
 46  اقتصاد  الثالثاء  ١٨  يناير  ٢٠١١   
 مبارك يستقبل سمو أمير البالد اليوم في شرم الشيخ للمشاركة في القمة االقتصادية التنموية االجتماعية

 رشيد: ١٫٤ مليار دوالر قيمة مساهمة ١٥ دولة في المبادرة الكويتية إلنشاء صندوق تمويل المشروعات الصغيرة

 الشمالي: قمة الكويت األولى شّكلت نهجًا جديدًا لالهتمام باالقتصاد العربي
القمة تعقد في ظل أزمة اقتصادية 
مير بهـــا العالم نتيجة للظروف 
اجلوية السيئة نتيجة للفيضانات 
واجلفاف أو الزالزل واألعاصير 
التي شـــهدتها مناطق عديدة من 
العالم، مما كان له آثار ســـلبية 
كبيرة أدت الـــى نقص كبير في 
محاصيل السلع الغذائية الرئيسية 
واالرتفاع الكبير في أسعار تلك 
السلع ومعاناة الطبقات محدودة 

الدخل من جراء ذلك.
  وقـــال ان األزمـــات املاليـــة 
واالقتصادية التي مّر بها العالم 
القليلة األخيرة  خالل السنوات 
تعزز قناعتنا بأهمية وضرورة 
انعقاد قمم تنمويـــة اقتصادية 
واجتماعيـــة عربية حتى ميكن 
اتخـــاذ القـــرارات الالزمـــة في 
التوقيتات املالئمة ملواجهة تلك 
األزمات وضمان االســـتمرار في 
التنميـــة االقتصادية  حتقيـــق 
واالجتماعية في دولنا العربية.

  ووجه م.رشيد الدعوة لوزير 
االقتصاد الفلسطيني لزيارة مصر 
على رأس وفد من رجال االعمال 
الفلســـطينيني ورحـــب الوزير 
الفلسطيني بتلبية الدعوة في اول 
مارس املقبل على رأس وفد يضم 
٨٠ من رجال االعمال الفلسطينيني 
من داخل االراضي الفلسطينية او 

من بالد املهجر.
  كما طلب الوزير الفلسطيني 
زيادة الصادرات املصرية للسلطة 
الفلسطينية ومشاركة شركات 
املقاوالت املصريـــة في حتقيق 
بعض مشروعات البنية التحتية 
التي يتم متويلها من مؤسسات 
التمويـــل الدولية وبعض الدول 

املانحة.
  وحول مباحثاتـــه مع نائب 
العراقي والقائم  الوزراء  رئيس 
بأعمال وزير التجارة روز نوري 
شاويس، قال م.رشيد انها تناولت 
سبل تفعيل التعاون االقتصادي 
مع العراق في املرحلة املقبلة، كما 
طلب املسؤول العراقي االستفادة 
من اخلبرات املصرية في تدريب 
العراقية في  البشـــرية  الكوادر 
التجـــارة اخلارجية  قطاعـــات 
واملنظمات الدولية وطالب ايضا 
بزيادة شركات املقاوالت املصرية 
في تنفيذ مشروعات اعادة اعمار 

العراق خاصة في الشمال. 

املبادرة.
  وأعرب الشمالي عن أمله في 
أن تؤدي قرارات قمة شرم الشيخ 
الى تعزيـــز التعاون العربي في 
مختلف مجـــاالت العمل العربي 
املشترك والتركيز بشكل أساسي 
على تقييم مدى تنفيذ القرارات 
واملشاريع املشـــتركة ومعاجلة 
التي تواجه  املعوقات واملشاكل 
عمليـــة التنفيذ مـــن اجل وضع 

احللول املناسبة لها.

