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 مجلس إدارة «مؤسسة البترول» يوافق على تعديل
   معادلة احتساب مكافأة المشاركة في النجاح إلى ٤٠٠٪

 «كيوتل» ترفع حصتها إلى ٧٥٪ في «تونيزيانا» 
  بموجب اتفاقية شراكة مع «برنسيس هولدنغ»  

 أحمد مغربي
  علمت «األنباء» من مصادر مطلعة أن 
مجلس إدارة املؤسسة عقد اجتماعا أمس 
النفط واإلعالم الشيخ  برئاسة وزير 
أحمـــد العبداهللا ووافـــق على تعديل 
معادلة احتســـاب مكافأة املشاركة في 
النجاح ورفع احلد األقصى إلى ٤٠٠٪ 
من الراتب األساســـي، مشيرة إلى أن 
أرباح القطاع النفطي حتى الربع الثالث 
من السنة املالية ٢٠١١/٢٠١٠ تشير إلى 
احتمـــال بلوغ احلد األقصى حســـب 

املعادلة اجلديدة.
  وقالت املصادر إنه مت تعديل معادلة 
احتســـاب قيمة مكافأة املشـــاركة في 
النجاح بدال من مقارنة أرباح كل سنة 
مالية مع قيمة أرباح سبع سنوات مالية 
ســـابقة (يحذف منها األعلى واألدنى 
ربحا)، حيث مت االتفـــاق على وضع 
آلية جديدة تنص على مقارنة األرباح 
الفعلية العادية مع األرباح التقديرية 
العادية للســـنة املالية نفسها ما يزيد 
من فرص استحقاق العاملني في القطاع 
النفطي ملكافأة املشـــاركة في النجاح، 
ويقلل من التأثيرات الســـلبية لألزمة 
االقتصادية واحتمال انخفاض أسعار 
النفط مقارنة بالسنوات املاضية التي 

كانت مشمولة باآللية السابقة.
  وقالت املصادر ان عضو مجلس إدارة 
مؤسسة البترول د.صالح املضحي قد 
اقترح خالل االجتماع بضرورة خفض 
نســـبة العاملني اإلداريـــني والفننيني 
في املؤسســـة خلفض الترهل اإلداري 
الكبير في املؤسسة والشركات النفطية 

التابعة.
  من جهة ثانية كشفت مصادر مسؤولة 
أن مؤسسة البترول كانت قد رفضت 
االسبوع املاضي مقترحا تقدم به كل من 
احتاد البترول ونقابة مؤسسة البترول 
والذي يقضي مبســــاواة العاملني في 
القطاع النفطي الكويتي مع العاملني على 
نفس الدرجة الوظيفية على املستويني 
العاملي واخلليجي، مشيرة إلى أن الزيادة 
املقترحة والتي رفضتها املؤسسة تقدر 

بنحو ١٨٥ مليون دينار.
  وذكرت املصـــادر أن مبلغ الزيادة 
املقترحة كبير للغاية وســـوف يؤثر 
على النتائج املالية ملؤسسة البترول 
وشركاتها التابعة، مبينة أن االجتماع 
قد توصل إلى ضرورة تخفيض مبلغ 
الزيادة وحتديد موعد آخر ملناقشة األمر 
واالتفاق على الرقم النهائي للزيادة قبل 

رفعه للجهات احلكومية املختصة. 

