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نمو مطرد للعالقات الكويتية العراقية ...ورؤيتنا مشتركة إقليمي ًا ودولي ًا

الخالد :موقفنا ثابت وراسخ في دعم العراق للقضاء على اإلرهاب
كتب �سالمة ال�سليماين:

�أكد ال�شيخ �صباح اخلالد نائب رئي�س
جمل�س ال���وزراء وزي��ر اخلارجية �أن
احلر�ص واالهتمام امل�شرتك بدورية
انعقاداللجنةالعلياالكويتية-العراقية
امل�شرتكة ي�أتي جت�سيدا للتوجيهات
ال�سامية واحلكيمة لقيادتي البلدين
يف �إطار العالقات الكويتية العراقية
الأخوية والتاريخية العريقة.
وقال ال�شيخ �صباح اخلالد يف كلمته
خالل افتتاح �أعمال الدورة ال�سابعة
للجنة التي عقدت يف الكويت �أم�س
�إن الزيارات رفيعة امل�ستوى �أخريا
بني البلدين ال�شقيقني عك�ست النمو
املطرد للعالقات املتينة ال�سيما �أن
كال البلدين ال�شقيقني يت�شاركان يف
الر�ؤى ويف خمتلف الق�ضايا الإقليمية
والدولية.
و�أو���ض��ح اخل��ال��د« :ي ��أت��ي احلر�ص
والإهتمامامل�شرتكبدوريةانعقادهذه
اللجنة جت�سيدا للتوجيهات ال�سامية
واحلكيمةلقيادتيالبلدين�سموال�شيخ
�صباح الأحمد �أمري الكويت والرئي�س
د.برهم �صالح رئي�س العراق يف �إطار
العالقات الكويتية العراقية الأخوية
والتاريخية العريقة بني البلدين
وال�شعبني فقد عك�ست الزيارات رفيعة
امل�ستوى م�ؤخرا بني البلدين النمو
املطرد للعالقات املتينة ال�سيما و�أن
كال البلدين يت�شاركان يف الر�ؤى ويف
خمتلف الق�ضايا الإقليمية والدولية
م�شيدين يف هذا ال�سياق بالتعاون
املثمر بني العراق والدول املجاورة
لها ك�رضورة واقعية حتتمها �أ�صول
وموجبات اجلوار اجلغرايف والذي

• الشيخ صباح اخلالد ومحمد احلكيم يوقعان االتفاقيات والبرامج

�سي�سهم بال �شك يف تعزيز اللحمة
العربية وتر�سيخ م�ضامني و�أهداف
العمل العربي امل�شرتك».
وقال اخلالد« :ن�ستذكر وبكل فخر
واعتزاز �أنه قبل �أقل من عامني ا�ستطاع
العراق دحر ما ي�سمى بتنظيم داع�ش
وحترير �أرا�ضيه ،و�إميانا من الكويت
بحتمية الوقوف �إلى جانب الأ�شقاء
يف العراق دعا �صاحب ال�سمو �أمري
الكويت ال�شيخ �صباح الأحمد �إلى
م�ؤمترٍ دويل لإعادة �إعمار املناطق
املت�رضرة من تنظيم داع�ش يف العراق
بغية ا�ستكمال وتطهري كافة الأرا�ضي

العراقية من براثن ه��ذا التنظيم
الإرهابي و�إعمار ما مت هدمه من من�ش�آت
وبنى حتتية ومرافق حيوية ت�رضرت
جراء التفجريات الإرهابية من قبل
هذا التنظيم الظالمي ،حيث قدرت
التعهدات التي التزمت بها الدول
املانحة وامل�ؤ�س�سات التنموية التي
�شاركت يف فعاليات امل�ؤمتر بحوايل
 30مليار دوالر ليعك�س ثقة املجتمع
الدويل بالإمكانيات والفر�ص الكبرية
املتاحة يف النواحي االقت�صادية
وا�ستثمارية للعراق .م�ؤكدين يف هذا
املقام على موقف الكويت الثابت

والرا�سخ يف ال��وق��وف �إل��ى جانب
الأ�شقاء يف العراق يف مواجهة ما
تبقى من تنظيمات �إرهابية ودعم كافة
الإج��راءات والتدابري التي يتخذها
العراق للحفاظ على �أمنه وا�ستقراره
ووحدة و�سالمة �أرا�ضيه جمددين كذلك
الدعوةلت�ضافرجهوداملجتمعالدويل
لدعم وم�ساندة العراق يف م�ساعيه
الرامية �إلى الق�ضاء على الإرهاب
بكافة �أ�شكاله واجتثاث جذوره.
هذا وقد �شهدت العالقات الثنائية
بني بلدينا منوا مت�صاعدا يف خمتلف
املجاالت خ�لال ال�سنوات القليلة