  طريق التعافي من األزمة

  من جانبه، أكد وزير التجارة 
والصناعة م.رشيد محمد رشيد ان 
انعقاد القمة االقتصادية والتنموية 
واالجتماعيـــة في الكويت واكب 
حـــدوث أزمة ماليـــة عاملية كان 
لها ومازال آثار بعيدة املدى على 
األوضاع االقتصاديـــة واملالية 
والنقدية لدول العالم أجمع، وما 
كاد العالم يظن ان طريق التعافي 
من تلك األزمة قد بدأ حتى سرعان 
ما تبني له ان تأثيراتها أبعد بكثير 
مما كان متصورا، وان انعكاساتها 
على عدد من الدول الرئيسية أعمق 
كثيرا عما كان معتقدا، وقد أدى ذلك 
الى انعكاسات سلبية خاصة على 
العمالت  استقرار أسعار صرف 

األجنبية للعمالت الرئيسية.
  وأضاف رشـــيد على هامش 
اجتماعـــات القمـــة االقتصادية 
والتنموية واالجتماعية الثانية ان 

العربي املشـــترك والتي تركزت 
في وضع برنامج زمني لالحتاد 
اجلمركي العربي ومشاريع الربط 
الكهربائي العربي ومخطط الربط 
البري العربي بالسكك احلديدية 
واألمن الغذائـــي العربي واألمن 
املائي العربي والبرنامج املتكامل 
لدعم التشغيل واحلد من البطالة 
وتطوير التعليم في الوطن العربي 
وحتسني مستوى الرعاية الصحية، 
وقال ان كل ذلك يصب أخيرا في 
العربي والبد ان  املواطن  صالح 
املزيد من اجلهد لتنفيذها  نبذل 

وتطبيقها على ارض الواقع.
  وقال ان مـــن أهم نتائج قمة 
الكويت األولى دخـــول املبادرة 
التي أطلقها صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد حيز النفاذ، 
خاصة في توفير املوارد الالزمة 
لتمويل املشـــروعات الصغيرة 
واملتوســـطة للقطـــاع اخلاص 
العربي مببلغ ملياري دوالر، حيث 
ساهمت ١٣ دولة عربية في املبادرة 
مبقر الصندوق العربي اإلمنائي 
االقتصادي واالجتماعي بالكويت، 
وأضـــاف انه مت إقـــرار الالئحة 
التنظيمية للمبادرة، وأكدت الدول 
العربية مساهمتها مببلغ وقدره 
مليار و٢٩٨ مليون دوالر، باالضافة 
الى مســـاهمة الصندوق العربي 
لإلمناء االقتصادي واالجتماعي 
في هذا احلســـاب وقدم الشمالي 
الشـــكر للدول التي ساهمت في 

وضع عدد من األهداف الرئيسية 
لهـــا تتمثل في تدعيـــم عالقات 
الدول  بـــني  التعاون املشـــترك 
العربية في املجاالت االقتصادية 
واالجتماعية وبلورة برامج وآليات 
عملية لتعزيز االســـتراتيجيات 
التنموية الشاملة وتعزيز آليات 
التعـــاون العربي مع التجمعات 
اإلقليميـــة األخـــرى واملنظمات 

واملؤسسات الدولية.
  وأضاف الشـــمالي ان اللجنة 
التحضيريـــة للقمة االقتصادية 
بشرم الشيخ التي شكلها املجلس 
االقتصـــادي واالجتماعي قامت 
بوضع مجموعـــة من الضوابط 
البرامـــج  واملعاييـــر الختيـــار 
واملشروعات التي ميكن عرضها 
على القمة وقال الشمالي: كان من 
أهمها ان تكون هذه املشروعات 
معززة للتكامـــل واالندماج في 
الوطن العربـــي، وان يكون لها 
عوائد ملموســـة ومباشرة على 
املواطن العربي، وان يكون للقطاع 
اخلاص دور رئيسي في اختيار 
ومتويل هـــذه املشـــاريع، وان 
يراعى ذلك املـــدى الزمني الذي 
يستغرقه تنفيذها وان تتضمن 
آليات  البرامج واملشـــاريع  هذه 

متويلها وتنفيذها.
  وأفـــاد بـــأن قمـــة الكويـــت 
األولـــى صدر عنهـــا العديد من 
القرارات واملشـــاريع التي متثل 
نقلة نوعيـــة للعمل االقتصادي 

