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القمة تلتئم على وقع حتوالت سياسية غير مسبوقة

األمير يرأس وفد الكويت في القمة اخلليجية الـ 32 اليوم بالرياض
»املركزي اخلليجي« في مراحله النهائية وقطار »التعاون« من الكويت إلى صاللة

األمير سعود الفيصل والشيخ صباح اخلالد ومصطفى الشمالي خالل االجتماع

مجلس التعاون: ضرورة وقف آلة القتل في سورية

دول اخلليج تتجه العتماد البطاقة الذكية
هوية ملواطنيها في جميع التعامالت

ناقش ق���ادة دول »التعاون« 
مش���روع بطاقة الهوية املوحدة 
لدول املجلس )البطاقة الذكية(، 
حيث من املنتظر أن يتم التوجيه 
باعتماد استخدام البطاقة الذكية 
كإثب���ات هوي���ة ملواطن���ي دول 
املجل���س في جمي���ع التعامالت 
واالستخدامات املتعلقة باملواطن 
لدى القطاعني العام واخلاص في 

الدول األعضاء.
الق���رار تقوم  ومبوجب هذا 
الدول  التش���ريعية في  اجلهات 
األدوات  بإص���دار  األعض���اء 

امللزمة  والتشريعات والقرارات 
للقطاعني بقبول البطاقة كإثبات 
هوية كتسهيل تطبيقات السوق 

اخلليجية املشتركة.
وتأتي هذه اخلطوة ملعاجلة 
م���ا يعانيه مواطنو دول مجلس 
التعاون خالل التنقل بالبطاقة في 
الدول األعضاء من بعض اجلهات 
التجارية كالفنادق والش���ركات 
وأيضا احلكومي���ة بعد االكتفاء 
بالبطاقة الذكي���ة كإثبات هوية 

وطلب جواز السفر.
وحظي تسهيل تنقل اخلليجيني 

بني الدول األعضاء وانسياب السلع 
باهتم���ام دول مجلس التعاون، 
نظرا الرتباطه املباشر والوثيق 
مبصال���ح املواطن���ني، وبتعزيز 
الترابط االجتماعي بينهم، ودعم 
التج���ارة البينية، كم���ا أنه أحد 
املقدمات األساسية لتحقيق السوق 

اخلليجية املشتركة.
الدول األعضاء  وقد توصلت 
إلى اتخاذ العديد من القرارات في 
هذا املجال احليوي ومبا يحقق 
املس���اواة في املعاملة من حيث 
حق اإلقامة والتنقل، منها: االتفاق 

على مبدأ تنقل املواطنني بني الدول 
الش���خصية  األعضاء بالبطاقة 
اتفاقي���ات ثنائية، حيث  ووفق 
أصدرت جميع ال���دول بطاقاتها 
الذكية بش���كل نهائي وتستخدم 
حاليا في تنقل املواطنني بني دول 
املجلس، كما يتم استخدام البطاقة 
الذكية في املنافذ إلكترونيا بعد 
استكمال متطلبات قراءتها آليا، كما 
شرعت دول املجلس التي ال تصدر 
بطاقات هوية شخصية جلميع 
الفئات العمرية باتخاذ اإلجراءات 

الالزمة لتشريع إصدارها.

مجلس ال����وزراء وزير اخلارجية 
في دولة قطر والشيخ خالد بن أحمد 
بن محمد آل خليفة وزير اخلارجية 
مبملكة البحرين والشيخ صباح 
اخلالد نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزي����ر اخلارجية ووزير الدولة 
الوزراء والوزير  لشؤون مجلس 
املسؤول عن الشؤون اخلارجية 
بسلطنة عمان يوسف بن علوي 

بن عبداهلل.
كم����ا عق����د وزراء مالية دول 
مجلس التعاون اخلليجي اجتماعا 
في الرياض استعرضوا فيه عددا 
من القوانني واألنظمة االقتصادية 
املنظم����ة للس����وق اخلليجي����ة 

