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قادة »التعاون« دّشنوا »الربط الكهربائي«: إنجاز مشهود يسّطر للتاريخ واألجيال القادمة 

الطفل بوناشي عدّد مآثر قادة »التعاون« بأسلوبه المميز

المشروع يهدف إلى توفير خدمات نقل الكهرباء بشكل موثوق ومستخدم ومستدام وتنافسي

طالب بإنجاز مشاريع مستقبلية مشتركة تحقق طموحات شعوب الخليج

لقطة أبوية خلادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز وصاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مع 3 من زهرات الكويت قادة دول مجلس التعاون اخلليجي  بعد توقيعهم على األجهزة إيذانا ببدء مشروع الربط الكهربائي

.. وخادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز يصافحه

الطفل حمد بوناشي نال استحسان  احلضور بأسلوبه املبدعبوناشي يطبع قبلة على جبني ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى

وقبلة من أمير قطر الشيخ حمد بن خليفةتهنئة للطفل بوناشي من الرئيس اإلماراتي الشيخ خليفة بن زايد

أسامة أبو السعود - بشرى الزين - بيان عاكوم 
دشن قادة دول مجلس التعاون اخلليجي مـــشروع 
الربـــط الكهربائي اخلليجي الذي يهـــدف الى خدمة 
املواطنـني بـــدول مجلس التعاون مـــن خالل توفير 
خدمات نقل الكهرباء بشكل موثوق ومستخدم ومستدام 

وتنافسي.
واعتبرت هيئة الربط الكهربائي اخلليجي في كتيب 
اصدرته باملناسبة ان املشروع الذي »كان حلما واصبح 
واقعـــا« يعتبر فريدا من نوعه فـــي املنطقة حيث ال 
توجد مشاريع سابقة مماثلة له على مستوى العالم 
وميتد على مســـاحة جغرافية واسعة عبر ست دول 

خليجية.
واضاف الكتيب ان ربط الشبكات الكهربائية للدول 
يتم من خالل رابط كهربائي مســـتقل دون استخدام 
الشبكات الداخلية لهذه الدول لتمرير الطاقة الكهربائية 

من خالله.
من جهته، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون 

االقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة 
لشؤون اإلسكان الشـــيخ أحمد الفهد أهمية مشروع 
الربط الكهربائي بني دول املجلس باعتباره يسهم في 

حتقيق مخزون استراتيجي من الطاقة لها.
وقال الفهد: إن هذا املشـــروع سيكون أحد املوارد 
احليوية للطاقة النظيفة في دول املجلس وســـيكون 
لـــه مردود اقتصادي كبير، كما سيســـهم في حتقيق 
مخزون استراتيجي من الطاقة بسبب اعتماد التبادل 

بني دول املجلس.
وفي اإلطار ذاته، أكـــد وزير النفط ووزير اإلعالم 
الشـــيخ أحمد العبداهلل ان املشروع هو خطوة أولى 
من مشاريع أخرى مشتركة بني دول املجلس، كما انه 
من اإلجنازات التي »كنا ننتظرهـــا طويال ونتمناها 
طويال وتنتظره شعوبنا«، متوقعا ان يعود املشروع 

بالنفع على اجلميع.
من جهته، أكد وزير الكهرباء واملاء د.بدر الشريعان 
أن التجمع اخلليجي في قمة الكويت الـ 30 دليل على 

عمق العالقات بني دول مجلس التعاون اخلليجي.
وعّبر د.الشريعان في تصريح لـ »كونا« بعد تدشني 
مشـــروع الربط الكهربائي بني دول مجلس التعاون 
اخلليجي عن بالغ ســـروره لرعاية قادة دول مجلس 

التعاون حفل تدشني مشروع الربط أمس.
وقال إن الكويت تتشرف بحضور كرمي ومباركة من 
أصحاب اجلاللة والفخامة والسمو باإلعالن الرسمي 
مـــن أراضيها عن انطالق مشـــروع الربط الكهربائي 
اخلليجي الذي »نسطر من خالله للتاريخ ولألجيال 

القادمة اجنازا يستحق اإلشادة والشكر«.
وأضاف أن مشاعر السعادة والفخر »تغمرنا بهذا 
االجناز الذي حققته األيدي املتعاضدة من أبناء املجلس 
والذي يجسد صورة من صور التعاون ولبنة تضاف 
إلى صرح البناء اخلليجي«. وقال إن تلك االجنازات ما 
كانت لتتحقق لوال التوجيهات السديدة ألصحاب اجلاللة 
والسمو قادة دول مجلس التعاون اخلليجي في تفعيل 
العمل اخلليجي املشترك وتعزيز املواطنة اخلليجية. 

