
مليار دوالر: قال رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي يوسف جناحي 
إن التكلفة التقديرية لكامل مش��روع الربط الكهربائي تصل إلى نحو 1.6 

مليار دوالر إلنشاء الشبكة، وتبلغ كلفته التشغيلية 50 مليون دوالر سنويا.

مليار دوالر: بلغ حجم التجارة بني دول املجلس العام املاضي 
65 مليار دوالر مقابل 15 مليارا عام 2002.

مليار دوالر: اتفق وزراء اخلارجية مبدئيا على مشروع قرار يتعلق بإنشاء 
هيئة سكك حديدية لدول املجلس وهي هيئة ستشرف على مشروع الربط 

املشترك بالقطارات قد تبلغ تكلفته 25 مليار دوالر وميتد على طول 2000كم.

قمم في الكويت: تعـــد قمة الكويت الـ 30 خامس قمة تعقد في 
الكويت بعد عام 1984 و1991 و1997 و2003.

يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ الثالثاء 28 من ذي احلجة 1430 ـ 15 ديسمبر  2009 الـــعـدد:
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رئيس القمة صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد وخادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز وملك البحرين صاحب السمو الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة وأمير قطر صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ورئيس اإلمارات 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد وممثل سلطان عمان فهد بن محمود وسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد خالل الصورة التذكارية قبل افتتاح القمة
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قطع غيار اأ�صلية - فح�ص كمبيوتر - وجود كفالة

ا�ص���������م ي����ت���������داول ب���ال�ث�ق����ة

غيارها وقطع  جريات  اخ�صائيون 

�صركة ال��رب��ي�ع���ة الفنية

األمير: أي مساس بأمن السعودية مساس بأمن كل دول المجلس
تدشين الربط الكهربائي بين دول المجلس والعزم على الدخول في البرنامج الزمني للوحدة النقدية وإنشاء هيئة سكة حديد »التعاون« تجسيدًا للحرص على تحقيق اإلنجازات

صاحب السمو افتتح القمة الـ 30 لدول التعاون ودعا العراقيين لرّص الصفوف والتكاتف.. والفلسطينيين لنبذ الخالفات وتجاوزها.. والمجتمع الدولي لحّل الملف النووي  اإليراني بالحوار

أسامة أبوالسعود ـ بشرى الزين ـ بيان عاكوم
بكلمـــة جامعة مانعة دشـــن صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد القمة 
الـ 30 لقادة دول مجلس التعاون اخلليجي 
مجددا استنكاره واستنكار القادة املشاركني 
لالعتداء علـــى أراضي اململكـــة العربية 
السعودية من قبل احلوثيني، وقال صاحب 
السمو األمير: ان استهداف السعودية من 
قبل احلوثيني يشكل مساسا باألمن اجلماعي 
لدول مجلس التعاون اخلليجي. وشـــدد 
صاحب الســـمو األمير على إدانة مجلس 
التعاون للهجمات اإلرهابية بالعراق داعيا 
العراقيني الـــى رص الصفوف التكاتف. 
وأكد ســـموه أهمية القمة باعتبارها لبنة 
مباركة في بناء الصرح اخلليجي الشامل 
وإضافة بناءة إلى مسيرته املباركة، وقال 
صاحب السمو: يأتي احتفالنا وتدشيننا 
اليوم للربط الكهربائي بني دول املجلس، 
وعزمنا على الدخول في البرنامج الزمني 
التفاقيـــة االحتاد النقدي وكذلك إنشـــاء 
هيئة ســـكة حديد دول املجلس، جتسيدا 
حلرصنا على حتقيق املزيد من االجنازات 
واملكاسب. كما جدد صاحب السمو دعوته 
الفلســـطينيني لنبذ اخلالفات وجتاوزها 
واحلرص على تكريس العمل اجلاد خلدمة 
قضيتهم العادلة، الفتا سموه الى ضرورة 
حل ازمة امللف النووي اإليراني باحلوار 

والطرق السلمية.