 اعترض على زيادة رواتب القطاع النفطي المقدرة بـ ١٨٥ مليون دينار

 عبر ملكيتها في «الوطنية لالتصاالت»

 أعلنــــت كل مــــن مجموعــــة 
«برنســــيس هولدنغ» وشــــركة 
اتصاالت قطــــر (كيوتل) االتفاق 
على شراكة في شركة تونيزيانا، 
حتصــــل مبقتضاهــــا مجموعــــة 
برنســــيس هولدنغ على ٢٥٪ من 
اسهم شركة تونيزيانا، وذلك مع 
شركة الوطنية لالتصاالت املتنقلة، 
والتي متتلــــك فيها كيوتل حصة 
٥٢٫٥٪، لترتفع حصتها من ٥٠٪ 

إلى ٧٥٪ في شركة تونيزيانا.
  ومبوجب هذه خالل االتفاقية 
التي مت توقيعها امس، يترأس رئيس 
إدارة مجموعة برنسيس  مجلس 
املاطري،  هولدنغ محمد صخــــر 

مجلس إدارة تونيزيانا.
الشــــراء  اتفاقية    ومنذ إعالن 
في نوفمبــــر ٢٠١٠، عملت كيوتل 
وشركاؤها عن قرب مع «برنسيس 
هولدينــــغ» القابضــــة والهيئات 
املختصة في تونس لضمان استكمال 
عملية االستحواذ بسالسة. وبهذه 
املناسبة، قال رئيس مجلس إدارة 
كيوتل الشيخ عبداهللا بن محمد بن 
سعود آل ثاني: «تتمتع مجموعة 
كيوتل بسجل حافل بالنجاح في 
العمل مع الشركاء احملليني، ولقد 
ســــعدنا بدخولنا في شراكة مع 
التي  ائتالف برنسيس هولدينغ 
التونسية  الشــــركات  تعتبر من 
الرائدة والتي متارس أعماال متنوعة 
في السوق احمللية، ويؤكد جناح 
هذه االتفاقية على العالقات القوية 
التي جتمع بني قطر وتونس، وتدل 
على فرص االســــتثمار املشتركة 

املتاحة أمام البلدين».
الوطنية    واوضح ان شــــركة 
لالتصاالت كانت متتلك حصة ٥٠٪ 
في تونيزيانا، ثم مت االســــتحواذ 

على أسهم «أوراسكوم تيليكوم» 
مقابل ١٫٢ مليار دوالر، ومبوجب 
بنود االتفاقية املوقعة مع ائتالف 
برنســــيس هولدينــــغ ســــترفع 
«الوطنية» حصتها في تونيزيانا 
ائتالف  إلى ٧٥٪، فيما سيحتفظ 
«برنسيس هولدينغ» بنسبة الــ 
٢٥٪ املتبقية في الشــــركة، حيث 
قامت «الوطنية» بتمويل نصيبها 
في عملية الشراء عن طريق مواردها 
النقدية املتوافرة لديها حاليا ومبالغ 

مقترضة.
  وأضــــاف قائــــال: «إن كيوتل 
تعمل دائمــــا بثبــــات وثقة على 
حتقيــــق إســــتراتيجيتها لتنمية 
أصولها عامليا، وهــــو األمر الذي 
سيعود بقيمة طويلة املدى على 
املســــاهمني، وتدل هذه االتفاقية 
األخيرة بوضــــوح على جناحنا 
املستمر في هذا املجال، فعن طريق 

زيادة أسهمنا في شركة تونيزيانا، 
والتي أثبتت جناحها في السوق 
التونسية، سنضمن للشركة مرحلة 
جديدة من التطور، تساعدها على 
تقدمي املزيد من اخلدمات واملنتجات 
لعمالئنا، وتعود باملزيد من النفع 
علــــى املســــاهمني فــــي مجموعة 
كيوتل». واشار الى ان هذه االتفاقية 
لشراء املزيد من أسهم «تونيزيانا» 
لزيادة حصة شركة كيوتل بالشركة 
تتوافق مع استراتيجية مجموعة 
كيوتل ورؤيتها للنمو بحيث تكون 
واحدة من أكبر ٢٠ شركة اتصاالت 
في العالم بحلول العام ٢٠٢٠، فمنذ 
اســــتحواذ مجموعة كيوتل على 
شركة الوطنية عام ٢٠٠٧، أثبتت 
تونيزيانا أنها واحدة من األصول 
املتميزة ملجموعة كيوتل، بسبب 
مستويات أدائها الرائعة في سوق 

االتصاالت التونسية.  