وقال رئيس مجلس ادارة هيئة الربط الكهربائي لدول 
مجلس التعاون لدول اخلليج العربية يوسف جناحي 
ان التكلفة التقديرية لكامل مشروع الربط الكهربائي 

تصل الى نحو 1.6 مليار دوالر إلنشاء الشبكة.
واضاف جناحي في مؤمتر صحافي امس ان تكلفة 
املشـــروع توزعت بني دول املجلس على حسب كمية 
الوفر في كل دولة موضحا ان السعودية تبلغ نسبة 
مساهمتها في التكلفة 31.6% والكويت 26.7% واالمارات 

15.4% وقطر 11% والبحرين 9% وعمان %6.
واوضح ان املشــــروع يشتمل على 3 مراحل متثل 
املرحلة االولى منها ربط كل من الكويت والسعودية 
وقطر والبحريــــن وهو ما يشــــكل 80% من اجمالي 
املشروع فيما متثل املرحلة الثانية ربط الكهرباء بني 
االمارات وعمان واملرحلة الثالثة متثل الربط الكامل 
بني الدول الست. وذكر جناحي ان التقديرات السنوية 
للتكلفة التشغيلية ملشروع الربط الكهربائي تبلغ نحو 
50 مليون دوالر موضحا ان املشروع يوفر بحدود 5 

آالف ميغاوات من القدرة املركبة لدول املجلس. وقال 
ان التقديرات املتوقعة حلاجة دول املجلس من الطاقة 
الكهربائية في ظل عدم الربط عام 2010 تصل الى 105 
آالف ميغاوات من الطاقة الكهربائية أما بعد مشروع 
الربط فإن احلاجة ستكون بحدود 100 الف ميغاوات. 
واوضح ان احلجم األقصى ملرور الكهرباء في شبكة 

الربط الكهربائي يصل الى 1400 ميغاوات.
ورد على ســـؤال عن استخدام الطاقة النووية في 
انتاج الكهرباء في دول مجلس التعاون قائال ان مشروع 
وليس انتاجها، مضيفا ان املشروع ليست له عالقة ربط 
الكهرباء هو مشروع نقل للكهرباء مبصدر انتاج الكهرباء 
اذا ما كان من الطاقة النووية او الطاقة التقليدية. واكد 
جناحي ان املشروع يساهم في تعزيز استقرار الشبكة 
الكهربائية وتوفير االحتياطي من الكهرباء مضيفا ان 
تعرفة الوحدة الكهربائية خاضعة لتسعير كل دولة 
وتدخل ضمن سياســـتها في دعم الطاقة الكهربائية 

للمواطنني. 

جناحي: 1.6 مليار دوالر التكلفة التقديرية للمشروع 

الكويت تسعى إلعادة اإلمارات
وعمان إلى »العملة الموحدة«

األمير  أقام مأدبة عشاء على شرف القادة

بيان عاكوم
أفادت مصادر ديبلوماس��ية بأن الكويت التزال تسعى إلثناء 
اإلمارات عن قرارها فيما يتعلق باالنس��حاب من العملة املوحدة، 
مشيرة الى ان اإلمارات التزال مترددة في هذا األمر، ومن املتوقع 
ان يتم اإلعالن عن نتيجة هذه املشاورات اليوم. ولفتت املصادر 
الى ان هناك مشاورات ايضا مع سلطنة عمان التي اتخذت قرارها 
سابقا باالنسحاب، معبرة عن أملها بأن تثمر هذه اجلهود دخول 
دول املجلس الس��ت في اتفاقية االحت��اد النقدي. اما بخصوص 
»إعالن الكويت« فأشارت املصادر الى انه سيتضمن رسالة إليران 
مكونة م��ن 4 نقاط أوالها االلتزام مبادئ حس��ن اجلوار وعدم 
التدخل بالش��ؤون الداخلية ألي دول��ة، وكذلك بخصوص اجلزر 
اإلماراتية الثالث يطالبها بحل هذه املسألة بالطرق الديبلوماسية، 
ال��ى جانب إنهاء أزمة امللف الن��ووي االيراني، ورفض أي توجه 
للمواجهات العسكرية، كما سيشيد بالزيارات التي قام بها كل من 
أمير قطر وسلطنة عمان ورئيس الوزراء الكويتي الى طهران وما 
أس��فر عنه من مردود ايجابي على صعيد العالقات بني الطرفني 

وتعزيز أمن واستقرار املنطقة.

أقام صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مساء أمس 
مأدبة عشاء وذلك على شرف إخوانه أصحاب اجلاللة والسمو 
قادة دول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية في القمة ال� 30 

للمجلس األعلى ملجلس التعاون لدول اخلليج العربية.

