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حمادة: مطلوب حشد الطاقات واإلمكانات إلقامة 
تكتل عربي قادر على مواجهة االقتصادات الكبرى 

أحمد مغربي 
قال وكيل وزارة املالية خليفة 
حم����ادة ان املجل����س االقتصادي 
واالجتماع����ي يق����ع عل����ى عاتقه 
مس����ؤوليات جس����ام لترجم����ة 
التوجه����ات إلى برام����ج عمل إلى 
جانب حتويل الطموحات إلى واقع 
ملموس مشددا على ضرورة حشد 
الطاقات واإلمكانات العربية لتحقيق 
األهداف القومي����ة لألمة العربية 
من اج����ل إقامة تكتل عربي قومي 
قوي قادر على مواجهة التكتالت 
االقتصادية األخرى. حديث حمادة 
جاء خالل اجللس����ة االولى لليوم 
الرابع من اعمال املجلس االقتصادي 

واالجتماعي في دورته ال� 85.
وطالب حمادة بضرورة التركيز 
على متابعة قرارات القمة االقتصادية 
التنموية واالجتماعية التي عقدت 
في الكويت يناير 2009 مؤكدا أن 
تلك القرارات متثل دورا أساسيا لهذا 
املجلس، مشيرا الى انه سيكون لها 
األثر البالغ في دفع وتطوير العمل 
االقتصادي العربي املشترك. وقال 
حمادة تتطلب هذه القرارات جهد 
مستمر من قبل املجلس من خالل 
وضع اآلليات لتنفيذ ومتابعة مدى 
التقدم في اجناز ما صدر من قرارات، 
مشيرا إلى أن جدول أعمال املجلس 
حافال باملوضوعات التي مت بحثها 
باستفاضة في اجتماعات اللجنة 
االقتصادية واالجتماعية، واللجان 
املتخصصة املعنية االخرى، حيث 
انه مت اتخاذ التوصيات املناسبة 
بش����أنها، وعلى س����بيل املثال ال 
احلصر تتمثل في انش����اء منطقة 
التجارة احل����رة العربية الكبرى 
واالحتاد اجلمركي العربي، وتسهيل 

النقل والتجارة.
ودعا حمادة إلى إيجاز املناقشة 
ف����ي تلك املوضوع����ات للوصول 
إلى أفضل النتائج، مشيرا إلى أن 
املجلس االقتصادي واالجتماعي في 
دورته السابقة أولى اهتماما خاصا 
بتطوير األعم����ال، واصدر قرارا 
بتشكيل فريق عمل إلعداد تصور 
شامل لتطوير عمل املجلس، مشيرا 
الى ان الفريق أعد وثيقة للتطوير 
ورفعها الى االجتماع االستثنائي 
إلقرارها والعمل مبوجبها، معربا 
عن ثقته بأن يحظى ذلك املوضوع 
بتفعيل أعمال املجلس لهذه الدورة 
والنهوض بأدائها لتحقيق االجنازات 

املنشودة.

تجاوب األردن

من جانب����ه أكد املدي����ر العام 
لصن����دوق النقد العربي جاس����م 
املناع����ي على جت����اوب الوكاالت 
الوطنية باململكة األردنية الهاشمية 
مع ال����دور الهام ال����ذي يقوم به 
البرنام����ج ف����ي تنمي����ة القدرات 
اإلنتاجية والتنافس����ية للمنتج 
واملصدر العربي ودعم اقتصادات 
التبادل  العربية وتشجيع  الدول 
التكامل  التجاري تعزيزا ملسيرة 
االقتص����ادي العربي من خالل ما 
يوف����ره من تس����هيالت ائتمانية 
بشروط ميسرة وأسعار تنافسية 
التجارة  وخدمات املعلومات عن 

منظمة العمل العربية.
� اإلع����داد للقم����ة االقتصادية 
العربية التي ستعقد في القاهرة 

.2011
� مناقشة منطقة التجارة احلرة 

العربية الكبرى.
� زيادة كفاءة التجارة البينية 
وتسهيل التجارة في إطار منطقة 

التجارة احلرة العربية الكبرى.
� تسهيل النقل والتجارة.

� إدخال اللغة العربية كلغة عمل 
في منظمة التجارة العاملية.