املا�ضية فعلى �صعيد احلركة البينية
للم�سافرين بلغت الرحالت اجلوية
ثالث ع�رشة رحلة �أ�سبوعية �أقلت
�أكرث من � 44ألف م�سافر �سنويا يف
حني بلغت احلركة عرب احلدود الربية
�أكرث من � 430ألف م�سافر �سنويا.
وعلى ال�صعيد التجاري واالقت�صادي
للقطاعني العام واخلا�ص �شهدت
م�شاركة ملمو�سة يف خمتلف املجاالت
اال�ستثمارية والتجارية والتنموية
وقطاعي الطاقة واالت�صاالت وغريها
مناملجاالتبنيالبلدين�.إنامل�شاركة
الكبرية والوا�سعة يف �أعمال الدورة
ال�سابعة للجنتنا العليا امل�شرتكة من
خمتلف القطاعات العامة واخلا�صة
والتي بلغ جمموعها من اجلانبني
« »58جهة ت�شمل ممثلني عن خمتلف
اجلهات التجارية واال�ستثمارية
والأمنية والتعليمية والتنموية
واملجاالت احليوية واملهمة الأخرى
تعد م�ؤ�رشا �إيجابيا للتعاون البناء
بني تلك القطاعات واجلهات والتي
�ستثمر اليوم التوقيع على «خم�س
وثائق» مهمة يف جماالت االقت�صاد
واملوا�صالت والريا�ضة والتعاون
العلمي والفني لت�ضاف �إلى اخلم�سة
وخم�سني اتفاقية ومذكرة تفاهم
موقعة بني البلدين ال�شقيقني �آملني
اال�ستمرار يف هذا الن�سق الت�صاعدي
لعالقاتنا الثنائية واحلفاظ على
هذه الروح ال�صادقة والتعاون املثمر
البناء مبا يخدم م�صالح بلدينا
و�شعبينا ال�شقيقني .معربني وببالغ
الغبطة وال�رسور عن النتائج العملية
وامللمو�سة التي حققتها �أعمال اللجنة
امل�شرتكة بني بلدينا».

توقيع اتفاقيات وبرامج تنفيذية
عقدت اللجنة العليا الكويتية  -العراقية
امل�شرتكة دورتها ال�سابعة يف الكويت برئا�سة
ال�شيخ �صباح اخلالد نائب رئي�س جمل�س
ال��وزراء وزير اخلارجية ووزي��ر اخلارجية
العراقي الدكتور حممد احلكيم.
و�أثمرت �أعمال الدورة ال�سابعة للجنة العليا
الكويتية  -العراقية امل�شرتكة التوقيع على
عدد من االتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج
تنفيذية من �ش�أنها الإ�سهام يف فتح �آفاق �أو�سع

بني البلدين ال�شقيقني يف جماالت التعاون
املتعددة والواعدة.
و�أكد البيان اخلتامي ال�صادر يف ختام هذه
ال���دورة �أن انعقاد �أع��م��ال اللجنة العليا
امل�شرتكة بني البلدين يف دورتها ال�سابعة
يعترب ا�ستكماال ملا حققته الدورات ال�سابقة
من �إجنازات ونتائج �إيجابية وتعزيزا لعمق
العالقات الأخوية الرا�سخة بني البلدين.
وقال البيان �إن �أعمال اللجنة �شهدت ا�ستعرا�ضا

لكل جماالت التعاون بني اجلانبني ال�سيما
االقت�صادية والتنموية منها وبحث �سبل
تعزيزها والأخذ بها �إلى �آفاق جديدة للتعاون
والتكامل الوثيقني بني البلدين ومما يعك�س
الرغبة امل�شرتكة يف تطوير وتوطيد العالقات
الثنائية بينهما على كافة امل�ستويات.
ويف �سياق مت�صل �أكد نائب وزير اخلارجية
خالد اجلارالله �أن هناك توافقا كويتيا
عراقيا حلل العديد من الق�ضايا العالقة