من أجواء القمة
 حرص صاحب الســـمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
على مرافقة خادم احلرمني 
امللك عبداهلل بن  الشريفني 
عبدالعزيز في سيارة واحدة 
من املطار إلى مقر إقامة خادم 

احلرمني في قصر بيان.
 استهلت اجللسة االفتتاحية 
للقمة بآيات م��ن القرآن الكرمي 
العفاسي من  للقارئ مش��اري 

سورة آل عمران.
 نظرا لكون صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
هو رئيس القمة الـ 30 ملجلس 
التعــاون، فإن ســـمو ولي 
العهد الشـــيخ نواف األحمد 
تـــرأس وفـــد الكويـــت في 

القمة.
بعد افتتاح صاحب الس��مو 
األمير الشيخ صباح األحمد القمة 
بكلمة جامعة ش��املة دعا األمني 
العام ملجلس التعاون عبدالرحمن 
الضيوف ورجال اإلعالم  العطية 

إلى مغادرة القاعة.

»المالية« أقرّت شراء المديونيات.. والشمالي يردّ: مستحيل 

بوناشي نقل رسالة أبناء الخليج آلبائهم القادة وأضفى أجواء خاصة
قدم الطفل حمد جمال بوناشي فقرة 
على هامش القمة حتدث فيها مباشرة 
عن مناقب القادة في حضورهم بأسلوبه 
املميز وشجاعة منقطعة النظير ناقال 
إليهم حتية اجليـــل الصاعد بطريقة 
خاصة جدا. ونقل بوناشي رسالة أبناء 
اخلليج إلى »آبائهم« القادة ورغبة اجليل 
اجلديد في مزيد من التعاون والتقارب 
واملشاريع املشتركة بني دول اخلليج 

العربية. 
ووجه باســـم أبناء اخلليج تهاني 
خاصة خلادم احلرمني الشريفني امللك 
عبداهلل بن عبدالعزيز على عودة األمير 

سلطان ســـاملا معافى إلى السعودية. 
وعـــّدد  في حديثه إجنـــازات احلكام 
كل على حدة ومساهماتهم في نهضة 
شـــعوبهم وبلدانهم رافعا لهم العقال 

كتحية. 
وقد صافحهم جميعا بعد االنتهاء 
مـــن فقرته واحتضنه كل منهم بروح 
أبوية في مشـــهد رائع وغير تقليدي 
أضفى جوا عائليا خاصا بكل عفوية 

على القمة.
ونال استحســـان احلضور  الذي 
تأثر إعجابا بعفويته وتلقائيته فقابله 

بتصفيق حار.

مريم بندق ـ حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة 
ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ

اقتراح  البرملانية  املاليـــة  اللجنة  أقرت 
معاجلة مديونيات املواطنني على ان تقوم 
الدولة بشـــراء أصل الدين بضمان الودائع 
في البنوك ثم تقوم بإســـقاط الفوائد، على 
أال يتجاوز القسط 35% من الراتب بعد اعادة 
جدولة املديونية. وفي رد فعل سريع اكد وزير 
املالية مصطفى الشمالي رفض احلكومة ألي 

معاجلة بشـــأن مديونيات املواطنني خارج 
صندوق املعســـرين، واوضح الشمالي في 
تصريح خاص لـ »األنباء« ان شراء أو جدولة 
ديون املواطنني أمر مستحيل وما يثار حول 
موافقة احلكومة على ذلك غير صحيح نهائيا. 
 وفي الســـياق ذاته قالت مصـــادر مطلعة 
لـ »األنباء« ان رئيس اللجنة املالية واالقتصادية 
البرملانية د.يوســـف الزلزلة سيعلن اليوم 
التفاصيل النهائية التفاق اللجنة حول معاجلة 

قروض املواطنـــني، واوضحت املصادر ان 
مالمح االتفاق النهائي تتضمن ان احلكومة 
تتحمل فوائد قروض جميع املواطنني ضمن 
حدود الشريعة االسالمية والتي كانت واردة 
ضمن اقتراح النائب خالد السلطان وآخرين 
في مقابل ان تتم اعادة جدولة جميع القروض 
دون استثناء ملدة 15 سنة دون حتديد سقف 
للجدولة بحيث يكون القسط اجلديد ال يزيد 

على 35% من الراتب.