 شرم الشيخ ـ خديجة حمودة
  يصل صاحب الســـمو األمير 
الشـــيخ صباح األحمد الى شرم 
الوفد  اليوم مترئســـا  الشـــيخ 
الكويتي املشارك في أعمال القمة 
التنموية  العربية االقتصاديـــة 
االجتماعية الثانية خالل الفترة 

من ١٨ الى ١٩ اجلاري.
  حيث ســـيكون في استقبال 
ســـموه الرئيس املصري محمد 

حسني مبارك.
  على صعيد متصل أكد وزير 
املالية مصطفى الشمالي ان قمة 
الكويت االقتصادية األولى مثلت 
نهجـــا جديدا لالهتمـــام العربي 
باملجاالت االقتصادية واالجتماعية 
كأســـاس وركيزة لألمن القومي 
العربـــي، مبينا انه ألول مرة في 
تاريخ العمل العربي املشترك يتم 
اإلعداد للقمم العربية مبشـــاركة 
فاعلـــة بني احلكومـــات العربية 
والقطـــاع اخلاص ومؤسســـات 
املجتمع املدني، حيث شهدت األعمال 
التحضيريـــة للقمة االقتصادية 
بشرم الشيخ نشاطا مكثفا بتعاون 
حكومات الدول العربية مع شركاء 
التنمية ممثال في القطاع اخلاص 
العربي ومؤسسات املجتمع املدني 
من أجل خلق مصالح مشـــتركة 
خلدمة املجتمع العربي وتطوير 
نظامه االقتصادي ملواكبة تطورات 
النظام االقتصادي العاملي وفتح 
آفاق جديدة ألطر التعاون العربي 
املشترك، وأشار الشمالي الى ان 
الكويت عندما سعت الستضافة 
القمة االقتصادية األولى كانت تعي 
جيدا حجم التحديات التي تواجه 
األمة العربية واملتمثلة في تفاقم 
الفقر والبطالة وتدهور  معدالت 
األوضاع املعيشية للمواطن العربي 
بشكل عام وتواضع حجم التجارة 
البينية وحجم االستثمارات احمللية، 
باالضافة الى هجرة رؤوس األموال 
والعقول والكفاءات العربية الى 
التحتية  البنية  اخلارج وضعف 
في الكثير من البلـــدان العربية 
العملية  وعدم مواكبة مخرجات 
التنمية  التعليميـــة الحتياجات 

ومتطلبات املنافسة العاملية.
الشـــمالي على هامش    وقال 
االجتماعـــات التحضيرية للقمة 
االقتصادية التنموية االجتماعية 
الثانية انه إلجناح هذه القمة مت 

 صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد الرئيس املصري محمد حسني مبارك

 سامي الرشيد ومحمد حسني ود. رضا احلسن 

 الرئيس الصيني: النظام النقدي 
الحالي إنتاج الماضي

 «إيرباص» تفوز بسباق الطلبيات
  وتحقق تسليمات قياسية في ٢٠١٠

 االقتصادات الصاعدة
  تقود تعافي السياحة العالمية 

 «لوفتهانزا» ال تريد منح «طيران اإلمارات» 
حقوق هبوط بمطار برلين

 واشنطنـ  أ.ف.پ: وصف الرئيس الصيني هو جينتاو التنظيم 
احلالي للنظام املالي الدولي بانه «انتاج املاضي»، في أجوبة خطية 
على أسئلة مت نشرها أمس، وكتب هو في أجوبته التي نشرت في 
صحيفتي «وول ستريت جورنال» و«واشنطن بوست» أن «النظام 
النقدي الدولي احلالي انتاج املاضي» موضحا أن العملة الصينية 
لن تصبـــح قريبا عملة احتياط دولي مثل الدوالر واليورو والني 

