني شعوب 
دول مجلس التعاون اخلليجي 
ووحدة اللغة والدين، فضال عن 
التشابه في الثقافة االجتماعية 
كل ذلك ميهد الطريق إلقامة وحدة 

خليجية راسخة ومتماسكة.
وتســــاءل عن عدم حتقيق 
هذه الوحدة التي طاملا انتظرها 
املواطن اخلليجــــي منذ مطلع 
الثمانينيات، فيما اســــتطاعت 
الدول األوروبية توحيد ذاتها 
الكثيرة بني  رغم االختالفــــات 
شعوبها وما عرفته من حروب 

طاحنة.

وأشــــار الى انــــه آن األوان 
لضرورة رفع مستوى التبادل 
التجاري واالقتصادي بني دول 
مجلــــس التعاون، وتشــــجيع 
الصناعات املشتركة وإقامة سوق 
خليجية مشــــتركة للمنتجات 
الوطنية وتكثيف عقد اللقاءات 
الفكرية والثقافية والتراثية بني 
ان  املجتمعات اخلليجية، آمال 
تناقــــش القمة أيضــــا معاجلة 
ظاهــــرة البطالة بني الشــــباب 
اخلليجــــي وتداعيــــات األزمة 
العاملية واالهتمام  االقتصادية 
بظاهرة الفقر التي تعاني منها 
الفئات في دول مجلس  بعض 

التعاون اخلليجي.
تلبية الطموحات

وبدورها قالت نورة حسني 
من البحريــــن ان قمة الكويت 
تكتســــب أهمية كبــــرى نظرا 
ألهمية املوضوعات التي تبحثها 
على جميــــع األصعدة، خاصة 
االقتصادية ومنها حتديد املدى 
الزمني الطالق العملة اخلليجية 
املوحدة والســــوق املشــــتركة 
ومشــــروعا الربــــط الكهربائي 
والســــكة احلديديــــة بني دول 

مجلس التعاون اخلليجي.
اذا مت حتقيق  انه  وأضافت 
هذه الطموحات فإن هذه القمة 
ستكون من أجنح القمم وأكثرها 
متيزا آملــــة ان تخرج بقرارات 
تلبي طموحات املواطن اخلليجي 
الذي يضع ثقته الكاملة في القادة 
اخلليجيني الذين ينشدون الرقي 
والتقدم واالزدهار لشــــعوبهم 

دائما.
اما يوسف السالم من عمان 
فقال ان اإلجنازات والتطورات 
التــــي حتققت خالل مســــيرة 
مجلس التعاون اخلليجي بفضل 
جهود قادة دول املجلس متنوعة 
وكثيرة، مشــــيرا الــــى ان قمة 
الكويت تشهد اجنازات جديدة 
تســــجل للمجلس وتساهم في 

املزيد من التطور لهذه الدول.
وأضاف ان هذه القمة ستقيم 
الكويت  ما خرجــــت به قمــــة 
االقتصادية، خاصة فيما يتصل 
منها باملواطن اخلليجي والعربي 
بشــــكل عــــام، مذكــــرا بأهمية 
املوضوعات املطروحة في القمة 
خاصة مشروع الربط الكهربائي 

وتوحيد العملة اخلليجية.

السكة احلديدية بني دول مجلس 
التعاون مشيدا بالقرار الذي اتخذ 
من قبل للسماح لدول املجلس 
بــــني دول املنطقة  باالنتقــــال 

بالبطاقة املدنية.

مزيد من الوحدة

امــــــا االعالمــــــــي خالــــد 
الـعـــنــــزي فــــرأى ان انطالقة 
العـــملة اخلليجيــــة املوحدة 
من الكويت ستحقق الكثير من 
طمــــوحات املواطن اخلليجي، 
الربط  الــــى مشــــروع  اضافة 
الكهربائي املوحد، مشــــيرا الى 
ان الرغبة في املزيد من التكاتف 
والتضامــــن اصبحــــت ملحة 
لتحقيق طموحات اكثر خاصة 
في مجال االتصال واملواصالت 

ايضا.
وذكر العنزي ان الشــــعوب 
اخلليجية بدأت تقطف ثمار الـ 
30 عاما التي مضت على انشاء 
مجلس التعاون اخلليجي وبدأت 
تتبلــــور الصــــورة الصحيحة 
لهــــذه املنظومــــة اقتصاديــــا 