املشتركة.
وأعلن مصدر رسمي خليجي 
في بيان ان الوزراء اطلعوا خالل 
اجتماعهم في الرياض على بعض 
اآلراء وتدارس����ها من اجل االتفاق 
على عدد من القضايا االقتصادية 
التي س����يتم رفعها الى قادة دول 
املجلس في القمة اخلليجية التي 

ستبدأ اليوم في الرياض.
كما استعرض الوزراء العديد 
من القوانني واألنظمة االقتصادية 
املنظمة للسوق اخلليجية املشتركة 
ومن بينها قانون اإليداع وتداول 
األس����هم وقانون ادراج السندات 
املالي����ة وقوانني اخ����رى تتعلق 
الزراعية واملياه  القضايا  ببعض 

بدول املجلس.
وأك����د وزير املالي����ة مصطفى 
الشمالي ان انشاء البنك املركزي 
اخلليجي في مراحله النهائية الفتا 
ال����ى مضي ال����دول التي انضمت 

لالحتاد على تنفيذ االتفاقية.
الش����مالي بتصريح  وأضاف 
صحافي بعد اجتماع وزراء املالية 
بدول املجلس ان االحتاد اجلمركي 
في طور العمل ومت وضع برنامج 
زمني يب����دأ من العام املقبل حتى 

2015 لتفعيل اتفاقية االحتاد.
وبشأن السكة احلديد التي تربط 
دول مجلس التعاون قال الشمالي 
ان السكة ستقوم »وسترون القطار 
من الكويت الى صاللة« وفق برنامج 

مت االتفاق عليه.

التعاون بني دول املجلس التي سيتم 
رفعها إلى القادة اخلليجيني.

وق����ال نائب رئي����س مجلس 
الوزراء وزير اخلارجية الش����يخ 
صباح اخلالد في تصريح ل� »كونا« 
بعد اللقاء ان الوزراء استعرضوا 
كل القضايا التي على جدول األعمال 
السياس����ية واألمنية والعسكرية 
واإلنس����ان والبيئ����ة وكل ما يهم 

املواطن اخلليجي.
وأض����اف ان قادة دول مجلس 
التعاون يولون هذه القضايا جل 
اهتمامهم، مش����يرا ال����ى ان القمة 
اخلليجية ستتطرق ملجمل القضايا 

اخلليجية والعربية.
وحول التعاون بني دول مجلس 
التعاون من جهة واملغرب واألردن 
قال ان هناك تعاونا استراتيجيا بني 
الطرفني كما ان هناك جلانا مشتركة 
موضحا انه مت رفع توصيات الى 
القمة بهذا الشأن التخاذ ما يلزم 

جتاهها.
ب����دوره، قال مصدر رس����مي 
خليجي في بيان ان وزراء اخلارجية 

عقدوا ام����س اجتماعهم التكميلي 
للتحضير جلدول أعمال املجلس 
األعلى لدول مجلس التعاون في 
دورت����ه ال� 32 وذل����ك في الصالة 
امللكية مبط����ار امللك خالد الدولي 
بالرياض برئاس����ة األمير سعود 
الفيصل وزير اخلارجية السعودي 

رئيس الدورة احلالية.
وأضاف املصدر ان »االجتماع 
بحث موضوعات التعاون اخلليجي 
املشترك التي سيتم رفعها لقادة 
دول مجلس التعاون لتدارس����ها 

وإقرارها«.
وكان وزراء خارجي����ة دول 
املجلس وصلوا في وقت سابق امس 
الى الرياض للمشاركة في االجتماع 
التكميلي للدورة التحضيرية الثانية 
والثالثني للمجلس األعلى للمجلس 

استعدادا للقمة اخلليجية.
وقد وصل الى الرياض كل من 
الشيخ عبداهلل بن زايد آل نهيان 
وزي����ر خارجية دول����ة اإلمارات 
العربية املتحدة والشيخ حمد بن 
جاس����م بن جبر آل ثاني رئيس 

مملكة البحرين والعمل على إشاعة 
الفوضى فيها.