� إقرار مشروع النظام األساسي 
العرب����ي للمحمي����ات  لالحت����اد 

الطبيعية.
� تعديل النظام األساسي ملجلس 
الوزراء العرب املعنيني بش����ؤون 

الكهرباء.
� متابعة ومتويل مش����روعات 

األمن الغذائي.
� من 50 الى 70 مليون دوالر

� زي����ادة خ����ط االئتم����ان في 
برنامج متوي����ل التجارة العربية 

في األردن

زيادة خط االئتمان 

على هامش اجتماع املكتب الدائم 
لوزراء املالية العرب، مت التوقيع 
على ملحق لزيادة قيمة اتفاقية خط 
ائتمان بني وزارة املالية في اململكة 

والترويج. وأشار إلى أن خدمات 
البرنامج تعتبر خدمات تنسجم 
مع التوجهات إلنشاء منطقة حرة 
للتجارة العربية داعيا بقية الوكاالت 
الوطنية في األردن والبالغ عددها 
13 وكالة إلى االستفادة القصوى 
من التسهيالت واخلدمات لإلسهام 
في دفع مسيرة التنمية والبناء في 

الدول العربية.

مناقشة 21 بندًا

وجدير بالذكر أن اجللسة األولى 
ناقشت مشروع جدول األعمال من 
قبل كبار املسؤولني، مشتمال على 
21 بندا هي حصيلة أعمال الثالثة 

أيام املاضية أهمها:
� متابعة تنفيذ قرارات الدورة 
ال����� 84 للمجل����س االقتص����ادي 

االجتماعي.
القطاعني االقتصادي  � نشاط 
ب����ني دورتي  واالجتماع����ي فيما 
املجلس االقتصادي واالجتماعي 

84 و85.
� رفع نتائج اجتماعات اللجان 
التي  إلى قم����ة طرابلس  احلالية 

ستعقد نهاية مارس املقبل.
� متابع����ة تنفيذ قرارات القمة 
االقتصادية والتنموية واالجتماعية 

العربية التي عقدت في الكويت.
� تنفيذ املشاريع التي كلفت بها 

األردنية الهاشمية وبرنامج متويل 
العربي����ة في الصندوق  التجارة 
ووقع د.محمد أب����و حمور وزير 
املناعي  مالية األردن ود.جاس����م 
الرئي����س التنفيذي ملجلس إدارة 
البرنامج على هذه االتفاقية. تبلغ 
قيمة الزيادة في خط االئتمان 20 
ملي����ون دوالر لترتفع بذلك قيمة 
االتفاقية الس����ارية من 50 مليون 
دوالر إلى 70 ملي����ون دوالر يتم 
استخدامها في متويل جتارة اململكة 
األردنية الهاشمية اخلارجية وبهذا 
فان قيمة التسهيالت التي وفرها 
البرنامج جلميع الوكاالت الوطنية 
في األردن مبا فيه هذه الزيادة يبلغ 
مجموعها 457 مليون دوالر. من 
جانبه أشاد وزير املالية األردني 
د.محم����د أبو حمور ال����دور الذي 
يقوم به متويل التجارة العربية 
في تعزيز التب����ادل التجاري بني 
الدول العربية ملا في ذلك من اثر 
ايجابي في تسريع عملية التكامل 
االقتصادي العربي مؤكدا في الوقت 
ذاته عل����ى دور البرنامج في دعم 
الوكاالت الوطنية في األردن وما 
تلقاه وزارة املالية من تفهم وتعاون 

من إدارة البرنامج.

قمة الكويت االقتصادية

م����ن جهته قال مع����اون وزير 

الصناعة السوري د.محمد توفيق 
سماق أن املجتمعني تابعوا تنفيذ 
قرارات قمة الكويت االقتصادية، 
املل����ف االقتصادي للقمة  وإعداد 
العربية املقبلة التي س����تعقد في 
ليبيا، كما متت مناقشة الصعوبات 
واملعوقات في سياق تنفيذ منطقة 
التجارة احلرة العربية مثل قواعد 
املنشأ وبعض القيود غير اجلمركية 
التي التزال بعض الدول العربية 
الس����لع  انس����ياب  تفرضها على 
بني الدول األعض����اء في املنظمة، 
باإلضافة إلى بحث ما ميكن تقدميه 
من مساعدات فنية للدول العربية 
األقل منوا في منطقة التجارة احلرة 

العربية مثل اليمن والسودان.
وردا على سؤال يتعلق مبوضوع 
اإلغراق قال انه متت مناقشة إنشاء 
جهاز واعتماد آلية ملكافحة اإلغراق 
إلى  العربية وتوصلنا  الدول  في 
عقد اجتماع للمسؤولني في اجلهات 
املعنية للبحث في اآلليات املناسبة 
لهذا األمر، ومن ثم إعادة العرض 
على املجلس االقتصادي في الدورة 
املقبلة إلقرار ما يراه مناسبا في هذا 
الشأن. وحول أهم مامت التوصل إليه 
خالل اجتماع اللجنة أوضح سماق 
أن أي خط����وة يتم االتفاق عليها 
تس����اهم في تعزيز العمل العربي 
املشترك، وتخدم قضايا التنمية في 
العالم العربي، كما تعزز من موقع 
العالم العربي التفاوضي مع العالم 
اخلارجي، مشيرا إلى أن ذلك كله 
ينعكس إيجابا على حياة املواطن 