واجلنيه اإلسترليني.
  واعتبر هو ان «الصني قدمت مســـاهمة كبيـــرة في االقتصاد 
العاملي جلهـــة االنتاج واجمالي املبادالت» وان اليوان لعب «دورا 
فـــي التنمية االقتصادية في العالم».وتـــدارك «لكن العملية التي 
ستؤدي الى جعل اليوان عملة احتياط ستكون طويلة. وأشار هو 
جينتاو إلى دور الدوالر املهيمن في سوق الصرف، منتقدا سياسة 
بنك االحتياط الفيدرالي الذي قرر في نوفمبر إصدار مئات مليارات 
الدوالرات مجددا لدعم النهوض االقتصادي في الواليات املتحدة. 
وقال هو في اجوبته «ان للسياسة النقدية االميركية تأثيرا كبيرا 
على السيولة وتدفق رؤوس االموال العاملية. وبالتالي فان سيولة 
الدوالر االميركي يجب ان تبقى مبستوى مستقر ومعقول. وتعرض 
البنك املركزي االميركي النتقادات من دول ناشئة واوروبية اتهمته 
بالسعي الى خفض سعر الدوالر العطاء دفع للصادرات االميركية 
وحصول تدفق كبير لرؤوس االموال الى الدول الناشئة. واعتبر 
هو ان من السذاجة اعتبار ان زيادة سعر صرف اليوان ستسمح 
بضبط التضخم في الصني. وقال ان «تقلبات اسعار الصرف هي 
نتيجة عوامل عدة. ويصل هو الـــى الواليات املتحدة» في زيارة 
رسمية يستقبله خاللها الرئيس االميركي باراك اوباما في البيت 
االبيض. واستعدادا لهذه الزيارة، ذكر وزير اخلزانة االميركي تيموثي 
غايتنر ان واشنطن ترغب في ان حتسن بكني سعر صرف اليوان. 
وسعر صرف اليوان يسمم بانتظام العالقات بني الواليات املتحدة 
والصني. وتطالب واشـــنطن باستمرار بتسريع وتيرة رفع سعر 
صرف اليوان التي بدأت في يونيو، مؤكدة ان السياســـة النقدية 
الصينيـــة هي وراء العجز التجاري الضخم في الواليات املتحدة. 
وترد الصني انها لن ترضخ للضغوط وان مراجعة ســـعر صرف 

اليوان ستستغرق وقتا. 

 تولوز ـ رويتــــرز: قالت ايرباص لصناعــــة الطائرات، أمس، إنها 
تفوقت على منافستها بوينغ من حيث املبيعات وسلمت عددا قياسيا 
من الطائرات في ٢٠١٠ بعدما أظهرت قفزة في الطلبيات في أواخر العام 
تعافيا قويا على نحو مدهش في األســــواق الناشئة وقطاع الطيران 

االقتصادي.
  وأضافت ايرباص التابعة لشــــركة إي.ايه.دي.اس انها باعت ٦٤٤ 
طائرة تتجاوز أسعارها املعلنة ٨٤ مليار دوالر العام املاضي وهو ما 

فاق مبيعات بوينج البالغة ٦٢٥ طائرة.
  وكانت الشــــركة األميركية متقدمة على منافستها األوروبية حتى 
نوفمبر. وقال جون ليهي مدير مبيعات ايرباص للصحافيني «هذه األرقام 
تظهر أن االقتصاد يتحسن. تفادينا العودة للركود. قطاع الطيران ينمو 
مجددا بفضل آسيا والناقالت منخفضة التكلفة واألسواق الناشئة». 
وأضاف «اجلانب السلبي الوحيد في األفق هو أسعار الوقود». وبعد 
حساب االلغاءات بلغ صافي مبيعات ايرباص العام املاضي ٥٧٤ طائرة 
بقيمة ٧٤ مليار دوالر باألسعار املعلنة مقارنة مع ٥٣٠ طائرة لبوينغ 

مما مينح الشركة األوروبية حصة نسبتها ٥٢٪ من السوق.
  وللعام الثامن على التوالي تفوقت ايرباص على بوينغ من حيث 
عدد الطائرات التي سلمتها لتصل إلى ٥١٠ طائرات متجاوزة ٥٠٠ طائرة 

للمرة األولى وبارتفاع نسبته ٢٪ مقارنة مع ٤٩٨ في ٢٠٠٩.
  لكن العدد االجمالي للطائرات الضخمة التي دخلت السوق تراجع 
مــــع انخفاض تســــليمات بوينغ ٤٪ إلى ٤٦٢ طائــــرة. وقال الرئيس 
التنفيذي اليرباص توم اندرس إن الشــــركة ستزيد تسليم الطائرات 
التجارية إلى ما بني ٥٢٠ و٥٣٠ طائرة في ٢٠١١ وتبيع أكثر مما تسلم 

لكنه لم يحدد هدفا. 