وبعدما غاب امللف العراقي عن 
املداوالت األساسية للقمم اخلليجية 
في السنوات القليلة املاضية، عاد 
هذا امللف ليتصدر القمة احلالية 
مع انس����حاب الق����وات االميركية 
اخيرا، وما يعنيه ذلك من ضرورة 
ملحة لصوغ موقف خليجي موحد 
يخدم املنطقة ويعزز فرص االمن 

واالستقرار فيها.
وإلى جانب كل ه����ذه امللفات 
الثقيلة واحلساسة، سيجد امللف 
االقتصادي ل����ه نصيبا وافرا من 
مباحثات قادة دول مجلس التعاون 
في ظل األزمة املالية العاملية التي 
تتفاق����م وإن كان����ت دول اخلليج 
بعيدة عنها في هذه املرحلة إال ان 
اخلوف من املس����تقبل يحتم على 
اجلميع التعامل بكل مسؤولية مع 

هذا امللف.
واستبق وزراء خارجية دول 
مجلس التع����اون اخلليجي القمة 
باجتم����اع بحثوا خالله مس����ألة 

 يغادر صاحب الس����مو األمير 
الش����يخ صباح األحم����د والوفد 
الرسمي املرافق لسموه أرض الوطن 
اليوم متوجها الى اململكة العربية 
السعودية الشقيقة وذلك لترؤس 
وفد الكويت في اجتماعات الدورة 
الثانية والثالثني للمجلس األعلى 
ملجل����س التعاون ل����دول اخلليج 
العربية والتي ستعقد في العاصمة 

الرياض اليوم وملدة يومني.
القمة  وتناق����ش اجتماع����ات 
امللفات  العديد م����ن  اخلليجي����ة 
والتحديات التي س����يحرص قادة 
دول مجلس التعاون على التعامل 
معها بجدية ومسؤولية، في ختام 
عام استثنائي فرض واقعا جديدا 

في املنطقة العربية.
القمة  كما تتن����وع حتدي����ات 
اخلليجية ب����ني املطامع اإليرانية 
ومساعيها التي ال تنتهي الى توتير 
املنطقة، وخصوصا تدخالتها في 
مملكة البحرين والسعودية وفق 
اتهامات رس����مية م����ن اململكتني، 
الذي تركه انسحاب  الفراغ  وبني 
الق����وات االميركية م����ن العراق، 
وكذل����ك التط����ورات اجلارية في 
سورية واليمن، فضال عن ملفات 
اقتصادية ال تقل أهمية عن نظيرتها 
السياسية. وتعقد القمة العام احلالي 
وسط متغيرات دراماتيكية وقعت 
خالل االشهر املاضية في املنطقة 
العربية، وستطرح التطورات في 
الدول العربية التي شهدت ثورات 
واضطرابات خالل الفترة املاضية 
نفسها بقوة على مداوالت القمة، 
خصوصا مع العهد اجلديد الذي 
بدأ فيه����ا، كتونس ومصر اللتني 
سيطر على سدة احلكم فيها التيار 
اإلسالمي، وليبيا التي اصبحت بال 
العقيد القذافي وبات الباب مفتوحا 

امام عالقات جديدة معها.
وس����يكون املل����ف اإليران����ي 
بتشعباته حاضرا ايضا في القمة 
اخلليجية، فدول املجلس ال تخفي 
قلقها ازاء مواقف حكام طهران سواء 
جلهة امللف النووي واالس����تمرار 
في اس����تخدامه كورقة في تهديد 
جيرانه����ا، أو جله����ة التدخل في 