العربي وهذا ما نسعى إليه.
ولف����ت إلى أن هناك قضايا لم 
تستكمل خالل اجتماعات اللجنة، 
ومت االتف����اق عل����ى عرضها على 
املس����توى الوزاري، وهي قضية 
النقل  واح����دة تتعل����ق بقط����اع 
العربي، حيث س����يحضر رئيس 
ال����دورة احلالية ملجل����س وزراء 
النقل العربي وزير النقل األردني 
اجتماعات املجلس الوزاري لعرض 
املوض����وع والتداول بش����أنه مع 
ال����وزراء ورؤس����اء الوفود خالل 

االجتماع املقرر اخلميس.

خالل اليوم الرابع ألعمال المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته الـ 85

)أحمد باكير(جانب من اجتماعات املجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته الـ 85 في يومه الرابع

خليفة حمادة مترئسا اجللسة األولى 

لقطة للوفود املشاركة

غالب: 30 منظمة انضمت إلى لجنة مؤسسات المجتمع المدني
قال مدير إدارة مرصد املجتمع املدني واالحتادات 
املهنية في جامعة الدول العربية املستشار محمود 
راش����د غالب ان جلنة مؤسسات املجتمع املدني 
انعقدت مؤخرا واطلعت على التقرير والتوصيات 
الصادرة عن االجتماع التنسيقي األول ملنظمات 
املجتمع الدولي واالحتادات املهنية الذي انعقد 
مبقر األمانة العامة في جامعة الدول العربية في 
20 ديسمبر املاضي، باإلضافة إلى االطالع على 
طلبات بعض املنظمات للحصول على استمارة 
الراغب، مشيرا إلى ان اللجنة رأت أن هذه املنظمات 
استوفت العناصر املطلوبة النضمامها وقررت 

اإلعالن عن قبولها ف����ي االجتماع املقبل والذي 
س����ينعقد في سبتمبر املقبل بعد دراسة شاملة 
لنش����اط هذه املنظمات ودوره����ا في عضويتها 

كمراقب في املجلس االقتصادي واالجتماعي.
وأفاد بأن ع����دد املنظمات املنضمة بلغ حتى 
اآلن 30 منظمة ولكنها لم تقدم ش����يئا ملموسا 
في دعم العمل العربي املشترك، مشددا على انه 
سيتم إعداد دراسة كاملة ملا قدمته هذه املنظمات 
وما ستقدمه خالل الفترة املقبلة، وسيتم البت 
نهائيا في القرارات املقدمة من قبل هذه املنظمات 

خالل االجتماع املقبل.

بدران: بعض الدول العربية لديها اعتراضات
على حرية انتقال رجال األعمال

جويلي: حجم التجارة بين مصر والكويت 
لم يتأثر باألزمة المالية

قالت النائب���ة الثانية لرئيس غرفة جتارة 
األردن رمي بدران ان مبادرة صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد في القمة االقتصادية التي 
اس���تضافتها الكويت العام املاضي تعد إجنازا 

يضاف إلى تاريخ الكويت احلافل.
وأشارت بدران إلى أن مبادرة إنشاء صندوق 
احلياة الكرمية برأسمال يقدر ب� 2 مليار دوالر 
لدعم املشاريع املتوسطة والصغيرة في العالم 
العربي كانت حتديا كبيرا في بادئ األمر ولكن 
ما مت إعالنه اليوم من جتميع حوالي ثلث املبلغ 
املطلوب يعد اجنازا كبيرا، مشيرة إلى أن هذا 

املبلغ كفيل بتفعيل الصندوق.
وأشادت بدران بخطوة الكويت بتقدمي 500 
مليون دوالر لصندوق احلياة الكرمية. مشيرة الى 
أنه سيتم تفعيل اآللية املناسبة إلطالق الصندوق 
وذلك بالتعاون م���ع رئيس الصندوق العربي 
لإلمناء االقتص���ادي واالجتماعي عبداللطيف 
احلمد ووضع األوليات التي ستصرف من هذا 

الصندوق.
وتوقعت أن يكون للقطاع اخلاص في العالم 
العرب���ي دور كبير في هذا الصندوق من خالل 

