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ولنا رأي

»التعاون« والنجاح
بحمد اهلل وعونه، جاءت القمة الـ 30 لدول مجلس التعاون 
اخلليجي مثمرة بنتائجهـــا وراقية بتنظيمها وترتيباتها 
ورائعة بأجوائها األخوية والودية، فأعطت أجمل صورة 

عن كويتنا اجلميلة.
لقد جنحت القمة الـ 30 في تعزيز امليزة األهم لهذا التجمع 
اخلليجي السنوي وهي محاكاة ومالمسة تطلعات ورغبات 
وطموحات شعوبنا وقضايانا الرئيسية، إضافة إلى التأكيد 
املتجدد على تضامن بلداننا ومصيرنا املشترك مبواجهة 
التحديات وتنسيق سياساتنا اخلارجية دفاعا عن حقوقنا، 
وما املوقف احلاسم الذي اتخذته القمة إلى جانب اململكة 
العربية الســـعودية مبواجهة إرهاب املتمردين احلوثيني 

واعتدائهم على سيادتها إال دليل واضح على ذلك.
إن تركيز »إعالن الكويت« على محاور التعليم والصحة 
واألمن الغذائي هو ترجمة ملا أعلنه صاحب السمو األمير 
 الشـــيخ صباح األحمـــد، حفظه اهلل ورعـــاه، في حديثه 
لــــ »كونا« قبيل انعقاد القمة من أن تنمية اإلنســـان هي 

الركيزة األساسية التي ينطلق منها املجلس.
كما أن تفعيل االحتاد النقدي مبشـــاركة 4 دول كبداية 
وتدشني مشـــروع الربط الكهربائي خطوتان تاريخيتان 
تسجالن لقمة الكويت كإجنازين اقتصاديني كبيرين يعززان 

أهميتها.
ختاما، نتوجه بالتهنئة والشـــكر إلى كل من بذل جهدا 
الظهار القمة بالصورة الرائعة التي أعطت أجمل انطباع 
عن الكويت، وندعو اهلل أن تستمر مسيرة دول »التعاون« 
سنة بعد سنة مبزيد من القوة والتالحم واملشاريع املشتركة 
الناجحة التي ترفع من شـــأن املواطن اخلليجي وتصب 

في مصلحته.

إطالق االتحاد النقدي وإنشاء قوة خليجية للتدخل السريع
األمير أكد أن قرارات القمة الخليجية ونتائجها تخدم تطلعات شعوبنا وترقى إلى آمالها في رسم مستقبل أفضل.. والقمة المقبلة في أبوظبي

الزلزلة لـ »األنباء«: تقرير »المالية« النهائي ُرفع للمجلس 
بتكلفة أقل من »المعسرين« وُيناَقش 23 الجاري

مريم بندق
أعلن رئيـــس اللجنة املالية 
واالقتصادية النائب د.يوســـف 
النهائي  التقريـــر  ان  الزلزلـــة 
ملعاجلة قروض املواطنني والذي 
رفع ملجلس األمـــة أمس ينص 
على ان تتحمل احلكومة جميع 
فوائد القروض حتى 30 سبتمبر 
املاضي الى جانب إعادة جدولة 
أصل الدين بأقساط شهرية مبا 
ال يتجاوز نسبة 35% من الراتب، 
وهو ما انفردت بنشره »األنباء« 

في عددها الصادر 13 اجلاري.
وأوضح د.الزلزلة في تصريح 
خاص لـ »األنباء« ان مشـــروع 
الذي سيناقش  القانون اجلديد 

في جلســـة معاجلـــة القروض 
23 اجلـــاري يأتـــي متوافقا مع 
اقتراحات أغلبية النواب وضمن 
أطر الشريعة اإلسالمية، مشددا 
على ان التكلفة االجمالية ملشروع 
اللجنة املالية ستكون أقل مقارنة 
بتكلفة تعديالت احلكومة على 

صندوق املعسرين.
وقــــال د.الزلزلة ان القانون 
ينــــص كذلــــك علــــى ان تدفع 
احلكومة الفوائــــد املقررة على 
القــــروض للبنــــوك واألرباح 
للبنوك اإلســــالمية مــــن فوائد 
الودائــــع احلكومية املودعة في 
البنوك ما أمكن ذلك أو تقر أي 
طريقة أخــــرى تراها احلكومة 