اليمن سعت دول املجلس اليجاد 
حل لهذه األزمة يرضي كل اطراف 
النزاع. ولتحقيق هذا الهدف عقد 
وزراء خارجية دول املجلس عددا من 
اللقاءات واملشاورات مع وفد اللقاء 
املشترك وشركائه وحزب املؤمتر 
الشعبي العام وحلفائه عالوة على 
احملادثات واللقاءات املكوكية التي 
قام بها األمني العام ملجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية عبداللطيف 
الزياني بأطراف النزاع، األمر الذي 
انتهى بطرح املبادرة اخلليجية من 
قبل دول املجلس حلل النزاع في 
اليمن. وفي الشأن العراقي، أكدت 
دول املجلس دعم موقف الكويت 
بشأن انشاء ميناء »مبارك الكبير« 
باعتباره يقام على أرض كويتية 
وضمن مياهه����ا االقليمية وعلى 
حدود مرسومة وفق قرارات األمم 
املتح����دة. وفيما يتعلق بالش����أن 
السوري، عبرت دول املجلس عن 
بالغ األسف الس����تمرار األحداث 
التي مير بها هذا البلد الش����قيق 
ونتج عنها س����قوط أعداد كبيرة 
من القتلى واجلرحى من املدنيني، 
وأكدت حرصها على أمن واستقرار 
ووحدة سورية وطالبت بالوقف 
الفوري آللة القتل وإزالة أي مظاهر 
مسلحة ووضع حد إلراقة الدماء.

كما طالبت باللجوء إلى احلكمة 
والعمل على تفعيل اصالحات جادة 
الش����عب  وفورية تلبي تطلعات 
الش����قيق والعمل على  السوري 
تطبيق جميع بنود املبادرة العربية 
الت����ي اعتمدها مجل����س اجلامعة 
العربية والق����رارات الصادرة من 

اجلامعة بهذا اخلصوص.

وتطورا نوعيا في شتى مجاالت 
العمل املشترك. ومبناسبة انعقاد 
الدورة ال� 32 للمجلس األعلى ملجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية التي 
ستستضيفها العاصمة السعودية 
اليوم وتس����تمر يومني  الرياض 
نس����تعرض جانبا من االجنازات 
الت����ي حققتها مس����يرة التعاون 
املش����ترك بني دول املجلس طوال 
السنوات املاضية ونبدأها بالتعاون 

في املجاالت السياسية والعسكرية 
واألمنية. ففي املجال السياس����ي: 
واصلت دول املجلس خالل عام 2011 
العمل على توحيد وتنسيق مواقفها 
السياسية جتاه العديد من القضايا 
الهامة اإلقليمية والدولية في اطار 
عدد من األسس واملرتكزات القائمة 
على حسن اجلوار وعدم التدخل في 
الشؤون الداخلية وحل النزاعات 
بالطرق الس����لمية ودعم القضايا 
العربية واالسالمية وتطوير عالقات 
التعاون مع ال����دول واملجموعات 
الدولية. كما واصل مجلس التعاون 
جهوده في مجال تنسيق وتوحيد 
املواقف واجلهود السياسية في عدد 
من املوضوعات املهمة مثل عالقات 
ايران ومتسكها  دول املجلس مع 
مبواقفها الثابتة واملعلنة بش����أن 
القضايا الرئيسية املهمة كقضية 
اجلزر االماراتية ودعم حق سيادة 
االمارات عليها والتأكيد على مواقف 
دول املجلس الثابتة لنبذ اإلرهاب 
بجميع أشكاله وصوره ومهما كانت 
دوافعه ومبرراته وأيا كان مصدره 
وتأييد كل جه����د اقليمي ودولي 

يهدف الى مكافحة اإلرهاب.
وفيم����ا يتعل����ق مبوقف دول 
املجلس من التط����ورات املتعلقة 
بعدد من الدول العربية التي شهدت 
اضطرابات سياسية نبدأ مبوقفها 

