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ترأس وفد الكويت في اجتماع الدورة العاشرة للجنة العليا المشتركة

صباح الخالد :عالقاتنا مع البحرين تاريخية وقوية ومتينة
�أك��د نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزي��ر اخلارجية ال�شيخ �صباح
اخلالد ،ان العالقات التجارية
واال���س��ت��ث��م��اري��ة ب�ي�ن الكويت
والبحرين �شهدت قفزات كبرية يف
ال�سنوات الأخ�يرة يف القطاعني
العام واخلا�ص.
وقال يف كلمته يف �أعمال الدورة
العا�رشة للجنة العليا امل�شرتكة
ب�ي�ن ال��ك��وي��ت وال��ب��ح��ري��ن ان
اجتماع اللجنة ي�أتي يف وقت متر
ب��ه ال��ع�لاق��ات الثنائية يف �أوج
مراحلها ،نظرا للعالقات املميزة
والرا�سخة التي تربط البلدين على
كافة ال�صعد وامل�ستويات.
وذكر ان هذا االجتماع املهم يج�سد
الرغبة امل�شرتكة يف دفع العالقات
ال��ت��اري��خ��ي��ة ال��ق��وي��ة واملتينة
التي جتمع بني البلدين يف ظل
التوجيهات احلكيمة من �صاحب
ال�سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح
الأحمد والعاهل البحريني امللك
حمد بن عي�سى �آل خليفة.
وبعد نظر العاهل
و�أ�شاد بحكمة ُ
البحريني امللك حمد بن عي�سى
ور�ؤي��ت��ه الثاقبة �إزاء الق�ضايا
املتعلقة ب��ا���س��ت��ق��رار املنطقة
وامل�����س�يرة امل��ب��ارك��ة ملجل�س
التعاون ل��دول اخلليج العربية
والتي هي حمل تقدير كبري من قبل
الكويت.
كما �أ�شاد ال�شيخ �صباح اخلالد
بـ«التطور الذي ت�شهده البحرين يف
العهد امليمون للعاهل البحريني
امللك حمد بن عي�سى من تنمية

�شاملة يف خمتلف املجاالت».
وذكر ان انعقاد اللجنة امل�شرتكة
ي����أت���ي يف ظ���ل ال���زخ���م الكبري
ال����ذي ت�����ش��ه��ده ال��ع�لاق��ات بني
البلدين من �أج��ل تدعيم وتعزيز
امل�صالح امل�شرتكة يف خمتلف
املجاالت ال�سيا�سية واالقت�صادية
واال���س��ت��ث��م��اري��ة وال��ت��ن��م��وي��ة
واالجتماعية.
و�أك��د حر�ص اجلانبني على دعم
م�سرية هذه العالقات انطالقا من
قناعتهما الرا�سخة ب�أهمية العمل
الثنائي وبذل كافة اجلهود من اجل
تر�سيخ دعائم الأم��ن واال�ستقرار
واالزدهار يف املنطقة.
ولفت الى ان الكويت والبحرين
كانتا دائما �سباقتني الى مد �أوا�رص
التعاون على امل�ستويات الثنائية
واخلليجية والعربية والدولية من
�أجل ال�سري بخطى ثابتة باجتاه
مزيد من التعاون الإقليمي حلفظ
�أمن املنطقة وا�ستقرارها والن�أي
بها بعيدا عن �أخطار التدخالت
اخلارجية �أو حم��اوالت النيل من
ن�سيجها االجتماعي املتما�سك.
و�أع����رب ع��ن ال�شكر والتقدير
واالم��ت��ن��ان مل��واق��ف البحرين
التاريخية ق��ي��ادة و�شعبا ابان
احتالل الكويت وما حظوا به من
رعاية �أثناء وجودهم يف اململكة.
وذك���ر اخل��ال��د ان البلدين على
�أعتاب مرحلة جديدة من التعاون
االق��ت�����ص��ادي امل��ث��م��ر واملفيد
للجانبني ،م ��ؤك��دا ان الكويت
والبحرين وقعتا  47وثيقة تعاون