مناســــبة ضمن أطر الشريعة 
اإلســــالمية، وال يحق للبنوك 
واجلهــــات الدائنة األخرى رفع 
أي قضايا جنائية على املقترضني 
كمنع السفر أو ما شابه مع منح 
الذين استفادوا من  املقترضني 
صندوق املعسرين حق االختيار 
ما بني االستمرار في االستفادة 
من الصنــــدوق أو االســــتفادة 
القانون اجلديد،  من مشــــروع 
موضحا ان نســــبة التقســــيط 
البالغــــة 35% املقترحة من قبل 
اللجنة ال تشمل قسطي مؤسسة 
التأمينات وبنك التسليف. وكشف 
د.الزلزلة ان املشــــروع يشمل 
القروض االستهالكية مبا فيها 

أقساط السيارات، حيث تخضع 
الشركات املقسطة لهذه األقساط 
ملراقبة وزارة التجارة وتاليا فمن 

الطبيعي ان يشملها املشروع.
وأضاف ان مدة التقسيط بعد 
إعادة اجلدولة ال تتجاوز 15 سنة 
وفي حال جتاوز هذه املدة فعلى 
البنك املركزي ان يحقق في أسباب 
ذلك والبنك يتحمل نتيجة هذا 
اخللل. وعن أسباب اعتماد إسقاط 
الفوائد عـــن املواطنني من قبل 
اللجنة وحتميلها للحكومة أجاب 
د.الزلزلة بأن السبب الرئيسي هو 
ان احلكومة أخطأت في مراقبة 
عدم التزام البنوك بأنظمة ولوائح 

البنك املركزي.

إسقاط الفوائد لجميع المقترضين وإعادة جدولة أصل الدين بأقساط شهرية ال تتجاوز 35% من الراتب لمدة 15 عامًا
األنباء  االقتصادية

اسـتقالة أعضاء مجلس 
إدارة البنك التجاري و3 من 
أعضـاء إدارة »برقان«  ص 39

إيفـا  صناديـق  الخـزام: 
تحقق  المحلية  لألسـهم 
أداء يفوق ما حققه السوق 
فــي نـوفـمبر  ص 33

ترفـع  العقاريـة  »بـروة« 
 %  25 إلـى  حصــتهـا 
االمتياز  شــركة  فــي 
لالسـتثمـار  ص33و39

لالتصاالت«  »الوطـنيـة 
مع  العاشر  بعيدها  تحتفل 
الشـعب الكويتي  ص 38

حمـد بوناشـي:  أعتـز بثقـة 
والـد الجميع صاحب السـمو 
الذي منحني فرصة  المشاركة 
في تقديم حفل تدشين الربط 
الكهربائـي بعد أن شـاهدني 
سموه في حفل تكريم المعلم

نظـرة والدي صاحب السـمو 
الحانيـة بـددت كل مخاوفي 
الطمأنينة نفسـي  فـي  وبثت 

 بمجـرد أن قلت »طلبتكم 
طلـب« بـادرنـي خـادم 
الشـريفـين  الحــرمين 
الملك عبداهلل بكلمة »تم«

دولة  أمير  سـمو  مازحني 
بن  حمـد  الشـيخ  قطـر 
خليفة قائال »هال بالسـمي«

وكنت  الحفل  بيوم  حلمت 
أتـدرب مـع والـدي من 
يوميًا سـاعات   5 إلـى   4

أديـن لوالـدي بالفضل فهو 
من اكتشـف موهبتـي منذ 
بالرعاية ودعمني  مبكر  وقت 

حوار خاص لـ »األنباء« 
 مع الطفل النجم  )ص8و9(

حمد جمال بوناشي

جمال بوناشي

محمد ابراهيم املطوع

القادة لدى مغادرتهم قاعة التحرير بعد انتهاء اجللسة اخلتامية أمس

أهم مقررات إعالن الكويتأهم بنود البيان الختامي لقمة التعاون الـ 30

البحريني المطوع أميناً لـ »التعاون « في 2011

أهم محاور المؤتمر الصحافي لمحمد الصباح وعبدالرحمن العطية

 االهتمام بدعم قطاع التعليم في دول التعاون 
وإنشـــاء هيئـــة إقليميـــة لالعتمـــاد األكادميـــي 

واجلودة.
تعزيز األمن الغذائي واملائي وأهمية إنشاء مركز 
دراسات األمن الغذائي بهدف تقييم هذه املشكلة.

دراسة مشروع إنشـــاء مركز خليجي ملراقبة 
انتشار األوبئة على غرار مركز مكافحة األمراض 

)سي دي سي(.