المشروع يوفر 5 آالف ميغاوات سنوياً على دول المجلس

سنة يســـتفيد منه كل اخلليج 
واستبشـــاره باملوافقة وحمده 
هلل على موافقة القادة وايصاله 
األمانة بكل صدق وتوجهه بالشكر 
الى القادة اآلباء لسعيهم وتذليلهم 
الصعاب وبداية بشـــائر اخلير 

مبشروع الكهرباء.
ثم توجه بوناشي بالتهنئة الى 
خادم احلرمني الشريفني بسالمة 
صاحب الســـمو امللكـــي األمير 
سلطان بن عبدالعزيز وعودته 

ساملا من رحلة العالج.

ومحبته في قلوب الكويتيني.
ليدخـــل بعد ذلك شـــاعرنا 
بوناشي الى بيت السلطان قابوس 
سلطان سلطنة عمان، صاحب 
النظـــرة املســـتقبلية واملتميز 
بأفعال اخلير والطيب وشخصيته 
الفريدة التي حتمل أجمل وأسمى 
املعاني وأنه صاحب العدل وأنه 

أب للجميع.
أمـــا البيت التالي فكان لونه 
أبيض وعنابي ودخوله يبعث على 
الفرحة والسرور والطمأنينة ملا 

احتضنه هذا البيت من مناسبات 
لم حتصل في مكان ثان وبسؤاله 
عن صاحبه كان الشيخ حمد بن 
خليفـــة آل ثاني أمير دولة قطر 
الشقيقة الذي حظي مبحبة جميع 
الناس ورعى التطور احلديث في 
بالده ونفذ املشاريع االستثنائية 

واملتميزة.
وكان البيت األخير هو  بيتنا 
الذي ما ان دخله حتى شاهد شيخا 
الوحدة والترابط  حريصا على 
املتطور والتقـــدم والذي ذّكره 

بأبينا جابر رحمة اهلل عليه في 
زمانه.

شيخ معروف بالعدل والكرم 
والذي ال مييل ميزانه انه ابونا 
الشيخ صباح األحمد الذي غمرنا 
بحبه وحنانه والـــذي عنوانه 
فـــي قلوبنا وحبه فـــي عيوننا 
ومكانته على رؤوســـنا والذي 

نفديه بأرواحنا.
املبدع حمد  الطفـــل  وطالب 
بوناشي قادة »التعاون« باسم 
أطفال وأبنـــاء اخلليج بإجناز 

املشـــاريع املشتركة املستقبلية 
وأال يتـــم االعتمـــاد على النفط 
والغاز فقط ورجاؤه بزيادة هذه 
املشـــاريع التي تزيد من ترابط 
أبناء اخلليج وجتعلهم على قلب 

رجل واحد.
ودعا اهلل ان يحفظ خليجنا 

وقادتنا من كل شر وأذية.
ثم نزل بوناشي عن املنصة 
ليطلب من حكام اخلليج باسم كل 
طفل وابن وبنت من أبناء اخلليج 
بأن يتم تنفيذ مشروع واحد كل 

قّدم الطفل حمد جمال بوناشي 
فقرة على هامش القمة، حتدث 
فيها عن مناقب القادة ومحبتهم 
في قلوب شعوبهم، وأوصل رسالة 
من أبناء اخلليج الى قادتهم في 
هذه القمة، حيث بدأ بالســـالم 
وحتية قادة »التعاون« مستهال 
كالمه بحلمه بجدته والبشارة 
باخليـــر وكثـــرة أحالمها وهي 
صغيرة، ورغبتها بأن تتحقق، 
وكذلك أحالمـــه التي يتمنى أن 
تتحقق ووصيتها له بالذهاب الى 
 البيت العود، ومروره بالبيوت 
الـ 6 التي دخلها بادئا ببيت الشيخ 
خليفة بن زايـــد آل نهيان وما 
شهدته اإلمارات من نهضة وإبهار 
للعالم من منجـــزات حضارية 

ومحبة في قلوب الناس.
ثـــم دخوله الـــى بيت أحمر 
البحرين  وأبيض ورؤيته مللك 
الفارس الصقار والطيار امللك حمد 
بن عيسى آل خليفة ومحبة الناس 

له ودعاؤهم له ليال نهارا.
وبعد ذلـــك توجهه الى بيت 
باللون األخضر والذي تشـــرح 
رؤيته الصدور، وعند فتح الباب 
كيف هبت روائح الطيب واجلود، 
انه بيت اململكة العربية السعودية 
والـــذي بدا فيه حـــرص خادم 
احلرمني الشريفني على الوحدة 
اخلليجيـــة وتطويـــره للبالد 
فـــي جميع املجاالت  ونهضتها 
وآخرها بنـــاء اجلامعة كتحفة 
علمية ومساعدته للناس وعفوه 
عن الكثيرين، وحتية الكويت له 

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد محييا الطفل حمد بوناشي


