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الخالد: مجلس التعاون الخليجي 
بلغ مرحلة جني الثمار

الشمالي:  اتفاقية االتحاد النقدي 
الخليجي دخلت حيز التنفيذ

العيسى: الكويت األرض الخصبة 
لقمة الخليج الـ 30

اتفاقية االحتاد النقدي اخلليجي.
واعرب الشمالي عن االمل في 
ان تنضم الشقيقتان دولة االمارات 
العربية املتحدة وسلطنة عمان الى 
االتفاقية »في املستقبل القريب«.

هناك تكريس للتعاون االقتصادي 
والتجاري للخ���روج من األزمة 
اقرار  االقتصادي���ة، فضال ع���ن 
مشروع الربط الكهربائي ووضع 
برنامج مش���ترك لالستخدامات 

السلمية للطاقة النووية.
االقتصادي���ة  االه���داف  ان 
واالجتماعية والثقافية هي التي 
تدفع دول مجلس التعاون وصوال 
الكاملة والوصول  الوح���دة  الى 
ابرز  التعاون ليك���ون  ملجل���س 
االحتادات على مس���توى العالم 

أجمع.
واكد رئيس جمعية احملامني 
الكويتية ان الكويت ستظل الداعية 
لوحدة الصف ووحدة الكلمة التي 
تواجه التحديات بشجاعة وحكمة 
صاحب الس���مو األمير الش���يخ 
صباح األحمد وصوال إلى الهدف 

املنشود.

الفريق  الداخلية  عّبر وزير 
الركن م.الشيخ جابر اخلالد عن 
اعتزازه وسعادته مبا مت اجنازه 
في القمة اخلليجية ال� 30 املنعقدة 
حاليا في الكويت. وقال الوزير 
اخلالد في تصري����ح ل� »كونا« 
ان »الشجرة اخلليجية املثمرة 
آتت أكلها وبدأنا نقطف ثمارها 
الكويت«. واض����اف »رأينا  في 
مشروع الربط الكهربائي الذي 
مت تدشينه باالمس، معربا عن 
امله في اكتمال مشروع العملة 
اخلليجية املوحدة وغيرها من 
املش����اريع احليوية التي تعود 

باخلير على دول املجلس«.

املالية مصطفى  أعلن وزير 
الش����مالي ان اتفاقي����ة االحتاد 
النقدي اخلليج����ي دخلت حيز 
التنفيذ خالل القمة احلالية ال� 30 
الصحاب اجلاللة والسمو قادة 
دول مجلس التعاون اخلليجي 
املنعقدة بالكويت بعد مصادقة 
اربع دول عليها. وقال الشمالي 
في تصريح ل� »كونا« انه مبوجب 
هذه االتفاقية فان محافظي البنوك 
املركزية في دول مجلس التعاون 
البرنامج  اخلليجي سيضعون 
الزمني النش����اء البنك املركزي 
الى  اخلليجي متهيدا للوصول 

العملة اخلليجية املوحدة.
وكانت ارب����ع دول خليجية 
العربية السعودية  اململكة  هي 
ومملكة البحري����ن ودولة قطر 
وأخيرا الكويت قد صادقت على 

أعرب احملامي عمر العيسى 
رئيس جمعية احملامني عن بالغ 
محبته وتقديره وترحيبه بقيادة 
دول مجلس التعاون من ملوك 
ورؤس���اء بني أهلهم واخوانهم 

في بلدهم الكويت.
وقال العيسى ان الكويتيني 
يشاركون كل اخوانهم واشقائهم 
ف���ي دول مجل���س التع���اون 
التطلعات والطموحات باملضي 
قدم���ا في التق���ارب والتعاون 

الوثيق فيما بينهم.
وذكر العيسى ان جدول اعمال 
القمة حافل باملشاريع والقرارات 
املهم���ة التي نأم���ل جميعا ان 
ترى النور وتأخذ طريقها الى 
التنفي���ذ، لتس���اعد دولنا في 
مواجهة التحديات السياس���ية 
واالقتصادية في املنطقة بجهود 
جماعية خليجية تعزز فرص 
النجاح وتظهرنا بصورة أفضل 
واقوى امام العالم، انطالقا من 
التاريخ املنشود وصالت القربى 
والصداقة التاريخية التي جتمع 