واجتماعيا.
واشار الى ان الكويت التي 
القمة كانت  تســـتضيف هذه 
العرب والداعمة  والتزال بيت 
دائما لقضايا العرب في مواجهة 
التحديات التي يتعرضون لها، 
امال ان تكون لقرارات قمة مجلس 
التعاون اخلليجي الفاعلية في 
املزيد من التعاون والوحدة بني 
الدول اخلليجية ودافعا للدول 
العربية االخرى ملزيد من الوحد 

والتضامن.
كما أمل العنزي في ان تخرج 
قمـــة الكويت بقـــرارات تلبي 
طموحات الشعوب اخلليجية 
وان تكون النتائج كما ارادتها 
الكويت وشـــقيقاتها من دول 
اخلليـــج العربيـــة وان تكون 
على مســـتوى طموح املواطن 
اخلليجـــي ومتميزة ومختلفة 
عن سابقاتها، وعظيمة مبستوى 

رئاستها ومكانها.
بدوره قال أحمد القالف الذي 
يعمل وسيطا جتاريا دوليا ان 
شـــعوب اخلليـــج تتطلع الى 
هذه القمـــة لتحقيق املزيد من 
الطموحات، مشيرا الى انه بفضل 
جهود قادة دول مجلس التعاون 
اخلليجي فإن كثيرا مما يأمل فيه 

الكويتيون: نريد قمة إنجازات تواجه التحديات المحيطة بالمنطقة
حمد العنزي

أكد عدد من املواطنـــني أهمية القمة اخلليجية الـ 30 لقادة 
دول مجلس التعاون اخلليجي، متطلعني في الوقت ذاته الى 
أن تخرج القمة بقرارات تعود باخلير والفائدة على أبناء دول 
مجلس التعاون اخلليجي ســـواء من الناحية االقتصادية أو 
التجارية أو األمنية أو توحيد العملة اخلليجية الذي طال انتظاره 
دون تطبيق أو تفعيل، وطالبوا بضرورة االسراع في تطبيق 
املشروع ملا له من أهمية قصوى في ظل املتغيرات واألحداث 
العاملية واألزمات االقتصادية التي حتيط مبنطقتنا اخلليجية 

األمر الذي يستلزم تطبيقه بأسرع وقت دون تأخير، 
وأوضح هؤالء املواطنون خالل استطالع أجرته »األنباء« 
معهم ألخذ آرائهم ووجهات نظرهم في انعقاد القمة اخلليجية 
التطلعات واألمنيات التي يريدونها أن حتقق: وكان لنا معهم 

هذه اللقاءات:
في البداية قال عبداهلل املسباح نهنئ أنفسنا مبوعد انعقاد 
القمة اخلليجية املقررة علـــى أرض ديرتنا احلبيبة الكويت 
ونرحـــب بقادة دول مجلس التعاون ورؤســـائها اخلليجيني 
الذين ســـيحلون ضيوفا أعزاء على ديرتنا وأهال وسهال بهم، 
وذكر ان قمـــة الكويت اخلليجية نريدهـــا قمة اجنازات بكل 
ما حتمله الكلمة من معني في القول والعمل، مشـــيرا الى ان 
شـــعوب املنطقة اخلليجية شبعت من األقاويل والتأجيل في 
القرارات املصيرية التي حتتاجها في دفع عجلة مسيرتها في 

شـــتي ميادين احلياة فالبد ان تترجم اجلهود مجتمعة لدفع 
هذه القرارات الي أفعال وليست مجرد أقوال، وضرب املسباح 
مثال بالدول األوروبية واندماجها مع بعضها البعض وتوحيد 
عملتها التي أخذت مسمي »اليورو« وكذلك اندماجها االقتصادي 
والتجاري واألمني رغم اختالف أعرافها ومســـمياتها واالرث 
التاريخي الذي خلفته احلـــروب العاملية والعداوات بني هذه 
الدول اال ان هذا جعلهم أكثر حلمة ومضرب مثل جلميع دول 