رئيس الوزراء البحريني

يشيد بجهود سمو األمير

• الشيخ صباح اخلالد أثناء توقيع الوثائق

يف جماالت عديدة.
و�أو�ضح ان قيمة ا�ستثمارات الهيئة
العامة لال�ستثمار الكويتية يف
اململكة يف ال��ع��ام  2018بلغت
ما يزيد عن  914مليون دينار ،يف
�صورة م�ساهمات �رشكات وقرو�ض
وودائع وغريها.
وق����ال ان���ه مت ت��وق��ي��ع ع���دد من
االت��ف��اق��ي��ات لتمويل م�شاريع
�إمن���ائ���ي���ة يف ال��ب��ح��ري��ن بني
حكومة البلدين ال�شقيقني بقيمة
مليار و 500مليون دوالر وذلك يف
�إطار برنامج التنمية اخلليجي.

و�أ���ض��اف ان��ه يف العام  2018مت
ات��خ��اذ ق��رار م��ن ك��ل م��ن الكويت
وال�سعودية والإم���ارات للبدء يف
اخلطوات التنفيذية لربنامج دعم
اال�ستقرار املايل بالبحرين والذي
ي�صل �إلى ع�رشة مليارات دوالر،
وهو الأمر الذي يعد جت�سيدا للدعم
اخلليجي لتكامل م�سارات التنمية
يف دول املنظومة.
وفيما يخ�ص م�شاريع ال�صندوق
الكويتي للتنمية االقت�صادية
العربية يف اململكة قال اخلالد
ان عدد امل�شاريع بلغ  17م�رشوعا

ناقش مع «الخارجية البرلمانية» عدداً من المواضيع والقضايا

�أك��د نائب وزي��ر اخلارجية خالد
اجلارالله اهتمام الوزارة وحر�صها
ع��ل��ى االل���ت���زام مبتابعة ق�ضية
املواطن الكويتي خالد الري�ش
الذي قتل يف م�رص.
وقال اجلارالله عقب انتهاء اجتماع
جلنة اخلارجية الربملانية« ،انه
مت الت�أكيد على �أهمية التوا�صل بني
وزارة اخلارجية و�أه��ل املرحوم
خالد الري�ش ومتابعة ق�ضيته يف
القاهرة» ،الفتا الى اننا ناق�شنا
جهود «اخل��ارج��ي��ة» فيما يتعلق
بق�ضية قتل املواطن الري�ش خالل
االجتماع مع اللجنة.
وذك��ر �أن االجتماع ناق�ش �أي�ضا
دور «اخلارجية» وجهودها فيما

العوضي :يجب االستعداد
لمواجهة التغير المناخي
�أكد مدير الهيئة العامة للبيئة ال�شيخ
عبدالله الأحمد� ،أهمية الدور امللقى
على املنظمة الإقليمية حلماية البيئة
البحرية للحد من املخاطر البيئية
والبحث يف املجاالت التي تعمل على
تطوير ال�سيا�سات اخلا�صة مبخاطر
التغري املناخي.
جاء ذلك يف كلمة القاها نيابة عنه مدير
ادارة املحافظة على التنوع الأحيائي
يف الهيئة العامة للبيئة د .عبدالله
الزيدان ،خالل احتفال املنظمة بيوم
البيئة االقليمي حتت �شعار «خماطر
التغري املناخي على البيئة البحرية
واال�ستعداد للمواجهة».
واك��د ال��زي��دان دع��م الهيئة جلهود
املنظمة لو�ضع �آلية للتكيف مع
ه��ذا التغري والتخفيف م��ن �آث��اره
على املنطقة واملحافظة على �سالمة
نوعية املياه البحرية واالحياء
املائية التي تعي�ش بها واحلد من
التلوث الناجت عن خمتلف الأن�شطة
التنموية يف الدول الأع�ضاء.
وقال ان اخلليج العربي كبيئة بحرية
يكت�سب �أهمية كربى للدول املطلة عليه
كونه و�سيطا هاما ومعربا ا�سرتاتيجيا
للمالحة ال��دول��ي��ة حيث مت��ر عربه
حوايل  %50من حركة ال�شحن لناقالت
النفط خ�صو�صا �إن �أكرث من  %40من
�إنتاج النفط ي�ستخرج من املنطقة كما
انه م�صدر رئي�سي للغذاء والتنمية
االقت�صادية وم�صدر متجدد لإم��دادات