من املسألة اليمنية.
فمنذ بداية تطور األوضاع في 
اليمن الت����ي أدت الى اضطرابات 
سياس����ية وأمنية في ه����ذا البلد 
املهم واحليوي ومن منطلق األمن 
العربية  اجلماعي لدول اجلزيرة 
ومن خالل العالق����ات املميزة مع 

الري����اض � كون����ا: منذ انعقاد 
التعاون  الدورة األولى ملجل����س 
العربية بالعاصمة  لدول اخلليج 
اإلماراتية أبوظب����ي في 25 مايو 
ق����ادة دول املجلس  1981 واتفاق 
على ترسيخ مبدأ العمل اجلماعي 
املشترك وما عقب ذلك من لقاءات 
ومش����اورات وتوجيهات من قبل 
الق����ادة اخلليجيني ش����هدت دول 
مجل����س التعاون قف����زات هائلة 

الشبلي: تأجيل العملة املوحدة
ألجل غير مسمى

الرياض ـ د.ب.أ: أكد مـصدر خليـجي مسـؤول انه بات في 
حكم المؤكد تأجيل صـدور الـعملة الخليجية الموحـدة إلـى 
أجل غير مسمـى، بعد أن كان من المقرر إصدارها في عام 

.2012
وقال األمين العام المساعد للشؤون االقتصادية في مجلس 

التعاون الخليجي عبداهلل الشبلي إن ارتباط إصدار العملة 
الموحدة مقرون بإنشاء البنك المركزي، وهو ما لم يتم حتى 

اآلن.
واشار إلى أن البرنامج الزمني إلصدار العملة وطرحها للتداول 

مرهون باستكمال البنية التشريعية والمؤسساتية لالتحاد 
النقدي، وهو ما ينطبق كذلك على اسم وشكل العملة، مستبعدا 

أن يكون للمشاكل الفنية أي دور حاليا.
وأضاف الشبلي لصحيفة »الشرق األوسط« في عددها الصادر 

أمس، أنه »بموجب قرار القمة الخليجية في 2009، أصبح كل 
ذلك من مهام المجلس النقدي ضمن مهام أخرى«.

وينتظر أن تخرج القمة الخليجية المقرر عقدها اليوم في 
العاصمة السعودية الرياض بقرارات اقتصادية.

ونصت اتفاقية االتحاد النقدي على أن البنك المركزي سيتولى 
إصدار العملة الموحدة، بينما سيتولى المجلس النقدي العمل 
على استكمال كل الجوانب الفنية الالزمة إلصدار العملة )منها 

اقتراح مسمى العملة، وفئاتها، وتصميمها(، بحيث تكون جاهزة 
للطرح بمجرد إنشاء البنك المركزي.

واعتبر الشبلي االتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة أعلى 
مراحل التكامل االقتصادي، مشيرا إلى أن تشابه دول المجلس 

في القيمة العالية للقطاع النفطي واعتمادها الكبير على الواردات 
 للوفاء بالطلب المحلي يجعلها قريبة من منطقة ما يسمى

بـ »منطقة العملة المثلى« والتي تعرف بأنها المنطقة التي تضم 
مجموعة من الدول التي تتشابه هياكلها االقتصادية وتركيبة 

أسواقها.
وشدد على أن االتفاق على عملة موحدة وقيـام االتحاد النقدي 

له الكثير من المزايا االقتـصادية التي يمكن تحقيقها، والتي 
منها تعزيز مكاسب االتحاد الجمركي والسوق الخليـجي 

المـشتركة.
وقال إن قيام االتحاد النقدي سيتيح إجراء مقارنة مباشرة 

للتكاليف واألسعار في دول المجلس.
وأضاف الشبلي أن »دول المجلس تعمل على االستفادة من 

التجربة األوروبية، السيما األزمة المالية التي ألقت بظاللها على 
عدد من دولها، وذلك لتفادي أي آثار محتملة على دول مجلس 

التعاون«.

اخلالد: تعاون 
إستراتيجي بني دول 
»التعاون« وكل من 

األردن واملغرب