إعادة الجدولة على 15 سنة دون تحديد سقف والقسط ال يتعدى 35% من الراتب

تغطية  شاملة للقمة ص 7 - 13

البورصة تواصل 
صعودها القوي

هشام أبوشادي
البورصـــة صعودها  واصلـــت 
القوي لثاني جلســـة علـــى التوالي 
بدعم مـــن األخبـــار االيجابية التي 
حتيـــط بهـــا، فبعد إعـــالن جدولة 
»جلوبـــل« لديونها، جاء الدور على 
 »دبي« التي تلقت منحة من »أبوظبي« 
بـ 10 مليـــارات دوالر جلدولة ديون 
»نخيل« العقارية وهو ما رفع قيمة 
التداول بنسبة 79.6% مقارنة بأمس 

األول.

أبوظبي تتدخل لمساعدة  دبي في اللحظة الحاسمة 
ولجنة قضائية للفصل في منازعات »دبي العالمية«

»ستاندرد آند بورز« ال تعتزم تغيير تصنيفات البنوك اإلماراتية

ارتفاع سوق دبي لمستويات قياسية  بـ 10.37% وسط طلب مرتفع وامتناع المستثمرين عن البيع

إمارة أبوظبي تقدم منحة عاجلة إلنقاذ دبي

»المركـزي« يمنح »األوسـط« 
لتحويلـه  النهائيـة  الموافقـة 
لبنك إسـالمي تحت مسمى 
والبداية  المتحـد«  »األهلـي 
2010 مـن  الثاني   بالربـع 

أسماء 690 اجتازوا اختبارات 
»اإلشرافية« في »التربية«  ص14

مواطنـًا   171 أســمــاء 
خصصت لهم قسائم شمال 
غـرب الصليبخـات ص19

ص38

أرقام من القمة

1.6

65
25

5

التفاصيل ص39

دبـــي: وكاالت: تدخلت إمارة أبوظبي في 
 اللحظة األخيرة و»احلاســـمة« لتقدم دعما 
بـ 10 مليارات دوالر حلكومة دبي حتى تتمكن 
من دفع ديون مســـتحقة عليها، وقد أعلنت 
حكومة دبي في بيان انها ستســـدد صكوك 
شـــركة التطوير العقاري العمالقة »نخيل« 
التي استحقت امس بقيمة 4.1 مليارات دوالر، 
مؤكدة التزام دفع كل اســـتحقاقات الدائنني 
حتى اجناز عملية إعادة هيكلة »دبي العاملية« 

التابعة حلكومة دبي ومالكة »نخيل«. 
إلى ذلك، أعلنت حكومة دبي انها ستتبنى 
قانون اإلعســــار املعمول به في مركز دبي 
املالي العاملي كي يطبق في اإلمارة وستشكل 
جلنة قضائية للفصل في املنازعات املتعلقة 
مبجموعة دبي العاملية املتعثرة. على صعيد 
متصل، ال تعتزم مؤسسة التصنيف االئتماني 
ستاندرد آند بورز تغيير تصنيفاتها للبنوك 
اإلماراتية التي أعلــــن كثير منها تعرضه 
ملجموعــــة دبي العاملية بعــــد تأكيد البنك 
املركزي مجددا تصريحاته بشــــأن توفير 
الدعم. هــــذا وقد ارتفع ســــوق دبي املالي 
ملستويات قياسية بلغت 10.37% إذ قفزت 
أسعار معظم األسهم املتداولة باحلد األقصى 
وســــط طلب مرتفع وامتناع املستثمرين 

التفاصيل ص41عن البيع.