 جدد بيت التمويـــل الكويتي (بيتك) اهتمامه 
ودعمه للقدرات الوطنية الشابة وامللكات املوهوبة 
في مختلف املجاالت العلمية والرياضية، وقدم دعما 
للمتسابق الدولي في لعبة الـ «جت سكي» يوسف 
العبدالرزاق وذلك عن املوسم الرياضي ٢٠١١ حيث 
يخوض عدة بطوالت عاملية في الواليات املتحدة 
األميركية وشـــرق آســـيا ودول مجلس التعاون 
اخلليجي إلى جانب البطوالت احمللية، مبا يؤكد 
اهتمام «بيتك» بشريحة الشباب ومختلف الرياضات 
التي ميثلون فيها وطنهم حلصد اجلوائز واأللقاب 

لتضاف إلى سجل الكويت الرياضي.

  وأشاد العبدالرزاق خالل زيارة ملوظفي «بيتك» 
فواز الدبوس وأحمد التركيت حيث يجرى متارينه 
وتدريباته، بالدعم الذي قدمه «بيتك» مؤكدا أنه 
سيسعى إلى حتقيق إجناز يطمح إليه من خالل 
هذه املشـــاركة، حيث انه بدأ في ٢٠٠٦ في حصد 
األلقاب العاملية في سباق ٨٠٠ للمحترفني، وواصل 
حتقيق األلقاب في نفس الفئة وفئات أخرى أيضا 
ليرفع بذلك اسم الكويت في البطوالت الدولية، 
وان «بيتك» يقدم النموذج في املساهمة االجتماعية 
ملختلف شرائح املجتمع حسب اهتمام وتطلعات 

كل شريحة. 

 الشيخ عبداهللا بن محمد بن سعود آل ثاني ومحمد صخر املاطري خالل توقيع االتفاقية

 العبدالرزاق يتوسط الدبوس والتركيت من «بيتك»

 توزيع التذاكر خالل حفل العشاء

 .. و «الوطنية» تشارك
  في حفل عشاء الجمعية الكورية

  
  أعلنت الشركة الوطنية لالتصاالت عن مشاركتها في حفل عشاء 
اجلمعية الكورية في الكويت وذلك ضمن سعيها الدائم لتقدمي الدعم 
ــبات االجتماعية املنوعة ملختلف اجلاليات في  واملشاركة في املناس
الكويت. ولفتت الى انه منذ تأسيسها تسعى الوطنية دوما ألن تعزز 
من تواصلها االجتماعي مع اجلاليات العربية واالجنبية في الكويت 

بهدف مد جسور العالقات املثمرة وابتكار فرص تعاون جديدة.
ــي معرض تعليقه على احلدث، عبر مدير العالقات العامة في    وف
الوطنية لالتصاالت عبدالعزيز البالول عن سعادته قائال: ان الوطنية 
ــاركة في هذه األمسية اللطيفة،  كإدارة وضيوف قد اسعدتهم املش
ــع جمهورية كوريا، لذا  ــا تتمتع بعالقات ثنائية عميقة م وإن بالدن
فإننا في الوطنية نأمل أن نساهم بدور فعال في مد جسور العالقات 
ــت وان نقدم دعمنا حيثما  ــدة مع اجلمعيات البارزة في الكوي اجلي
استطعنا خللق عالقات مثمرة. وفي السياق ذاته، حرصت «الوطنية» 
ــية ممتعة للضيوف، حيث نظمت سحبا على  على جعل هذه األمس
تذكرتي سفر الى كوريا كما حضر احلفل كل من سفير كوريا لدى 
ــاع احلكومي في الوطنية  ــركات والقط الكويت ومدير مبيعات الش

لالتصاالت عامر حيات. 