مياه ال�رشب املحالة.
م��ن جانبه �أك��د امل��دي��ر التنفيذي
للمنظمة الإقليمية حلماية البيئة
البحرية د .عبدالرحمن العو�ضي،
�رضورة اال�ستعداد ملواجهة التغري
امل��ن��اخ��ي على البيئة البحرية
وال��ك��ائ��ن��ات احل��ي��ة و�أث��ره��ا على
االن�سان الذي يعي�ش على �شواطئها
ورفع الوعي.
وا���ض��اف ان كوكب االر����ض ي�شهد
ت��غ�يرات مناخية ع���دة كارتفاع
م�ستويات البحار وارتفاع درجات
احل��رارة واختالف موا�سم االمطار
وذوبان االنهار اجلليدية واجلفاف
واالعا�صري.
واو���ض��ح ان ه��ذه املتغريات ت�ؤثر
على القطاعات االقت�صادية وال�صحية
والزراعية ب�شكل �سلبي كما ت�ؤثر
على امل��ي��اه النظيفة واالطعمة
وزيادة االمرا�ض مثل املالريا وحمى
ال�ضنك.
وذك��ر ان موجات احل��ر يف البحار
�سجلت ارتفاعا مبعدل  %34وازدياد
مدتها بن�سبة  %17مع ت�سارع م�سجل
منذ عام  1986وفقا لتحاليل بيانات
ال��ق��م��ر ال�صناعي وامللحوظات
امليدانية لدرجة حرارة �سطح البحر
يف الفرتة من  1900حتى  2016كما
�شهدت املحيطات ارتفاع ًا �شديد ًا يف
درج��ات احل��رارة مبعدل بلغ %54
بني عامي  1925و.2016

وقعت الكويت والبحرين ثماين وثائق للتعاون ما بني مذكرات تفاهم
وبرامج تنفيذية مب�شاركة م�س�ؤويل القطاعات احلكومية والقطاع اخلا�ص
من كال البلدين.
ومت كذلك توقيع حم�رض االجتماع الذي ت�ضمن �سبل تعزيز وتطوير
التعاون بني البلدين يف عدد من جماالت التعاون احليوية واملهمة
الأخرى.

«األولويات البرلمانية» :نبحث عقد جلسات
خاصة إلقرار القوانين االقتصادية
�أعلن رئي�س جلنة الأولويات �أحمد
الف�ضل ان اجلل�سة املقبلة يحتمل
ان يناق�ش فيها ت�رشيع ال�سجل
العيني كمداولة ثانية ،والغ�ش
التجاري كمداولة ثانية ،ا�ضافة
الى ال�رشوع مبناق�شة قانون تنظيم
مهنة املحاماة اجلديد ،وقانون
تنظيم ق��ط��اع ال��ت ��أم�ين ،وكذلك
الت�رشيع اخلا�ص بنزع امللكية.
ولفت الف�ضل الى ان املرحلة التي
تليها �سينظر فيها بعدة م�رشوعات
بقوانني حكومية بع�ضها منتظر
و���ص��ول��ه ومناق�شته يف اللجان
الربملانية و�آخ���ر و���ص��ل �أخ�يرا
للمجل�س كحماية املناف�سة،
تنظيم املهنة امل�رصفية ،مراقبي
احل�����س��اب��ات ،ت��ع��دي�لات قانون
املناق�صات ل��دع��م امل�رشوعات
ال�����ص��غ�يرة ،وت��ع��دي�لات املهنة
امل�رصفية ،وت�رشيع ب�ش�أن الإفال�س
�أو الإع�سار ورمبا تكون مناق�شاتها
على جداول �أعمال جل�سات رم�ضان،
وهي �أولويات حكومية.