التضـــامــــن التــام مــــع اململكة 
العربية الســــعودية والدعم املطلق 
حلقها في الدفاع عن أراضيها وأمن 

مواطنيها.
 االش��ادة بجه��ود صاحب الس��مو 
األمير الش��يخ صباح األحمد في تفعيل 

قرارات القمة االقتصادية.
الثقة في متانــــة اقتصادات دول 
التعاون وقدرتها على جتاوز تبعات 

األزمة املالية العاملية.
تش��جيع اقامة املشروعات املشتركة 
وزيادة االستثمارات البينية لإلسهام في 

حتقيق التكامل االقتصادي.
اتفاقية االحتاد  املصادقة علــــى 
النقدي والتوجيه بإنشــــاء املجلس 
النقدي وتكليف مجلس ادارة املجلس 
الزمني الصدار  البرنامــــج  بتحديد 

العملة املوحدة وطرحها للتداول.
 استكمال دراس��ات انشاء مشروع 
ربط دول التعاون بقطارات سكك حديدية 
لنقل الركاب بسرعة 350كم/ساعة ونقل 
البضائع والركاب بس��رعة 200كم/ساعة 
باس��تخدام الكهرب��اء وحتدي��د تكلف��ة 

املشروع.
دراسة انشاء هيئة خليجية لسكة 
حديد دول التعاون لالشــــراف على 

تنفيذ املشروع بكامله.

 املس��اواة في املعاملة ب��ن مواطني 
دول املجلس في التعليم.

 التعبير عن االرتياح في التقدم 
احملرز في تنفيذ قرارات املجلس في 

اطار السوق اخلليجية املشتركة.
 اقرار االستراتيجية الدفاعية ملجلس 
التع��اون وتطوير قدرات ق��وات »درع 

اجلزيرة«.
العمل بوثيقة مســــقط للنظام   
و)القـــانــــون( املوحد للــتســــجيل 
العقاري العيني بــــني دول املجلس 

املعدلة.
 دعم حق الس��يادة لدول��ة االمارات 
على جزر طنب الكبرى والصغرى وأبو 
موس��ى ودعوة إيران للح��وار ازاء هذه 

القضية.
 مطالبة بحل مشكلة امللف النووي 

االيراني بصورة سلمية.
 ض��رورة اس��تكمال الع��راق تنفيذ 
جمي��ع قرارات مجلس األمن ذات الصلة 
وحث األمم املتحدة والهيئات ذات العالقة 
على االس��تمرار ف��ي جهوده��ا النهاء 
موض�وع��ي التع��رف عل��ى مصير من 
تبق��ى م��ن األس���رى واملفقودين من 
مواط��ن��ي الكوي��ت وال��دول األخرى 
وإع��ادة املمتلكات واالرش��يف الوطني 

للكويت.

 الكويت عرضت مساعدة اإلمارات في مشكلة ديون دبي.
 الطلـــب من إيران ان تتعامل بجدية مع متطلبات الوكالة 

الذرية.
 أمن دول »املجلس« كل ال يتجزأ وأي مساس بالسعودية 

اعتداء على اجلميع.
 رفض دول »التعاون« ألي عمل عسكري ضد إيران.

 تأخر انعقاد اجللســـة املغلقة كان بســـبب إعطاء فرصة 
للقادة في تبادل الزيارات واالستمتاع بطقس الكويت وليس كما 

أشيع بوجود خالفات بينهم.

الحكومة واثقة من نيل »الثقة« اليوم وغدًا
مريم بندق ـ حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة

 ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ
رسمت مجريات جلسة استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد من قبل النائب د.فيصل املسلم نتائج جلسة 
التصويت علـــى طلب عدم التعاون مع رئيـــس احلكومة املقررة 
اليوم، موضحة ان النتيجة ستكون باجتاه رفض الطلب بأغلبية 

كبيرة.
مصادر حكومية ونيابية أكدت لـ »األنباء« ان احلكومة ستطلب 
اليوم حتويل جلسة مناقشـــة طلب عدم التعاون الى سرية منعا 
لقضية االستحسان او االســـتهجان، وحتى تسير اجللسة بشكل 

دميوقراطي راق كما سارت جلسة املناقشة.
وفي شأن وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد أكدت املصادر ذاتها 
ان احلكومة باتت مطمئنة لوجود أغلبية نيابية كافية ملنح الوزير 

الثقة في جلسة مناقشة طلب طرح الثقة غدا.
وأشارت املصادر الى ان هناك مجموعة نيابية ستتخذ قرارها 
باالمتنـــاع عن التصويت على الطلب، األمر الذي يصب في صالح 