وزير الخارجية بحث مع نظيره العراقي
تطوير العالقات الثنائية

• الشيخ صباح اخلالد خالل استقباله وزير خارجية العراق

اج��ت��م��ع ال�شيخ ���ص��ب��اح اخلالد
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير
اخلارجية بوزير خارجية العراق
د.حممد احلكيم وذلك يف ديوان عام
وزارة اخلارجية مبنا�سبة زيارته
الر�سمية �إلى الكويت وتر�ؤ�س وفد
بالده امل�شارك يف �أعمال الدورة
ال�سابعة للجنة العليا الكويتية -
العراقية امل�شرتكة.
وتناول االجتماع جممل العالقات
الثنائية الوثيقة ال��ت��ي تربط
البلدين و�سبل تعزيزها وتطويرها
يف كافة املجاالت كما جرى خالل

االجتماع التباحث والتن�سيق حول
ع��دد م��ن املو�ضوعات املتعلقة
بتعزيز �آف���اق العمل الثنائي
امل�شرتك وال�سبل الكفيلة ملواجهة
التحديات املختلفة على ال�صعيدين
الإقليمي وال����دويل والتطورات
التي ت�شهدها املنطقة بالإ�ضافة
�إلى مناق�شة جممل الق�ضايا حمل
االهتمام امل�شرتك.
ح����ضر االج��ت��م��اع ن��ائ��ب وزي���ر
اخلارجية ال�سفري خالد اجلارالله
وم�ساعد وزير اخلارجية ل�ش�ؤون
مكتب نائب رئي�س جمل�س الوزراء

وزي��ر اخلارجية ال�سفري ال�شيخ
الدكتور �أحمد النا�رص وم�ساعد
وزي��ر اخلارجية ل�ش�ؤون الوطن
العربي ال�سفري فهد العو�ضي
و�سفري الكويت لدى العراق �سامل
الزمانان وم�ساعد وزير اخلارجية
ل�ش�ؤون مكتب نائب وزير اخلارجية
ال�سفري �أيهم العمر ونائب م�ساعد
وزي��ر اخلارجية ل�ش�ؤون مكتب
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير
اخلارجية ال�سفري �صالح اللوغاين
وعدد من كبار امل�س�ؤولني يف وزارة
اخلارجية.

الشيبة :تحرير  106مخالفات إعالن
بالمجمعات التجارية في األحمدي
�أعلنت �إدارة العالقات العامة ببلدية الكويت عن قيام
النوبة ج مبراقبة الإعالنات واملحالت التابعة لإدارة
التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية حمافظة
االحمدي بحملة على املحالت التجارية يف منطقتي
الفحيحيل واملهبولة حيث ا�سفرت احلملة عن حترير
 106خمالفات اعالن.
ويف هذا ال�سياق �رصح مدير �إدارة التدقيق ومتابعة
خدمات البلدية �سعد ال�شيبة ب�أن احلملة ا�ستهدفت
متابعة رخ�ص الإع�لان التجاري للمحالت التجارية
باملحافظة من حيث �صالحيتها والتزامها بقوانني
ولوائح البلدية.

ومن جانبه �أو�ضح مراقب مراقبة الإعالنات واملحالت
عبدالله العجمي انه مت حترير  106خمالفات اعالن ,
تنوعت ما بني عدم جتديد ترخي�ص الإعالن � ,إ�ضافة
اعالن قبل احل�صول على موافقة البلدية  ,عدم و�ضع
ترخي�ص الإعالن يف مكان بارز.
ودعت �إدارة العالقات العامة جميع �أ�صحاب املحالت
التجارية �إلى �رضورة ا�ستخراج رخ�ص الإعالن املطلوبة
من قبل البلدية  ,تفاديا لتحرير املخالفات ,ويف حال
وجود ا�ستف�سار او �شكوى تتعلق بالعمل البلدي ميكنهم
االت�صال باخلط ال�ساخن والذي يعمل على مدار ال�ساعة
او التوا�صل عرب مواقع التوا�صل االجتماعي للبلدية.

يف �إطار العالقات الثنائية املتميزة بني
البلدين.
وك�شف اجلارالله عقب افتتاحه االجتماع
الوزاري ال�سابع للجنة الكويتية العراقية
امل�شرتكة عن خم�س وثائق �ستوقع من قبل
ممثلي البلدين �إ�ضافة �إل��ى حم�رض متفق
عليه بني اجلانبني ت�شمل جميع �أوجه
التعاون بهدف البناء على ما مت اجنازه يف
االجتماعات ال�سابقة.