العالم في جتاوز عثراتها ومشاكلها إن وجدت.
بدورة ذكر فهد الراجح ان القمة ستنعقد في وجود حتديات 
ومتغيرات في املنطقة وفي مقدمها أمن اخلليج والوضع االمني 
في العراق باعتبار ان ما يجري فيه ينعكس على أمن منطقة 
اخلليج بشكل عام، الفتا الى ان األخطار احمليطة بدول مجلس 
التعاون بدأت تظهر أمام األعني، فمفاعل بوشهر االيراني وحتدي 
ايران الدولي في عدم تعاونها مع املنظمة العاملية للطاقة النووية 
بدأ يثير ويقلق شعوب املنطقة اخلليجية، متسائال: ما الغاية 
من وضع مفاعل بوشهر بالقرب من حدودنا البحرية مع العلم 
أنه بعيد عن املدن االيرانية وماذا لو قدر اهلل أن يحدث تسرب 
نووي من هذا املفاعل ما نتائج ذلك على حياتنا، مشددا على 
أننـــا نريد وقفة جادة وحكيمة من قبـــل قادتنا لتعزيز أمننا 

اإلقليمي والدولي.
من جهته اعتبر مساعد الصالح أن األزمة االقتصادية التي 

عصفت بالعالـــم جعلت من الضـــروري ان يصدر عن القمة 
قرارات من شأنها ان حتصن االقتصاد العربي وتوطد العالقات 
االقتصادية من جتارية ومالية ومصرفية بني الدول اخلليجية، 
الى جانـــب توحيد الوحدة النقدية »العملة« ملا له من مردود 

اقتصادي مهم.
عادل محمد قال: نأمل من القمة اخلليجية أن حتقق طموحات 
وشـــعوب دول مجلس التعاون خصوصـــا أننا أمام حتديات 
إقليمية ودولية تســـتلزم أن نتكاتف وتتضافر اجلهود لدفع 
عجلة التنمية لدول اخلليج وتطويرها، مشيرا الى انه البد من 
تعزيز التعاون االقليمي اخلليجي سواء من الناحية االقتصادية 

أو االستثمارية  والتجارية.
غامن الشـــمري أوضح أن األماني والتطلعات معقودة على 
القمة اخلليجيـــة ملا لها من أهمية على املنطقة بشـــكل عام، 
مشيرا الى ان املجلس على  الفترة الزمنية التي عمل بها طوال 
30 عاما واألعمال التي قدمها اال أننا نتطلع للمزيد، فالظروف 
العامة للمنطقة تبدلت فالبد من التطوير والتعديل على أغلب 
القرارات واإلسراع في تنفيذها على جميع األصعدة وباألخص 
على املســـتوى األمني الذي البد ان نركز عليه جيدا وال نغفل 
عنه مطلقا، مشـــيرا الى أن املرحلة القادمة هي مرحلة إجناز 
وعمـــل وتطوير فالبـــد من أن نبذل قصـــارى جهدنا لنهضة 

خليجنا العربي.

بدر العنزي قال: نتطلع من القمة اخلليجية ملفاجأة وقرارات 
جديدة يتم تطبيقها بأســـرع وقـــت دون تأجيل، الفتا الى أن 
التأخير فـــي تطبيق القرارات التي تخـــدم املنطقة ليس في 
صاحلنا فنالحظ: أن دول العالم ســـبقتنا في تطورها ونحن 
مازلنا نتابع أعمالنا نحو تطبيقها ولكن بشـــكل بطيء إن لم 
يكن متوقفا، وتســـاءل: عن القرارات التي مت األخذ بها مسبقا 
في االجتماعات السابقة كالعملة النقدية املوحدة لدول مجلس 
التعاون اخلليجي ومدي تطبيقها بالسرعة املمكنة ملا تقتضيه 
احلاجة اليها، وكذلك حرية التنقل بني دول اخلليج بالبطاقة 
الشخصية دون احلاجة لوثيقة السفر، وشبكة السكك احلديدية 
وخطوطها املترابطة فيما بينها مما يســـهل من حرية التنقل، 
والربط الكهربائي، واملعاملة اخلليجية باملثل جلميع مواطني 
دول املجلـــس في كل دولة خليجية من ناحية العمل وغيرها 
من املزايا والقرارات التي أصبحنا نســـمع بها وال نشـــاهدها 
على أرض الواقع، مشيرا الى أن مثل تلك القرارات وتطبيقها 
من شـــأنه أن يخلق لدينا كيانا استراتيجيا جديدا وتكامليا 

اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا.
وأضاف أننا أمام مفترق طرق بأن نكون أو ال نكون، متأمال 
في الوقت ذاته من قادة دول التعاون اخلليجي النظر ملصلحة 
شعوب املنطقة واحتياجاتها الضرورية والعمل على تطبيقها 

بسرعة دون تأخير أو تعطيل. 