الوزير اخلالد. وفي اجلانب البرملاني، قال النائب د.يوسف الزلزلة 
ان هناك 36 نائبا سيعارضون اليوم طلب عدم التعاون مع رئيس 
الوزراء، مشـــيرا الى ان النتيجة واضحة من اآلن كالشـــمس في 

رابعة النهار.
وأضـــاف في تصريح صحافي: ان هناك غالبية نيابية مع منح 

وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد الثقة غدا.
النائب عدنان عبدالصمد قال لـ »األنباء« ان جلسة اليوم ستمر 
بسالم وستشهد انفراجا للتوتر السياسي وال مفاجآت فيها وقراراتها 
واضحة بعشـــرة نواب طالبني عدم التعاون يقابلهم 36 رافضون 
للطلب، معلنا رفضه لطرح الثقة بوزير الداخلية. النائب عبدالرحمن 
العنجري أعلن عن اجتماع عقد مساء امس ضمه والنواب مرزوق 
الغامن وصالح املال ود.أســـيل العوضي لتدارس موقفهم من وزير 

الداخلية.
وأشـــار الى ان موقفه ســـيكون في صالح الكويت واالستقرار 
السياسي، وعن جلسة اليوم قال العنجري: سأعلن رأيي في القاعة 

لكن يبدو اننا باركنا لسمو رئيس الوزراء الثقة مسبقا.

بإعادة احتفلت  »جلوبل« 
40 ص  ديونها  جدولـة 

العيد الوطني الـ 38 للبحرين

السـفير خليفة بن حمد: المفردات 
العالقـة  وصـف  عـن   تعجـز 
بين الكويت والبحرين   ص22 و 23

أسامة أبو السعود ـ بشرى الزين ـ بيان عاكوم
 اكتســــبت قمــــة »التعــــاون« 
الـ 30 في الكويت جناحها من اتفاق 
القادة على جملة قرارات شــــكلت 
مرتكــــزًا في املجاالت السياســــية 
واالقتصاديــــة واألمنية على وجه 
اخلصوص. فكما كان متوقعا وّجه 
القادة بانشاء مجلس النقد اخلليجي 
وطلبوا من مجلــــس ادارته اعداد 
جدول زمني للعملة املوحدة، واكد 
القــــادة ثقتهم في قدرة اقتصادات 
دول التعــــاون على جتاوز تبعات 
االزمة االقتصادية. سياسيا، اكدت 
القمة على ضرورة ان تلبي ايران ما 
هو مطلوب منها من وكالة الطاقة 
الذريــــة وان تتعامل بايجابية مع 
قــــرارات الشــــرعية الدولية، كما 
جددت مســــاندتها للسعودية في 
مواجهة احلوثيــــني. واقرت القمة 
ابراهيم  البحرينــــي محمد  تعيني 
املطوع امينا عاما ملجلس التعاون 
مع بداية العام 2011. على الصعيد 
األمني اتفق القادة على انشاء قوة 
مشــــتركة للتدخل السريع بهدف 
التعامل مع املخاطر االمنية، وقال 
االمني العــــام عبدالرحمن العطية 
ان القوة ستتدخل في مثل حاالت 
تعــــدي املتمرديــــن احلوثيني في 
اليمن على حدود اململكة العربية 
الســــعودية. وكان صاحب السمو 
االمير الشيخ صباح االحمد قد ألقى 
كلمة في اجللســــة اخلتامية واكد 
ســــموه ان ما توصلت اليه القمة 
من قرارات ونتائج يخدم تطلعات 
شعوبنا ويرقى الى آمالها في رسم 
مستقبل افضل، فيما رحب الرئيس 
االماراتي صاحب الســــمو الشيخ 
خليفة بن زايد بالقادة في قمتهم 
املقبلة التي ستســــتضيفها بالده 

العام املقبل.

 900 إنفـاق  تعتـزم  قطر 
لشـراء  دوالر  مـليـون 
ص41 بنوكها  في  حصص 

وافـق املجلس األعلى 
لقمـــة »التعـــاون« على 
اعتماد مرشــــــح مملكة 
البحريـــن محمد ابراهيم 
املطوع أمينا عاما ملجـلس 
التعاون اخلليجي اعتبارا 

من 2011.

مبادرات ورقة الكويت في القمة

إنشاء مركز اقليمي للتنمية املستدامة يسعى   
للتنسيق بني دول مجلس التعاون بهدف حمايتها 

من التلوث.
إنشـــاء مركز ملراقبة األسواق املالية بهدف 

توحيد البورصات اخلليجية.
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