 «االستثمارات»: تجديد الثقة
   في المحمد أنعش السوق 

 الكويت واألردن توّقعان محضر اجتماعات 
اللجنة الفنية المشتركة في دورتها الرابعة 

 اوضح التقرير االسبوعي لشركة 
االستثمارات الوطنية انه وبنهاية 
تداول االســــبوع املاضي بلغت 
الرأســــمالية  الســــوقية  القيمة 
للشركات املدرجة في السوق الرسمي ٣٦٫٧ مليار 
دينار بارتفاع قدره ٢٩٨٫٣ مليون دينار وما نسبته 
٠٫٨٪ مقارنة مع نهاية االسبوع قبل املاضي (نهاية 

عام ٢٠١٠) والبالغة ٣٦٫٣٦٢٫١ مليون دينار.

  األداء العام للسوق

  وقد انهى سوق الكويت لالوراق املالية تعامالته 
هذا االسبوع على ارتفاع في ادائه وذلك باملقارنة مع 
ادائه في االسبوع املاضي، حيث حققت املؤشرات 
العامة (الســــعري ـ الوزني ـ NIC٥٠) مكاســــب 
بنسب بلغت ٠٫٣٪ و٠٫٧٪ و٠٫٩٪ على التوالي، 
وكذلــــك احلال بالنســــبة الداء املتغيرات العامة 
(املعدل اليومي للكمية املتداولة ـ املعدل اليومي 
لعــــدد الصفقات ـ املعدل اليومي لقيمة التداول) 
والتي ارتفعت بنسب بلغت ٢٠٪ و١٣٫٢٪ و٥٫٤٪ 
علــــى التوالي، فيما انخفضــــت القيمة املتداولة 
بنسبة ١٥٫٧٪ ويأتي هذا االنخفاض بسبب نقص 
يوم تداول خالل هذا االسبوع جراء عطلة رأس 

السنة امليالدية.

  وشــــهدت تداوالت هذا االسبوع احداثا مهمة، 
حيث اسدل الستار على استجواب رئيس مجلس 
الوزراء والذي انتهى بتجديد ثقة مجلس االمة له 
وهو امر اثر بشــــكل واضح على تداول السوق، 
حيث سيطرت حالة من الترقب على اداء السوق 
ابان يوم التصويت، وان تفاعل السوق معها بعد 

اعالن النتيجة بتجديد الثقة.
  ولوحظ ايضا النشاط املركز الذي شهده قطاع 
البنوك خصوصا مــــع ترقب املتابعني العالنات 
هذا القطــــاع الذي دائما ما يقود اعالنات االرباح 
السنوية بداية العام، ويأتي هذا كله وسط موجة 
من التفاؤل وسط انباء غير مؤكدة عن ان بعض 
البنوك بدأت بتجاوز مخصصاتها وتقليلها بعد 
خضوعها الختبارات الضغط ومعدالت كفاية رأس 

املال وشروط اخرى وضعها البنك املركزي.
  وشاب تداول بداية العام عقالنية جتاه التعاطي 
مع اسعار بعض الشركات ذات العوائد املمتازة 
والتي تأثرت نزوال خالل الفترة املاضية، وهذا لم 
مينع من بعض االجنراف اجلزئي ناحية بعض 
االسهم املضاربية وذلك للدخول واخلروج السريع 
وحتقيق بعض املكاسب قصيرة االجل، ولوحظ ان 
هذا التوجه موجود في بعض القطاعات النشطة 

كقطاع اخلدمات خاصة. 