التفاصيل ص4 و 5

األمني العام: أكد رئيس وزراء 
قطر ووزير اخلارجية الشيخ 
حمد بن جاســــم ان بالده »ال 
متانع فــــي انتخاب بحريني 
أمينا عاما ملجلس التعاون«.

العملـة اخلليجيـة: ق��ال وزير 
املالي��ة مصطف��ى الش��مالي ان 
موع��دا لم يتق��رر إلطالق عملة 
خليجية موحدة، مش��يرا إلى ان 
املشترك سيبدأ  النقدي  املجلس 
نش��اطه مطلع الع��ام املقبل بعد 

تدشينه خالل القمة.

جدول زمني: أعلن وكيل وزارة 
اخلارجية خالد اجلاراهلل ان 
وزراء خارجية دول التعاون 
اتفقــــوا على جــــدول زمني 
للوصول إلى العملة اخلليجية 

املوحدة.

دعا  سياسـة األجواء املفتوحـة: 
العام��ة للطيران  رئي��س اإلدارة 
املدني فواز الف��رح دول مجلس 
التع��اون إل��ى اعتم��اد سياس��ة 
جميع  ب��ني  املفتوح��ة  األج��واء 
القيود  وإلغاء جمي��ع  مطاراته��ا 
املفروضة على تش��غيل الرحالت 

التجارية.

العربية  اململكــــة  أعربت 
السعودية عن تطلعها لوصول 
القمة اخلليجيــــة الى نتائج 
إيجابية حتقق املزيد من تعزيز 
العمــــل اخلليجي  مســــيرة 
املشــــترك مبا يدعــــم األمن 
واالستقرار في املنطقة ويحقق 
آمــــال قــــادة وشــــعوب دول 

املجلس.
رفعة وتقـدم: عّب��ر أمير قطر 
صاحب الس��مو الشيخ حمد بن 
خليف��ة آل ثاني عن أمله »في أن 
يسهم لقاؤنا في تعزيز املسيرة 
اخليرة للمجلس من أجل حتقيق 
ما تتطلع إليه ش��عوبنا من رفعة 

وتقدم ورخاء«.

دعم كامل من السلطنة: في بيان 
ملمثل السلطان قابوس سلطان 
عمــــان فهد بن محمود اكد ان 
السلطنة تؤكد مجددا دعمها 
الكامل للمجلس ومســــيرته 
املباركة وسعيها الدائم إلجناح 
الرامية  جميــــع اخلطــــوات 
لتطويــــر مجــــاالت التعاون 
وصوال لتحقيــــق طموحات 

الشعوب اخلليجية.

مواقف

قدمت نائب رئيس مركز الوثائق التاريخية 
ومكتبـــة الديوان األميري الشـــيخة منى جابر 
العبداهلل لقادة »التعاون« عرضا رائعا ملعرض 
الصور املقام على هامـــش القمة والذي يوّثق 
بالصور حلقبة تاريخيـــة متتد نحو 80 عاما، 
وقد حظيت الصور التي عرضتها الشيخة منى 
العبداهلل بإعجاب قادة »التعاون«. وقالت الشيخة 
منى في تصريحات صحافية انه مت اعداد كتاب 
باللغتني العربية واالجنليزية يحمل اسم »صور 
تاريخية حلكام دول اخلليج العربي« يضم بني 
صفحاته صورا متعددة توّثق ملراحل مختلفة 

من مسيرة دول مجلس التعاون.

منى العبداهلل وصور تاريخية لحكام دول التعاون

الشيخة منى جابر العبداهللحمد بوناشي يطبع قبلة على جبني صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد     )نقال عن تلفزيون الكويت(