 مدريدـ  د.ب.أ: قالت منظمة السياحة العاملية التابعة لألمم املتحدة 
ومقرها مدريد إن السياحة العاملية تعافت من األزمة االقتصادية 
العاملية في عام ٢٠١٠، مع ارتفاع عدد السياح بنسبة ٦٫٧٪ ليصل 

إلى ٩٣٥ مليون سائح على مستوى العالم.
  وسجلت غالبية عريضة من الوجهات العاملية أرقاما إيجابية. 
وعلى أية حال، منت السياحة في االقتصادات الصاعدة بنسبة قوية 

بلغت ٨٪ مقابل ٥٪ في االقتصادات املتقدمة، وفقا للمنظمة.
  وقالت إن املناطق األســـرع منوا كانت منطقة الشرق األوسط 
بنســـبة ارتفاع بلغت ١٤٪ وآسيا بنسبة ١٣٪ واألميركتني بنسبة 

٨٪، فيما منت السياحة في أوروبا بنسبة ٣٪ فقط.

 دبيـ  رويترز: قالت صحيفة إماراتية أمس ان شركة طيران لوفتهانزا 
األملانية ال تريد منح طيران اإلمــــارات حقوق هبوط في مطار برلني 

اجلديد قائلة إن الشركة ومقرها دبي تتمتع مبيزات غير عادلة.
  واخلالف بني الشركتني ميثل أحدث محاولة من جانب شركة دولية 

لتقييد النمو الكبير في رحالت طيران اإلمارات إلى بالدها.
  ونقلت صحيفة ذا ناشيونال عن متحدث باسم لوفتهانزا قوله إن 
توســــع طيران اإلمارات في تسيير رحالت إلى املطارات األملانية أدى 

إلى «اختالل» في توازن حركة الطيران الدولي بني البلدين.
  وقال املتحدث فولفجاجن فيبر للصحيفة «نعتقد أن هناك اختالال 

كبيرا في تخصيص أماكن هبوط الطائرات».
  وتابع ان طيران اإلمارات تسير بالفعل رحالت إلى أربعة مطارات في 

أملانيا في حني تسير لوفتهانزا رحالت إلى وجهة واحدة هي دبي.
  وأضاف «نتيجة لذلك لديهم أعمال تزيد بخمس أو ست مرات عن 

حجم أعمالنا على هذا اخلط».
  ونقل عنه قوله «ليس هناك عالقــــات طيران ثنائية مع أي دولة 

أخرى تشهد مثل هذا اخللل كما هو احلال بني أملانيا ودبي».
  وقالت طيران اإلمارات لرويترز إنها ســــتواصل السعي للحصول 

على حقوق هبوط في برلني وشتوتغارت.

 تقدر بحوالي ٦٠ مليون متر مكعب وتم تخصيص ٣ مليارات دوالر إلعادة تأهيلها 

 الرشيد: «نفط الكويت» تبدأ في تأهيل واستدعاء
  الشركات المشرفة على معالجة البحيرات النفطية 

  وأشار الى انه مت اتباع هذا النهج 
في تنفيذ مشــــاريع اعادة تأهيل 
البيئة، حيث قامت وزارة الدفاع 
مبسؤوليات الكشف عن املتفجرات 
والذخائر في جميع مناطق عمليات 
تأهيل البيئة كما قامت وباالعتماد 
كليا على قدراتها البشرية واملالية 
بإعادة تأهيل موقع أم الرس الذي 
كان يستخدم للتخلص من مخلفات 

احلرب واملواد املتفجرة.
  وبني ان وزارة الكهرباء واملاء 
الفنية  تقوم برئاســــة املجموعة 
املشتركة إلعادة تأهيل حقول املياه 
اجلوفية العذبة وذلك مبشــــاركة 
الهيئة العامة للبيئة وممثلي نقطة 
االرتباط الوطنية والهيئة العامة 
لشؤون الزراعة والثرة السمكية 
التي تقوم بالدور الرائد في اعادة 