شعوب املنطقة.
ونحن نناشد ضيوف الكويت 
الكبار ان يأخذوا الوحدة الوطنية 
اخلليجية التي نتطلع إليها من 
حيث الواقع واملضمون والهدف 
الذي نسعى إليه ونتطلع الى ان 
يكون هناك تصور قانوني موحد 
الدول اخلليجية  لتش���ريعات 
العملة املوحدة  اق���رار  وكذلك 
التي طال انتظارها وان يكون 

الشيخ جابر اخلالد

محمد الطراح محمود حيدر رمضان الشراح صالح السلمي

وزير الديوان األميري يشرح لصاحب السمو أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة عن بعض اآلثار الشيخ ناصر صباح األحمد والشيخة حصة الصباح يتناقشان مع أمير قطر حول إحدى التحف القدمية

مصطفى الشمالي

عمر العيسى

عبدالوهاب البدر

د.محمد الرميحي أحمد بهبهاني

أمير قطر يزور وزير الديوان األميري بمنزله في العقيلة

اقتصاديون: تأسيس اتحاد خليجي للشركات خطوة نحو التكامل االقتصادي

صاحب  قام 
الس���مو الشيخ 
حمد بن خليفة آل 
ثاني أمير دولة 
الش���قيقة  قطر 
صب���اح ام���س 
بزيارة الى وزير 
الديوان األميري 
الش���يخ ناصر 
صب���اح األحمد 
وذل���ك مبنزله 

بالعقيلة.

حيـدر: القـادة راغبـون فـي تأصيل 
كيـان »التعاون« علـى الصعيـد االقتصادي

تجارب صاحبـة  الكويـت   السـلمي: 
فـي طريق التعامـل مع شـركات خليجية

على كل الصعد السيما الصعيد 
االقتصادي.

ورح���ب رئي���س جمعية 
الكويتي���ة محمد  املتداول���ني 
الطراح بالفك���رة التي اطلقها 
األمني العام الحتاد الش���ركات 
الكويتية، مبينا  االستثمارية 
انها ستكون قيمة مضافة ملعظم 
الشركات الراغبة في االنضمام 
الى عضوية االحتاد اجلديد الذي 
س���يبحث عن مستقبل افضل 
القتصادات تكتل اقتصادي له 

ثقل عاملي.
وأضاف الطراح ان مثل هذه 
الدعوات التي تخرج من الكويت 
او من اي دولة خليجية أخرى 
تنم عن حرص تام من جانب 
القطاع اخلاص للمضي قدما مع 
البرامج احلكومية التي تقوي 

اقتصادات املنطقة.
يذك���ر ان امني ع���ام احتاد 
الشركات االستثمارية الكويتية 
الش���راح دعا دول  د.رمضان 
اخلليج العربي الى الدفع النشاء 
الكويت  احتادات مماثل���ة في 
لتكون ن���واة خليجية تواجه 
التي تؤثر  العاملية  التطورات 

في اقتصادات املنطقة.

تزامنا مع انعقاد اعمال القمة 
اخلليجية ال� 30 التي تستضيفها 
الكويت حاليا أطلق امني عام 
احتاد الشركات الكويتية دعوة 
الى تأس���يس احتادات مماثلة 
للشركات اخلليجية اعتبرتها 
اوس���اط اقتصادية خطوة في 

طريق التكامل املنشود.
آراء  واس���تطلعت »كونا« 
مسؤولني اقتصاديني لتتعرف 
عن مدى حتمية حتقيق الرؤية 
الكويتي���ة في ظ���ل حتديات 
يواجهها العالم بعد االزمة املالية 
العاملية وما خلفته من تداعيات 
اثرت تأثيرا مباشرا على معظم 

اقتصادات العالم.
وثمن هؤالء االقتصاديون 
الفك���رة مبينني انها جاءت في 
توقي���ت مهم يحت���م تعجيل 
تنفيذه���ا م���ن أجل توس���يع 
دائ���رة التعاون بني ش���ركات 
متتد خريطة استثماراتها الى 
بلدان عربية واجنبية وحتتاج 
الى الدعم واملساندة من اجل ان 

تصب مصاحلها في املنطقة.
واشاد نائب رئيس مجلس 
االدارة في شركة االستشارات 
املالية الدولي���ة )ايفا( صالح 

واستثمارية تقوي من وضعية 
االقتصادات اخلليجية.