• أثناء اجتماع اللجنة اخلارجية البرملانية

كتب عبدالله ال�سلمان:

توقيع  8وثائق تعاون

الفضل :مناقشة قوانين تنظيم المحاماة والتأمين ونزع الملكية

الجاراهلل :حريصون على متابعة
قضية المواطن المقتول في مصر

يتعلق برعاية ومتابعة م�صالح
املواطنني الكويتيني يف اخلارج
«وخا�صة ما �أث�ير م�ؤخرا ب�ش�أن
مو�ضوع اخلرطوم و�أو�ضحنا متاما
مالب�ساته وكانت الأم��ور وا�ضحة
للجنة الربملانية».
وو�صف االجتماع ب�أنه «كان مفيدا
ج��دا» �إذ مت اال�ستماع �إل��ى �آراء
وتوجيهات رئي�س و�أع�ضاء جلنة
اخلارجية الربملانية حيال تلك
الق�ضايا ،م�ؤكدا اال�ستفادة بكل
ت�أكيد من هذه الآراء والتوجيهات
لبلورة موقف كويتي �شعبي ر�سمي
حيال مثل هذه املو�ضوعات.
وم��ن جانبه �أو�ضح رئي�س جلنة
ال�������ش����ؤون اخل��ارج��ي��ة النائب
عبدالكرمي الكندري ب��أن اللجنة
ا�ستمعت ال��ي��وم ل��ن��ائ��ب وزي��ر

بقيمة تقارب  150مليون دينار.
وقال انه ووفقا للإح�صائيات فقد
بلغ ع��دد ال��رح�لات اجل��وي��ة بني
البلدين  64رحلة �أ�سبوعيا بواقع
 13رحلة �أ�سبوعية للخطوط اجلوية
الكويتية و 42رحلة لطريان اخلليج
و 9رحالت لطريان اجلزيرة.
و�أع��رب عن �شكره وتقديره لوزير
اخلارجية البحريني ال�شيخ خالد
بن �أحمد �آل خلفية على كرم ال�ضيافة
وح�سن الوفادة ،م�ؤكدا ان هذا الأمر
غري م�ستغرب من اململكة و�شعبها
احلبيب.

�أ�شاد رئي�س الوزراء البحريني الأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة �أم�س
بجهود �سمو امري البالد ال�شيخ �صباح الأحمد و�إ�سهاماته ومبادراته
ال�سباقة يف خدمة الإن�سانية ودعم العمل اخلليجي امل�شرتك.
وقال الأمري خليفة بن �سلمان اثناء ا�ستقباله ال�شيخ �صباح اخلالد نائب
رئي�س جمل�س الوزراء وزير اخلارجية والوفد املرافق له �إن «للكويت
و�شعبها مكانة خا�صة يف قلوب البحرينيني جميعا» ,م�ؤكدا ان للبلدين
تاريخا م�شرتكا وتربطهما قوا�سم م�شرتكة و�أوا�رص حمبة وو�شائج قربى
ون�سب و�أخوة ووحدة الهدف وامل�صري.
وا�ستعر�ض اجلانبان �آفاق التعاون بني البلدين و�سبل تطويرها �إ�ضافة
الى بحث �أبرز الق�ضايا ذات االهتمام امل�شرتك على ال�ساحتني الإقليمية
والدولية.
و�أكد رئي�س الوزراء البحريني �أن تعزيز العالقات الثنائية بني الدول
الأ�شقاء يف جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ي�شكل ركيزة �أ�سا�سية
يف دعم العمل اخلليجي امل�شرتك وحتقيق غايات التكامل والوحدة فيما
بينها.