تشجير املناطق املعاد تأهيلها.
  ولفت احلســــن الــــى ان طول 
التخطيط للمشــــاريع كان  فترة 
محل تساؤل بعض اجلهات داخل 
الدولة ومن جلنــــة األمم املتحدة 
للتعويضات واملراجعني املستقلني، 
الدورة املستندية  مبينا ان طول 
واحلــــرص على مشــــاركة جميع 
املالية  بالرقابة  االطراف املعنيني 
واإلدارية كان ابرز األسباب وراء 

التأخير. 

من الصحــــراء املتأثرة التي تقدر 
مســــاحة التربة امللوثة منها مبا 

يعادل ٦٠ مليون متر مكعب.
  وبني انــــه مت تخصيص مبلغ 
يقارب الـ ٣ مليارات دوالر من قبل 
جلنة األمم املتحدة للتعويضات 
ملشــــروع اعادة تأهيل البحيرات 
النفطية وذلك حسب قرارات اللجنة 
رقم ٢٥٨-٢١٢-٢٣٤-٢٣٥-٢٤٨ الفتا 
الى ان املوعد النهائي احملدد لتقدمي 
الطلبات كان ١٩ يناير٢٠١١ ولكن مت 

متديد الفترة.
  من جانبه، كشف مدير مشروع 
نقطة االرتباط الوطنية الكويتية 
التابعة للهيئة العامة للتعويضات 
د.رضا احلســــن عن توجه شركة 
نفط الكويت إلعادة اعمار املنشآت 
النفطية بعد احلرائق والدمار الذي 
حلق بها خالل غزو العراق للكويت، 
مشيرا الى ان نفط الكويت تقف 
مع اللجنة املركزية إلعادة تأهيل 
البيئة متخذة على عاتقها مسؤولية 
تنفيذ برامج اعادة تأهيل مناطق 
البحيرات النفطية ومعاجلة التربة 
امللوثة، كما اتسعت قدراتها لكي 
تشــــمل معاجلة التلــــوث خارج 
مناطق امتيازها وهي اخلنادق التي 
كانت ممتلئة بالنفط في شــــمال 

الكويت.

الشركة املشرفة سيتم بالتنسيق 
مع األمم املتحدة.

  وذكر الرشــــيد انه في السابق 
قامت شركة نفط الكويت بإجراء 
بعــــض التجارب فــــي البحيرات 
الصغيرة التي حتتوى على كميات 
نفطية قليلة ومت حتقيق جناحات 
فيها، نافيا ان تكون الشركة قامت 
مبشروع كامل ملعاجلة البحيرات 
النفطية، مشيرا الى ان ما مت فعله 
بعد الغزو هو شفط النفط املتواجد 
في هــــذه البحيرات واســــتغالله 

بالشكل األمثل.
  وأضاف الرشيد قائال: «نتحدث 
االن عن معاجلــــة التربة ونقطة 
االرتباط الوطنية شكلت ما يطلق 
عليه باملجموعات امليدانية املشتركة 
مع كل اجلهات املعنية وشــــاركنا 
معهم في كل اخلطوات كون دور 
الشركة إشرافيا بينما حصلت األمم 
املتحدة على تقارير نصف سنوية 
حتتوي على كل التطورات وما يتم 

اجنازه على ارض الواقع».
  وأشار الرشيد الى ان شركة نفط 
الكويت عملت مع عدة مجموعات 
في الســــابق للتعامل مع األضرار 
الناجتة عن حرب ١٩٩٠،  البيئية 
حيــــث أجريت جتــــارب ميدانية 
وجنحنا في اعادة تأهيل مناطق 

 أحمد مغربي 
  أعلن رئيس مجلــــس االدارة 
والعضــــو املنتــــدب في شــــركة 
نفط الكويت ســــامي الرشيد عن 
بداية تأهيل واستدعاء الشركات 
العامليــــة التــــي ستشــــرف على 
معاجلة البحيرات النفطية الناجتة 
عن الغزو العراقي الغاشــــم على 