املناخ  وأوضح حي���در أن 
القمة اخلليجية  العام ألعمال 
ال� 30 التي تستضيفها الكويت 
يصب في بوتقة واحدة وهي 
رغب���ة القادة في تأصيل كيان 
دول مجلس التعاون اخلليجي 

واضاف السلمي ان الكويت 
لها جتارب س���ابقة في طريق 
التكامل مع ش���ركات خليجية 
ومعظمه���ا حق���ق جناح���ات 
جتنى ثمارها اآلن النها متتلك 
خبرات من املمكن ان تستفيد 
منها ش���ركات أخرى في دول 

التعاون.

واتفق رئيس مجلس االدارة 
في مجموعة الزمردة القابضة 
محمود حيدر مع الدعوة واصفا 
اياه���ا بأنها »خط���وة جيدة« 
وحتتاج اليها املنطقة اخلليجية 
لتذلي���ل اي عقب���ات تعترض 
عمل الش���ركات اخلليجية من 
اج���ل توحيد خدم���ات مالية 

السلمي بالدعوة، مشيرا الى ان 
اي جتمع استثماري للشركات 
اخلليجية سيفيدها عالوة على 
تبادل اخلبرات بينها خصوصا 
ان الثورة الرقمية سهلت الكثير 
وجعلت العالم قرية واحدة مما 
يعني ان احلصول على خدمات 

مالية اصبح يسيرا.

 بهبهاني والرميحي: القمة تعكس
الرهان الحقيقي لتعزيز العمل المشترك

اعتبر رئيس جمعية الصحافي���ني الكويتية احمد بهبهاني في 
تصريح ل� »كونا« ان القمة ال� 30 تش���كل انطالقة جديدة تعكس 
العزم على مواصلة مس���يرة التعاون املش���ترك وتعزيز وتطوير 
العمل اجلماعي مبا يلبي متطلبات املرحلة املقبلة وحتقيق اخلير 

والرخاء لدول وشعوب املجلس.
ومتنى النجاح والتوفيق لقمة قادة دول مجلس التعاون مقدرا 
جهود صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد في دعم مسيرة 
املجلس منذ انشائه لتحقيق ما تتطلع اليه شعوب دول املجلس.

وقال بهبهاني ان مجلس التعاون لدول اخلليج العربية حقق طموح 
شعوب املنطقة، مشيرا الى ما حتقق امس من الربط الكهربائي بني 
دول املجلس. وأكد ان التعاون بني دول مجلس التعاون اخلليجي 
يش���كل مثاال حيا على جميع االصع���دة االقتصادية واالجتماعية 
والسياسية. وأضاف ان خطاب صاحب السمو األمير غطى جميع 
اجلوانب االقليمية مثل ايران والعراق والشرق االوسط واالعتداءات 

على الشقيقة السعودية.
من جانبه قال رئيس حترير صحيفة »أوان« د.محمد الرميحي 
ان جهود صاحب السمو األمير الشيخ صباح االحمد تدعم مجلس 
التع���اون اخلليجي الذي يعتبر من اه���م املنظمات االقليمية التي 
تعمل من اجل حتقيق اهداف وغايات مش���تركة لتحقيق املزيد من 
االمن واالستقرار لش���عوب دول اخلليج واالهداف التي أنشئ من 

اجلها مجلس التعاون.
ومتنى ان يكلل هذا االجتماع بالتوفيق والنجاح ويتم تثبيت قواعد 
كيان مجلس التعاون وتقوية دعائمه لتحقيق طموحات وتطلعات 
شعوبه ومواطنيه وذلك من خالل تعميق مسيرة مجلس التعاون 
اخليرة والتنس���يق في مختلف املجاالت االقتصادية والسياسية 

واالجتماعية والتعليمية والعلمية واالعالمية وغيرها.
وأع���رب عن اعتزازه وفخره بهذا االجن���از الذي حققته األيدي 
املتعاضدة من ابناء املجلس والذي يجسد صورة من صور التعاون 

ولبنة تضاف الى صرح البناء اخلليجي الواحد.
وأكد الرميحي ان قمة الكويت اخلليجية تشكل محطة مهمة من 
اجل التدارس في كيفية مواجهة التحديات التي تواجهها دول اخلليج 

العربية السيما املوقف اخلليجي جتاه دعم الشقيقة السعودية.
كما اكد اهمية دعم والوقوف مع الشقيقة السعودية النها االكبر 
وهي العمود الفقري ل���دول مجلس التعاون اخلليجي، مضيفا ان 

محاوالت النيل منها تضعف دول املجلس.