عقد اجتماعه برئاسة النائب األول
«األعلى للتخطيط» بحث تطوير
وإصالح اإلدارة الحكومية

• الشيخ ناصر الصباح مترئسا ً االجتماع

كتب حم�سن الهيلم:
تر�أ�س النائب الأول لرئي�س جمل�س ال��وزراء وزير الدفاع رئي�س
املجل�س االعلى للتخطيط والتنمية ال�شيخ نا�رص ال�صباح� ،أم�س،
االجتماع الثامن للمجل�س.
وقالت االمانة العامة للمجل�س االعلى للتخطيط والتنمية يف بيان
�صحايف �إن االجتماع بحث �آخر التطورات ب�ش�أن درا�سة تطوير و�إ�صالح
االدارة احلكومية كما ناق�ش عملية �إ�صالح التعليم يف الكويت وفق
ا�سرتاتيجية متوافقة مع ر�ؤية «كويت جديدة .»2035
و�أ�ضاف البيان �أن املجل�س تناول مو�ضوع التخ�صي�ص وعنا�رصه
الأ�سا�سية و�إيجابياته و�سلبياته انطالقا من كون م�شاركة القطاع
اخلا�ص تعترب عن�رصا �أ�سا�سيا من عنا�رص اخلطة الإمنائية الثالثة.
وذكر �أن ال�شيخ نا�رص ال�صباح تر�أ�س �أم�س �أي�ضا اجتماعا خا�صا لبحث
م�رشوع الطاقة البديلة بح�ضور وزير الدولة لل�ش�ؤون االقت�صادية مرمي
العقيل وم�شاركة وزيري املالية والنفط وممثلي م�ؤ�س�سة البرتول �إذ
مت مناق�شة �أهمية اال�ستفادة من الطاقة البديلة ماليا وبيئيا باعتبار
امل�رشوع �أحد حماور ر�ؤية «كويت جديدة .»2035

وزير الدفاع بحث وعمار الحكيم
الموضوعات المشتركة
بحث النائب الأول لرئی�س
جمل�س ال��وزراء وزیر الدفاع
ال�����ش��ی��خ ن��ا��صر ال�صباح،
مب��ك��ت��ب��ه يف ق����صر ال�سیف
�أم�����س ،م��ع رئی�س حتالف
الإ�صالح والإعمار رئی�س تیار
احلكمة ال��وط��ن��ي بالعراق
عمار احلكیم ،املوا�ضيع ذات
االهتمام امل�شرتك.
وق��ال��ت وزارة ال���دف���اع يف

بیان �صحايف �إن��ه مت خالل
ال��ل��ق��اء ت��ب��ادل الأح���ادی���ث
الودية ومناق�شة �أهم االمور
وامل��وا���ض��ي��ع ذات االهتمام
امل�شرتك �ضمن حمور الزیارة،
م�شریة �إلى �أن ال�شیخ نا�رص
ال�صباح �أ���ش��اد بالعالقات
الثنائیة بنی البلدین وحر�ص
اجل��ان��ب�ین ع��ل��ى تعزيزها
وتطويرها.

التصعيد األميركي اإليراني يمثل هاجس ًا كبيراً للمنطقة

الحكيم :هناك إرادة عراقية
إلنهاء الملفات الكويتية
أوضاعنا األمنية
في تحسن
مستمر...
وخرجنا من عنق
الزجاجة

• عمار احلكيم خالل لقاء جمعية الصحافيني

كتب �أحمد يون�س:
�أكد رئي�س تيار احلكمة الوطني رئي�س حتالف
الإعمار يف العراق عمار احلكيم�  ،إن زيارته
ال�سنوية للكويت هذا العام تتزامن مع انعقاد
اللجنة امل�شرتكة الكويتية العراقية بعد انقطاع
دام لعامني يعك�س �إرادة عراقية  -كويتية يف
تطوير وتعزيز العالقات الثنائية.
ولفت خ�لال لقاء جمعه مع ممثلي ال�صحافة
املحلية على هام�ش زي��ارت��ه للبالد ،والذي
نظمته جمعية ال�صحافيني الكويتية� ،إلى �أنه
�أطلع �صاحب ال�سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح
الأحمد ،وكبار امل�س�ؤولني على اخر امل�ستجدات
يف العراق  ،مو�ضحا �أن العراق يتعافى ويخرج
من عنق الزجاجة ،و�إن كان يلزمه الكثري.
و�أ�شار �إلى �أن الأو�ضاع الأمنية يف العراق باتت
يف حت�سن م�ستمر ،وهناك اقبال من رجال الأعمال
وامل�ستثمرين على التواجد يف العراق واال�ستثمار
فيها ،الفتا الى عدد من العقود التي �أبرمت
مبليارات الدوالرات ومنها عقد �سيمنز الأملانية
والذي يقدر بقيمة  14مليار دوالر ،وعقد �رشكة
اك�سوموبيل والذي يقدر بـ  54مليار دوالر.
وت�ساءل�« :أي��ن الكويت من هذا ال�سوق البكر؟
فالكويت كانت من �أوائ��ل ال��دول التي دعمت