الكويت.
  وأوضح الرشيد خالل املؤمتر 
الصحافــــي الذي عقــــد في مركز 
احلبارى بالشــــركة ظهر أمس ان 
هذه هي البداية لتأهيل واستدعاء 
الشركات العاملية لتقدمي خبراتها 
في اإلشراف على املقاولني الذين 
سينفذون عملية اعادة تأهيل تربة 
البحيرات النفطية املنتشــــرة في 
دولة الكويــــت كمخالفات للغزو 

الغاشم.
  وبني الرشــــيد انــــه بعد إمتام 
عملية التأهيل سيتم طرح مناقصة 
عامة تتنافس عليها الشركات التي 
مت تأهيلها ومن ثم سيكون لنفط 
الكويت الشركة املشرفة على هذا 
املشروع وضع وثائق املناقصات 
الالزمة إلعــــادة تأهيل التربة في 
الكويت الى ان يتم التخلص من 
البحيرات النفطية بطريقة بيئية 

مالئمة وآمنة.
  ولفت الى ان شركة نفط الكويت 
دخلت كطرف رئيسي في معاجلة 
التربة بعــــد توقيع مذكرة تفاهم 
خاصة بهذا الشأن مع الهيئة العامة 
للتعويضات في نهاية أغسطس 
املاضي حتدد مبوجبها املسؤوليات 
بني الطرفني، موضحا ان شــــركة 
اعادة  الكويت ستساهم في  نفط 
تأهيــــل التربة من خالل املقاولني 

املتخصصني في هذا املجال.
  وفيما يتعلق مبساحة البحيرات 
النفطيــــة جراء الغــــزو العراقي 
الغاشم قال الرشــــيد انها كبيرة 
جــــدا وتقدر بحوالــــي ٦٠ مليون 
متر مكعب ومنتشــــرة بني حقول 
النفط الكويتية في معظم احلقول 
تقريبا، الفتا الى ان خطوات تأهيل 

 التطورات السياسية بالمنطقة
  تلقي بظاللها على جدول أعمال القمة

 توقيع مذكرة تعاون شاملة بين األمانة العامة 
للجامعة العربية والبنك الدولي خالل القمة

 شرم الشيخ ـ د.ب.أ: يتوقع أن تلقي تطورات 
األوضاع السياسية في املنطقة بظاللها على القمة 
العربية االقتصادية والتنموية واالجتماعية املقرر 
ــرات بعكس  عقدها غدا األربعاء رغم وجود مؤش

ذلك من جانب املنظمني.
ــة باجلامعة  ــة التي جتمع ٢٢ دول   وتأتي القم
ــى البحر  ــيخ عل ــرم الش ــة في منتجع ش العربي
األحمر في مصر متابعة لقمة الكويت قبل عامني. 
وتهدف إلى تعزيز التعاون االقتصادي والتكامل 

اإلقليمي.
ــاع التحضيري  ــزت العيون في االجتم   وترك
ــي. إال أن  ــاغرة للوفد التونس ــى املقاعد الش عل
ــة العربية أحمد بن  ــاعد للجامع األمني العام املس
ــرعان ما أوضح للحاضرين إنهم تأخروا  حلي س

بسبب «حادث طريق».
ــي أن وزير  ــق، أعلن بن حل ــي وقت الح   وف
ــان رئيس الوفد  ــي كمال مرج اخلارجية التونس
ــيقدم تقريرا عن تطورات األوضاع  التونسي س
ــابق زين  في تونس في أعقاب خلع الرئيس الس

العابدين بن علي وخروجه من البالد.
  ويتوقع أن يدفع قادة األعمال من أجل إنشاء 
ــماوات  ــي وحترير اخلدمات والس ــاد جمرك احت

املفتوحة وحرية انتقال األفراد والسلع.
  ويتوقع أيضا أن تقوم الوفود مبتابعة اقتراح 
من اجتماع الكويت بإنشاء صندوق بقيمة ملياري 
ــروعات الصغيرة  دوالر لتقدمي القروض إلى املش
ومتوسطة احلجم. وذكر أن نحو ١٫٣ مليار دوالر 

مت جمعها للصندوق. 