 عمانـ  كونا: وقعت الكويت ممثلة بوكيل وزارة 
التجارة والصناعة رشـــيد الطبطبائي واألردن 
ممثال باألمينة العامة لوزارة الصناعة والتجارة 
مها علي امس محضـــر اجتماعات اللجنة الفنية 
التجارية األردنيةـ  الكويتية املشتركة في دورتها 

الرابعة.
  وينـــص محضر االجتماع املوقـــع في املجال 
التجاري على ضرورة مواصلة اجلهود في اطار 
اتفاقية التعاون االقتصادي والفني املوقعة بني 
البلدين عام ٢٠٠٤ واتفاقية التبادل التجاري احلر 
املوقعة عـــام ٢٠٠١ لتكون حافزا للقطاع اخلاص 
في اجلانبني لزيادة االستثمارات املشتركة وزيادة 

حجم التبادل التجاري.
  وشـــدد احملضر على أهمية تنســـيق مواقف 
البلدين على املســـتوى الدولي في اطار منظمة 
التجـــارة العاملية وعلى مســـتوى جامعة الدول 
العربية خاصة في مجاالت قواعد املنشأ العربية 
التفصيليـــة ومفاوضات حترير جتارة اخلدمات 

بني البلدين.

  كمـــا أكد الطرفان اســـتمرار تبادل املعلومات 
والتشـــريعات والبيانات االحصائيـــة املتعلقة 
بالسوقني األردني والكويتي والفرص التجارية 
املتاحة لتوسيع وتنويع حجم التبادل التجاري 
بني البلدين وتشـــجيع اقامة املعارض التجارية 
والصناعية واملتخصصة بهدف التعريف باملنتجات 

الوطنية في كال البلدين.
  وسلم اجلانب األردني اجلانب الكويتي مشروع 
بروتوكول للتعاون الثنائي في مجال حماية االنتاج 
الوطني بني وزارة الصناعة والتجارة ممثلة مبديرية 
حماية االنتاج الوطني ووزارة التجارة والصناعة 

ممثلة بالهيئة العامة للصناعة في الكويت.
  واتفـــق اجلانبان على تبادل االختام اخلاصة 
بشهادات املنشأ وفق اتفاقية تنمية وتيسير التبادل 
التجاري. وأعرب الطبطبائي عن امله في زيادة 
التعاون وتفعيل بروتوكوالت التعاون املبرمة بني 
الطرفني، مؤكدا في الوقت نفسه أهمية دور القطاع 
اخلاص في توطيد عالقـــات التعاون في جميع 

املجاالت االقتصادية والتجارية بني البلدين. 

 رئيس وزراء اليونان يرى تأييدًا متزايدًا 
إلصدار سندات أوروبية مشتركة

  
  باريس ـ رويترز: قال رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو امس 
ــندات مشتركة لدول منطقة اليورو لتمكني  إن التأييد يتزايد إلصدار س

الدول املتعثرة مثل اليونان لالقتراض بأسعار أقل.
  وأضاف باباندريو خالل مؤمتر بوزارة االقتصاد الفرنسية عن انعاش 
االقتصاد العاملي أن السندات املشتركة ميكن أن تساعد في التغلب على أزمة 
الديون السيادية ملنطقة اليورو، وعارضت فرنسا وأملانيا أكبر اقتصاديني 

في منطقة اليورو التي تضم ١٧ دولة الفكرة بشدة حتى اآلن.
  وقال باباندريو في كلمته «هناك تأييد متزايد الصدار السندات األوروبية 
كأداة مالية ميكنها مساعدة أوروبا في حتقيق اهدافها» مشيرا إلى مقترح 
قدمه جان كلود يونكر رئيس مجموعة اليورو وجوليو ترميونتي وزير 

االقتصاد االيطالي.
ــهم السندات االوروبية في خفض التوترات املتزايدة    وأضاف «ستس
ــواق (السندات) السيادية.. السندات األوروبية ليست بديال لهذا  في األس

التعديل الضروري الذي نقوم به في بلداننا مبا في ذلك بلدي».
  وتقول كل من برلني وباريس إن اصدار سندات ملنطقة اليورو بسعر 
فائدة موحد سيرفع تكاليف اقتراضها ويزيل احلافز على االنضباط املالي 