اخل��ارج��ي��ة ال����ذي مت��ت دعوته
الجتماع اللجنة حول ت�رصيحات
�سابقة ل��ه ع��ن مو�ضوع حادثة
القب�ض على رج��ل �أعمال �سوري
ك��ان ق��د انت�رش ت�رصيح لنائب
وزي��ر اخلارجية ب��أن االف��راج عن
املوقوف كان بناء عن ات�صاالت مع
اجلهات ال�سورية �أو ب�ضغط منها،
حيث �أك��د نائب وزي��ر اخلارجية
ب�أن «اخلارجية الكويتية» �أو�ضحت
بت�رصيح مف�صل ماحدث ،م�ؤكد ًا ب�أن
االت�صاالت التي ح�صلت كانت من
قبل البعثة الدبلوما�سية ال�سورية
يف الكويت وفق ًا للو�ضع املعتاد
لأي بعثة حت��اول متابعة ق�ضايا
رعاياها ووفق ًا للأطر القانونية
دون �ضغط �أو حماولة بالتدخل يف
ال�ش�أن الداخلي.

• اجتماع جلنة األولويات البرملانية أمس

ومتنى الف�ضل �أال تعيق جل�سات
اال���س��ت��ج��واب��ات ج���دول الأع��م��ال
املزدحم يف رم�ضان ،الفتا الى �أن
مكتب املجل�س �سيبحث ان يعقد
املجل�س جل�سات خا�صة الق��رار
القوانني ذات البعد االقت�صادي
وتدوير النقود ،خا�صة ان تعديالت
ق��ان��ون الإف�لا���س تعالج ق�ضايا

املدينني والتخلف عن ال�سداد يف
الدين امل��دين ،م�شريا الى وجود
مقرتحات تلغي عقوبة احلب�س
وت�ستحق احل�سم ،خا�صة ا�صحاب
امل����شروع��ات ال�صغرية ،ونحن
نريد ت�شجيع النا�س للو�صول الى
احلرية واال�ستقالل املايل.
م��ن ج��ان��ب �آخ���ر ،دع��ا الف�ضل

النائب االول لرئي�س جمل�س
ال�����وزراء وزي���ر ال��دف��اع وزي��ر
الداخلية بالإنابة بو�ضع حد
ل�صاحب احل�ساب الإخ��ب��اري،
م�شريا ال��ى ان ه��ذه اجلرثومة
التافهة عاثت ف�سادا � 3سنوات
يف البلد وتتمرت�س خلف نواب
ومتنفذين ،داعيا الوزير لإكمال
حزمه املعهود جتاه اجلرثومة
التافهة وجتاه كل القيادات التي
يف الداخلية ال��ت��ي مل تتحفظ
على جوازه وهو مطلوب �أمنيا،
م�شددا على وجوب �إغالق وحظر
ح�سابه.
وطالب الف�ضل من الوزير ال�شيخ نا�رص
ال�صباح �أن يخرج ببيان تو�ضيحي
ملالب�سات م��ا ج���رى والإج�����راءات
الالحقة ،حيث وردن��ا ان املقبو�ض
عليه �صاحب احل�ساب ه��رب خارج
البالد بعد �إفراج النيابة عنه بكفالة،
وكيف خ��رج من هو حتت التحقيق
بكفالة �ألف دينار وي�ستطيع ان ي�سافر
وجوازه معه وهو متهم بعدة ق�ضايا؟.