التغيري يف العراق ،ولذا يجب �أن تكون حا�رضة
يف هذه اال�ستثمارات».
وك�شف احلكيم �أن العراق يقدم �صورة جديدة
للدميقراطية ،وهناك حالة من االنفتاح الإقليمي
للعمل مع العراق واال�ستثمار فيه ،م�شريا الى
�أن الواقع العراقي يعطي العديد من امل�ؤ�رشات
االيجابية وبارقة �أمل يف عراق جديد م�رشق،
ولكن اال�صالحات حتتاج الى وقت لت�ؤتي ثمارها
والقناع النا�س بها.
و�شدد على ان الت�صعيد الأمريكي الإيراين ميثل
هاج�سا كبريا للمنطقة ،وخ�صو�صا ان الواليات
املتحدة انتقلت من مرحلة ال�ضغط على �إيران
الى خنقها ،مبينا �أن تبعات هذا امل�شهد �ستكون
لها اثار �سلبية بحرب �شعواء �ستحرق الأخ�رص
والياب�س.
وقال �إن العراق يخرج من عنق الزجاجة بعد
انت�صاره على التنظيم الإرهابي ،ب�شعبه الذي
قدم الكثري للدفاع عن الأر�ض والعر�ض ،املدن
العراقية ا�ستعادت �أو�ضاعها الطبيعية ،وفتحت
ال�شوارع املغلقة منذ  16عاما.
وتابع« :فككنا البنى التحتية وم�صانع املتفجرات
التابعة للتنظيم الإره��اب��ي ،وحققنا منظومة
الأفكار التي كانت ت�ستورد التطرف والعنف من
اخل��ارج ،وكل هذه املنظومة مت تفكيكها ،وال
ع��ودة للإرهاب ال��ذي يعبث ب�أمن العراقيني،

(تصوير مبارك املهلهل)

والآن ال�شوارع مزدحمة والنا�س يف بغداد ت�شعر
بالأمان».
و�أو�ضح �أن رئي�س الوزراء العراقي قام بجولة
عربية و�أوروب��ي��ة وقع خالها عقود ًا مبليارات
الدوالر التي �ستوفر فر�ص العمل وت�ضخ مزيد ًا
م��ن اال�ستثمارات ،ووق��ع ع����شرات امل�شاريع
العمالقة.
و�أ�ضاف« :ياتي دور الكويت التى كانت اول من
وقفت ودعمت ال�شعب العراقي يف عملية التغيري،
وحانت اللحظة لتبادل امل�صالح اال�ستثمارية مع
رجال �أعمال الكويت ،وعلى امل�ستوى ال�سيا�سي
يبدا العراق بحكومة جديدة و�سيا�سة جديدة دخل
فيها الر�ؤ�ساء ال�سابقني على م�ستوى احلكومات
والربملانات».
وتعليقا على ال�رصاع الأم�يرك��ي الإي���راين �أكد
احلكيم �أن طهران لن تقبل ان تذهب الى الهاوية
مبفردها ،وه��ذا �سي�ؤثر �سلبا على املنطقة،
والعراق لديه عالقات مع اجلانبني وهو االن
ي�سعى لتخفيف حدة ال�رصاع الأمريكي الإيراين ،
حيث �أننا ن�شعر بقلق كبري وتتقا�سم معنا دول
املنطقة.
ولفت �إلى ان هناك �إرادة عراقية لإجناز وانهاء
امللفات الكويتية وهناك �إرادة �سيا�سية لدى
البلدين وهناك تطورات ملحوظة �سيتم اطالع
ال�شعبني عليها فور انتهاء املفاو�ضات.