لدى الدول التي تواجه ارتفاعا في الديون والعجز.
ــندات الفرنسية ألجل عشر سنوات ذات التصنيف    وارتفع عائد الس
ــاس مقارنة باملزاد السابق عندما باعت باريس  املرتفع نحو ٥٠ نقطة أس
ــعة مليارات يورو في أول مزاد للعام احلالي اليوم  ــندات بحوالي تس س

اخلميس مما يشير إلى ارتفاع تكاليف االقتراض في منطقة اليورو.
  وقال باباندريو إنه ال مجال لتحفيز االقتصاد على املستوى الوطني 
«لكن هناك مساحة لذلك على مستوى االحتاد األوروبي». وأضاف «االحتاد 
االوروبي لديه فرص هائلة باملقارنة مع الواليات املتحدة التي تواجه دينا 

احتاديا ضخما. ال يوجد مثل هذا الدين على املستوى األوروبي». 

 الشيخ مبارك الدعيج

 كونا: أصدرت وكالة االنباء 
الكويتية (كونا) امس كتيبا خاصا 
بعنوان «التنميـــة االقتصادية 
العربية من الكويت الى شـــرم 
الشيخ» مبناســـبة قرب انعقاد 
مؤمتر القمة العربية االقتصادية 
واالجتماعية والتنموية في شرم 

الشيخ يومي ١٩ و٢٠ اجلاري.
  وقال رئيس مجلس االدارة 
املدير العام لوكالة االنباء الكويتية 
(كونا) الشيخ مبارك الدعيج في 
كلمته في هذا االصدار الذي اعدته 
االدارة االقتصادية بالوكالة ان 
القمة العربية االقتصادية التنموية 
واالجتماعيـــة التي انطلقت من 
الكويت فـــي دورتها االولى في 
١٩ و٢٠ ينايـــر ٢٠٠٩ «حققـــت 
الكثير من طموحـــات املواطن 
العربي باتفـــاق الزعماء العرب 
على العديد من القرارات املهمة 
التي من شـــأنها أن تنقل عاملنا 
العربي نقلـــة نوعية الى االمام 

في ظل التعاون املشترك».
  واضاف الشيخ مبارك الدعيج 
ان هذه القمة العربية التي دعت 
الكويت وجمهورية مصر  اليها 
العربية كانت ضرورة في الوقت 
الذي يواجه فيـــه العالم جملة 
أبرزها  الكبيرة  التحديـــات  من 
ما يتعلق باالقتصاد الذي انهار 
وبات مشكلة تؤرق الدول الكبرى 
قبل الصغـــرى واملتطورة قبل 

النامية.
  وأوضح ان هذه القمة جاءت 
في وقتها املناسب حيث يعاني 
العالم العربي كغيره من املناطق 
االخرى في العالـــم من تبعات 
ألقت  التي  االزمة االقتصاديـــة 
بظاللها على مجاالت اخرى رمبا 

ابرزها االجتماعية والتنموية.
  وذكر انه «رغم الوقت القصير 
الذي مضى علـــى قمة الكويت 
ونحن نســـتقبل اآلن قمة شرم 
الشـــيخ اال أننا نستطيع القول 
ان لدينا الكثير مما حتقق وكانت 
الكويت حريصة كل احلرص على 

تفعيل وتنفيذ قرارات القمة».
  واضاف الشيخ مبارك الدعيج 
أن ابـــرز ما جاء في قرارات قمة 
الكويت االولى مبادرة صاحب 

الـــى ان ننتقل الى الدور الفاعل 
واملؤدي واملؤثر وأن يصل قادتنا 
العرب الى ما هو داعم للمواطن 
العربي البسيط وان نزداد ترابطا 
وتالحمـــا حتى نخـــرج باملفيد 

ملصلحتنا العامة».
  وقـــد تناول االصـــدار كلمة 
صاحب السمو االمير في افتتاح 
القمـــة العربيـــة االقتصاديـــة 
التنموية واالجتماعية االولى في 
الكويت (يناير ٢٠٠٩) اكد فيها 
ســـموه لزوم العمل والتنسيق 
لطرح رؤيـــة عربية اقتصادية 
مشـــتركة تســـهم في اجلهود 
الدوليـــة القادمة لصياغة نظام 
عاملي اقتصادي جديد ومبا يرعي 
مصاحلنا التنموية واالقتصادية 