«الدستورية» رفضت الطعون في بطالن «تكميلية »2019
كتب حم�سن الهيلم:

ق�ضت املحكمة الد�ستورية� ،أم�س ،بعدم قبول الطعون االنتخابية يف
بطالن العملية االنتخابية لالنتخابات التكميلية ملجل�س االمة 2019
التي جرت يف  16مار�س املا�ضي.
وكانت املحكمة الد�ستورية حجزت يف  3ابريل احل��ايل طعنني

«معهد األبحاث» :ملتقى االختراعات يسعى لتحويل
األفكار اإلبداعية إلى تطبيقات تفيد التنمية
كتب فار�س عبدالرحمن:
�أك��دت املدير العام ملعهد الكويت
للأبحاث العلمية د� .سمرية عمر،
�أهمية امللتقى الثاين الخرتاعات
املعهد يف حتفيز احلكومات والقطاع
اخلا�ص لالهتمام بتحويل االخرتاعات
والأفكار االبداعية �إلى تطبيقات تفيد
امل�سرية التنموية للكويت.
وقالت يف كلمتها االفتتاحية للملتقى
الذي ينظمه قطاع الت�سويق والعمليات
التجارية يف املعهد �إن امللتقى يعد

من ج�سور التوا�صل بني معهد الكويت
للأبحاث العلمية وم�ؤ�س�سات القطاع
اخلا�ص وكذلك حلقة من احللقات التي
تربط االبتكار بالت�سويق التجاري
ونقل التكنولوجيا.
ولفتت �إلى تزامن امللتقى مع االحتفال
العاملي للملكية الفكرية وذلك لن�رش
الوعي ب�أهمية حماية حقوق امللكية
الفكرية و�أن املعهد جنح خالل عام
 2018يف احل�صول على  9ب��راءات
اخرتاع جديدة.
و�أ�ضافت �أن ه��ذه االخ�تراع��ات تعد

انتخابيني يف نتائج االنتخابات التكميلية ملجل�س االمة والتي جرت
يف  16مار�س املا�ضي الى جل�سة  24ابريل احلايل للنطق باحلكم.
وتلقت املحكمة الد�ستورية يف  17مار�س املا�ضي طعنني من مواطن االول
يخت�ص بعدم �صحة العملية االنتخابية وبطالن االنتخابات التكميلية
للدائرة االنتخابية الثالثة والثاين ببطالن العملية االنتخابية وعدم
�سالمتها و�صحتها وعدم د�ستورية مواد االنتخاب والئحة جمل�س االمة.

«الهالل األحمر» تتبرع بـ  3عيادات
طبية متنقلة للنازحين العراقيين

ثمار جهد كبري ًا يف �أبحاث املعهد
يف جماالت املياه والبرتول والبيئة
والطاقة البديلة ،م�ؤكدة العمل لنقل
تلك االخ�تراع��ات �إل��ى امل�ستثمرين
وامل�صنعني يف القطاع اخلا�ص.
وذكرت عمر �أن املعهد يعمل حاليا
على بلورة خطته اال�سرتاتيجية
التا�سعة « »2025 – 2020لتواكب
امل�ستجدات واملتغريات احلديثة
يف العلوم والتكنولوجيا واالبتكار
و�أن ت ��أت��ي من�سجمة م��ع ر�ؤي���ة
«كويت جديدة .»2035
• هالل الساير وياسني عباس خالل توقيع االتفاقية

كتب �سالمة ال�سليماين:

• سميرة عمر مع املشاركني في امللتقى

اعلنت جمعية الهالل الأحمر تربعها بثالث عيادات طبية متنقلة للنازحني
العراقيني يف مناطق النزوح واملت�رضرة يف العراق بهدف توفري وتلبية
االحتياجات ال�صحية لل�سكان هناك.
جاء ذلك يف ت�رصيح لرئي�س جمل�س ادارة اجلمعية د .هالل ال�ساير
عقب توقيع اتفاقية التربع مع رئي�س جمل�س ادارة جمعية الهالل االحمر
العراقي د .يا�سني عبا�س على هام�ش الدورة الـ  44للمنظمة العربية
للهالل االحمر وال�صليب االحمر املنعقدة بالكويت.
وقال ال�ساير ان اجلمعية �ستوا�صل دعمها للنازحني العراقيني حتت �شعار
«الكويت بجانبكم» �إذ �سيتم ت�سليم العيادات املتنقلة �إلى جمعية الهالل
االحمر العراقي التي �ستعمل على توزيعها يف �أماكن نزوح العراقيني.