رسم سياسة االستثمار في املشاريع والقطاعات 
املختلفة ضمن منظومة واضحة حسب الدول 
التي بحاجة إلى اس���تثمارات ودعم ضمن هذا 
الصندوق. وعن الشروط الالزمة لتمويل املشاريع 
الصغيرة واملتوسطة ضمن الصندوق توقعت 
أن تك���ون اإلجراءات معقول���ة للحصول على 
التمويل، وأن تكون الشروط منطقية والتكاليف 
ضمن احلدود املعقولة، مضيفة أنه س���يكون 
هناك تكاليف ولكنها س���تكون إدارية لتسمح 
للراغبني بالدخول ضمن الصندوق االستفادة 

من هذه األموال.
وأشارت إلى أن االجتماعات احلالية ستتطرق 
إلى حرية انتقال رجال األعمال العرب بني الدول 
العربية، مبينة أن هذا امللف متت املوافقة عليه، 
وس���وف يعرض على وزراء اخلارجية العرب 

في اجتماعهم مارس املقبل بتونس.
وأكدت على أن بعض الدول العربية لديها بعض 
االعتراضات على حرية انتقال رجال األعمال، 
ولكن سيتم تدارك هذه املعوقات للحصول على 
ڤيزا طويلة األمد للتجار ورجال األعمال، دون 

اإلخالل باألمن العام لهذه الدول.

قال أمني عام مجلس الوحدة االقتصادية العربية 
احمد جويل���ي ان االجتماعات احلالية للمجلس 
االقتصادي واالجتماعي ستتطرق إلى القرارات 
التي اتخذتها قمة الكويت االقتصادية والوقوف 
على أهم املعوقات التي واجهت بعض القرارات، 
وكذلك اإلعداد للقمة االقتصادية املقبلة في ضوء 
هذه املعوقات. وأكد جويلي على أن حجم التجارة 

بني مصر والكويت لم يتأثر بسبب تداعيات األزمة 
املالية العاملية، مشيرا إلى أن تأثر الكويت باألزمة 
كان ضعيفا مقارنة ببعض الدول، وذلك بفضل 
أداء صناديقها السيادية وحتسن أسعار النفط، 
وبني أن تأثر مصر باألزمة كان األقل في املنطقة 
العربية، مشيرا إلى أن االقتصاد املصري ميضي 
بخطوات بطيئة، ولكن على الطريق الصحيح.

صانع الساعات السويسرية أوريس يستمر في دعمه للفورموال واحد 
وجديده العام الحالي الشعار الكبير على صدر الرداء للسائقين

»أوريس« تعزز 
شراكتها مع 
فريق إيه تي أند 
تي ويليامز للعام 
2010

ع���ززت س���اعات 
السويسرية  اوريس 
شراكتها مع فريق إيه 
ت���ي ويليامز  اند  تي 
خالل العام احلالي وذلك 
بتمديد صفقة أوريس 
مع فري���ق الفورموال 
واحد الش���هير، حيث 
تسمح الصفقة برؤية 
ش���عار أوري���س في 
مكان���ه املعت���اد على 
اجلن���اح  صفيح���ة 
 FW32 األمامي لسيارتي

اجلديدتني.
إضافة إلى ذلك، حتتفظ أوريس بش���عارها على 

قفازات السائقني وعلى الكم األيسر لبذلة الفريق.
 وتش���كل هذه الس���نة املوسم الس���ابع الكامل 
لتغطية أوريس كش���ريك رسمي لفريق ايه تي أند 

تي ويليامز.
وقال الرئيس التنفي��ذي ألوريس، أولريخ دبليو.
هي���رزوغ: »إن التزامنا الكبير جت���اه فريق ايه تي 

أند ت���ي ويلي����امز، 
ف���ي ه���ذه األج���واء 
االقتصادية الصعبة، 
يؤكد عزمنا على تعزيز 
مكانة ساعات أوريس 
ضمن احلقل التنافسي 
وال��مه���م للفورموال 

واحد.
اقتناع  وإننا على 
ت����ام بأن هذا احلدث 
وباالشتراك مع فريق 
ايه تي أند تي ويليامز 
س���يح���قق جناح���ا 

كبيرا«.
 وأضاف رئيس فريق ايه تي أند تي ويليامز »أنا 
مسرور جدا بتمديد اتفاقية الشراكة مع الفريق، إذ 
تشكل ه����ذه االتفاقية حاليا أطول عالق���ة شراكة 

في محفظة الرعاية اخلاصة بنا. 
وفي املقابل، يضمن الفري���ق أنه مت تعزيز هذه 
االتفاقية للعام 2010 فقط بهدف منح أوريس الفخر نظرا 

اللتزامها املستمر لدعمنا على حلبة السباق«.