والتجارية املشروعة.
  وتضمن االصدار كلمة الرئيس 
املصري محمد حســـني مبارك 
في افتتاح القمة التي شدد فيها 
على انهـــا القمة العربية االولى 
التي تتنـــاول قضايا االقتصاد 
والتنميـــة وما يتصـــل بها من 
ابعاد اجتماعية وهي قضايا بالغة 
االهمية تتصل في مجملها بحاضر 

عاملنا ومستقبله.
  واستعرض االصدار مبادرة 
صاحب السمو االمير بشأن توفير 
املادي لالعمال الصغيرة  الدعم 
واملتوسطة وما لقيته من اشادة 
من القادة املشـــاركني في القمة 
جميعا والتي تهدف الى توفير 
الالزمـــة لدعم  املالية  املـــوارد 
املشروعات واالعمال الصغيرة 
واملتوســـطة في الوطن العربي 

برأسمال قدره ملياري دوالر.
  وجاء في االصـــدار انه منذ 
االعالن عن مبادرة صاحب السمو 
االمير حتى بدأت اخلطوات الفعلية 
لتنفيذها نظرا الى متيزها ودورها 
املنتظـــر بتحســـني اقتصادات 
املواطن العربي البسيط مع العديد 
من االجـــراءات املتخذة في هذا 
الشـــأن ومتابعة االمانة العامة 
للجامعة العربية ملوضوع املبادرة 
مع اجلهات املعنية بالدول العربية 
واملنظمات العربية املتخصصة 
والقطاع اخلاص ومؤسســـات 

املجتمع املدني. 

الســـمو االمير الشـــيخ صباح 
االحمد الداعية الى انشاء صندوق 
للمشروعات الصغيرة واملتوسطة 
برأسمال بلغ ملياري دوالر ملا لهذا 
الصندوق من أهمية لدى املواطن 
الطموح الساعي الى اضافة لبنة 
في بناء وتنمية هذا الوطن العربي 

الكبير.
  وبـــّني ان «ابرز احداث القمة 
ايضـــا التفاعل الفـــوري لكثير 
مـــن دول عاملنا العربي مع هذه 
املبادرة األميرية السامية والتبرع 
مببالغ متفاوتة لدعم هذا املشروع 
الطمـــوح حيث بـــدأت الكويت 
التبرعـــات بنصف مليار دوالر 
العربية  الدول  ومن ثم شرعت 

االخرى في تقدمي التبرعات».
  واكد ان قرارات القمة العربية 
واالجتماعيـــة  االقتصاديـــة 
الى  والتنموية كانـــت طموحة 
حد بعيد فهي لم تترك مجاال اال 
وتناولته كقضايا تتعلق باملياه 
والبطالة واالســـكان والتعليم 
والصحة والنقل والفقر والتغذية 
وغيرها، آمال ان تتحقق على املدى 
العربي  القريب «لتنقـــل عاملنا 
نقلة كبيرة نحو النمو والتقدم 

واالزدهار».
  واعرب عن تفاؤله باستقبال 
قمة شرم الشيخ الشهر اجلاري 
وان «يرســـم قادتنـــا خريطة 
حديثة لوطننا تتماشـــى وتلك 
الطفرة الكبيرة احلادثة في العالم 

اجمع».
  وقال «اننا على عتبات العقد 
الثاني من القـــرن الـ ٢١ نطمح 

 إصدار خاص لـ «كونا» بمناسبة قرب انعقاد 
مؤتمر القمة العربية االقتصادية بشرم الشيخ

 «بيتك» يدعم المتسابق الكويتي
  يوسف العبدالرزاق في منافسات عالمية 

 تقرير 