ــني العام جلامعة الدول العربية عمرو   قال االم
ــؤون االجتماعية  ــى ان مجلس وزراء الش موس
العرب يعد تقارير عن حتديات التنمية في الوطن 
ــدرت قرارا  ــا ان قمة الكويت اص ــي، مبين العرب
ــة وان تنفيذ هذه  ــداف االلفية للتنمي ــذ اه بتنفي

البرامج يتطلب ايجاد التمويل الالزم.
ــى القمة توصيات  ــيعرض عل   واضاف انه س
ــر العربي حول ما حتقق من اهداف االلفية  التقري
في عام ٢٠١٠ الذي اعدته اجلامعة العربية ومجلس 
وزراء الشؤون االجتماعية واملنظمات الدولية ومت 

اطالقه عربيا في ديسمبر املاضي.
  كما اكد ان مجلس وزراء الصحة العرب ملتزم 
ــة الصحية وخاصة خفض وفيات  بتوفير الرعاي
ــى الى اهمية مبادرة البنك  االمهات. واشار موس
ــي والتي تركز  ــع العالم العرب ــي للتعاون م الدول
على مجاالت مشاريع البنية التحتية والصناعات 

الصغيرة واملتوسطة والتنمية البشرية.
ــى التي يتقدم  ــي املرة االول ــال ان هذه ه   وق
ــادرة للمجموعة العربية  ــك الدولي مبب فيها البن
ــة االفريقية  ــع املجموع ــرار مقترحاته م على غ

واالميركية الالتينية.
  واضاف اننا سنستمع الى شرح لهذه املبادرة 
ــة االولى للقمة يقدمه د.محمود محيي  في اجللس
ــي بالتعاون مع  ــر البنك الدولي واملعن الدين مدي

الدول العربية.
ــار الى ان رئيس البنك الدولي قدم هذه    واش
ــتمع  ــميا امام قمة الكويت، وسنس ــادرة رس املب

ــؤولني في البنك عن تفاصيلها  ونتحدث مع املس
«وستوقع مذكرة تعاون شاملة بني االمانة العامة 

للجامعة العربية والبنك الدولي».
ــة جهود كل  ــترفع للقمة العربي ــال انه س   وق
ــيرا الى جهود  املجالس العربية املتخصصة، مش
ــدوق النقد العربي  ــات العربية مثل صن املؤسس
ــالمي  ــي والبنك االس ــاء العرب ــدوق االمن وصن
ــي مجاالت  ــة ف ــة املتخصص ــات العربي واملنظم
الزراعة وغيرها واملنظمة العربية للتنمية االدارية 
واملركز العربي لبحوث املناطق اجلافة واالراضي 
ــات تعمل كبيوت  ــاد) وهي منظم القاحلة (االكس
ــة تخلق عمال ومدخوال لهذه  خبرة للدول العربي
املنظمات. وقال ان هناك امال في االسراع بوتيرة 
ــروعات كبيرة بدأت  ــة العربية، فهناك مش التنمي
ــي العربي  ــل الربط الكهربائ ــدرس او تنفذ مث ت
ــبة للعمل  والنقل وهو امر يدعونا للتفاؤل بالنس
ــترك. وعقب ذلك، مت حتويل اجللسة  العربي املش

الى جلسة مغلقة.
ــيد  ــرح وزير التجارة املصري م.رش   كما ص
ــيد بأن مباحثاته مع د.حسن ابراهيم  محمد رش
ــبل دعم  ــطيني تناولت س وزير االقتصاد الفلس
وتنمية االقتصاد الفلسطيني في املرحلة املقبلة.

  واكد حرص مصر على تقدمي الدعم واملساندة 
ــات االقتصادية  ــطيني واملؤسس ــعب الفلس للش
ــاون بني  ــجيع التع ــن خالل تش ــطينية م الفلس
ــي البلدين في قطاعات التجارة  القطاع اخلاص ف

واالستثمار.