البدر: مشروع ربط السكك الحديدية سابق ألوانه

طريق القروض امليسرة واملنح 
واملعونات الفنية، منوها بتطور 
نشاط الصندوق، وايالئه اهمية 
لتمويل املشروعات ذات االبعاد 
االجتماعية مثل التعليم والصحة 

واملياه.
كم���ا تط���رق املدي���ر العام 
الى طبيعة  الب���در  عبدالوهاب 
العراق، فأش���ار  التعاون م���ع 
ال���ى ان الصندوق يقوم بتقدمي 
الدعم للع���راق عن طريق املنح 
واملس���اعدات حالي���ا، مبينا ان 
الكويت خصص���ت 60 مليون 
دوالر لدعم مشروعات في التعليم 

ومثلها لدعم القطاع الصحي.
وردا على سؤال حول فوائد 
الق���روض املقدمة، ق���ال البدر: 
ان هذه الفوائد تكون بس���يطة 
وتختلف من دولة الى اخرى ومن 
قرض الى آخر، حيث تتراوح بني 

1% و %2.5.
وعن دع���م مش���اريع املرأة 
ان الصندوق يقوم  الب���در  قال 
بدعم عدة مش���اريع تعمل على 
حتسني وضع املرأة بشكل عام 

مثل مشاريع التعليم والصحة، 
من خالل دعم مدارس للفتيات 
ولكننا ال نستطيع ان جنبر دولة 
على اقامة مشروع معني، مشيرا 
الى مساهمة الصندوق في دعم 
صناديق التنمية االجتماعية في 
مصر واليم���ن وجيبوتي وهي 
مش���اريع تب���رز دور املرأة من 
خالل دعم املش���اريع الصغيرة 
التي توظ���ف ربة البيت، مؤكدا 
ان مثل هذه املشاريع قادرة على 
رفع مستوى الدخل مع تخفيض 

البطالة بشكل كبير.
وع���ن احلاجة الى زيادة عدد 
الصناديق واملؤسسات التنموية، 
قال البدر انه ليس مؤيدا لذلك ألن 
املؤسسات والصناديق احلالية 
تقوم بأداء املطلوب منها، خاصة 
العرب���ي هناك  على املس���توى 
)الصن���دوق العرب���ي، املصرف 

العربي، البنك االسالمي... إلخ(.
وتعقيبا على س���ؤال حول 
مشروع ربط السكك احلديدية، 
انه مش���روع سابق  البدر:  قال 
ألوان���ه، وان الصن���دوق يولي 
اهتماما ملشروع الربط الكهربائي 

بني الدول العربية.
وردا على سؤال بشأن التعاون 
مع اليمن والدعم الذي مت اقراره 
من قبل الدول املانحة لليمن ومنها 
الكويت، اكد البدر ان السبب في 
عدم تنفيذ املشروعات يعود الى 
تأخير في االجراءات، متمنيا زوال 
العراقيل التي تعوق الدول املانحة 
عن الوفاء بتعهداتها، مشيرا الى 
الكويتي حريص  ان الصندوق 
ع ى مواصلة جهوده في اليمن من 
خالل متويل مشروعات صندوق 
التنمية االجتماعية التي تساهم 

في خفض مستويات البطالة.

استقبل مدير عام الصندوق 
الكويتي عبدالوهاب البدر الوفد 
االعالمي الزائر للكويت لتغطية 
وقائع القمة اخلليجية والذي قام 
بزيارة الصندوق ضمن جولته 
التي زار فيها عددا من املؤسسات 
املختلفة في البالد، ولقاءاته مع 

املسؤولني فيها.
وقد تخل���ل اللقاء بني املدير 
العام والوف���د االعالمي والذي 
ج���رى ف���ي مق���ر الصن���دوق 
الكويتي ح���وار رحب البدر في 
الوفد االعالمي،  بدايته بأعضاء 
شاكرا لهم اهتمامهم وحرصهم 
على التعرف عن قرب على هذه 
املؤسسة وجهودها في التنمية، 
كما اطلعهم عل���ى طبيعة عمل 
الصندوق وأنش���طته االمنائية 
املتنوعة ومشاريعه املمولة في 
الوقت احلالي. كم���ا أجاب عن 

اسئلتهم والتي متحورت حول 
تأس���يس الصن���دوق الكويتي 
ونشأته واهدافه، واملشروعات 
التي يقوم بها خاصة في الدول 
العربي���ة وفي مقدمته���ا لبنان 

ومصر واليمن وغيرها.
وبالنسبة للبنان، اوضح املدير 
العام ان حكومة الكويت قدمت 
300 مليون دوالر منحة يديرها 
الصندوق الكويتي إلعادة اعمار 
لبنان بعد حرب 2006 وفي اطارها 
يتم تنفيذ حوالي 154 مشروعا 
في مختلف املناطق اللبنانية، من 
بينها مشروعات في مجال املياه 
والتعليم والكهرباء، كما مت تقدمي 
115 ملي���ون دوالر كتعويضات 

اسكانية.
كما تطرق املدير العام في رده 
على اس���ئلة الصحافيني الى ان 
الصندوق يقدم مس���اعداته عن 

أصدر مؤمتر مؤسسات املجتمع املدني اخلليجي 
املوازي ملؤمتر القمة اخلليجية بيانا وجهه الصحاب 
اجلاللة والس����مو قادة دول مجل����س التعاون لدول 
اخلليج العربية على لس����ان املنسق العام املستشار 
أنور الرش����يد، جاء فيه: نود ان نحيي انعقاد القمة 
اخلليجية في الكويت وانتظامها س����نة بعد اخرى، 
ونتمنى النجاح العمالها، وبهذه املناسبة نتوجه إليكم 
� باعتبارنا مواطنني خليجيني تهمهم مصالح أوطانهم 
واملصلحة املش����تركة ملجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية � بأسمى آيات التهاني والتبريكات مبناسبة 
مرور 30 عاما على تأس����يس »مجلس التعاون لدول 
اخلليج العربية«، لقد جرت العادة منذ ثالث سنوات 
على ان تقوم مؤسس����ات املجتمع املدني في اخلليج 
بعقد مؤمترها املوازي ملؤمتركم واصدار بيان تعبر 

به عن رأيها ورؤيتها ملسيرة مجلس التعاون اخلليجي وما يتخذه من 
ق����رارات، لذا نعرب لكم في هذا البيان ع����ن رؤيتنا التي ال تختلف عن 
االطار العام لرؤيتكم وحرصكم على تنمية وتطوير العالقة اخلليجية 
� اخلليجية. وزاد: تؤكد ش����عوب دول مجلس التعاون اهمية وضرورة 
حتقيق العدل واملساواة واحلريات الفردية والعامة بني جميع املواطنني، 
واعتبار مبدأ املواطنة معي����ارا يضمن التكافل، واحلقوق، والواجبات، 

وصيانة حقوق االنس����ان التي نص عليها »االعالن 
العاملي حلقوق االنسان«، وتطالب شعوب دول مجلس 
التعاون بإطالق سراح سجناء الرأي، ورفع احلظر عن 
املمنوعني من السفر نتيجة آرائهم السياسية، واتاحة 
الفرصة امام مؤسسات املجتمع املدني ملمارسة دورها 

الرقابي على االداء احلكومي دون اي تدخالت.
ومما جاء في بي����ان مؤسس����ات املجتمع املدني 
اخلليجي ان مش����اركة الشعوب اخلليجية في اتخاذ 
القرار فيما يتعلق بنواحي احلياة كافة، وان رس����م 
هذه الشعوب مستقبلها اصبحا مطلبا من املتطلبات 
امللحة والضرورية للتواكب مع مس����تجدات العصر 
احلديث واملستقبل، لذا فمن الضروري في هذا الوقت 
الذي متر به منطقتنا ودولنا ان يؤخذ هذا االمر على 

محمل اجلد واملسؤولية.
كما تؤكد الشعوب اخلليجية أهمية انطالق »العملة اخلليجية املوحدة« 
في موعدها مطلع 2010 في أربع دول خليجية، آملة انضمام سلطنة عمان 
ودولة االمارات العربية املتحدة إليها في املس����تقبل القريب، باالضافة 
الى االهمية البالغة للمش����اريع االقتصادية االخرى، كالربط الكهربائي 
وسكة احلديد التي ستكون استكماال للجهود السابقة في اقامة االحتاد 

اجلمركي والسوق اخلليجية املوحدة ومد اخلدمة التأمينية.

أنور الرشيد

 مؤسسات المجتمع المدني طالبت القمة
باعتبار المواطنة معياراً يضمن التكافل 


