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تناولت استعراض كل القضايا المشتركة ونتائج االتفاق النووي

وزير الخارجية عقد جلسة مباحثات رسمية مع نظيره اإليراني
ال يمكن ألي دولة أن تتوهم ح ً
ال يكون بدون مشاركة جميع األطراف

ظريف :الكويت هي المحطة األولى لتمتين العالقات مع دول الجوار
كتبت ماجدة سليمان:
ع��ق��د رئ��ي��س م��ج��ل��س ال����وزراء
ب��اإلن��اب��ة ووزي�����ر اخل��ارج��ي��ة
ال��ش��ي��خ ص��ب��اح اخل���ال���د ام��س
جلسة م��ب��اح��ث��ات رس��م��ي��ة مع
وزير خارجية ايران محمد جواد
ظريف.
وتناولت جلسة املباحثات التي
ع��ق��دت ف��ي دي����وان ع���ام وزارة
اخلارجية بحث واستعراض كافة
القضايا محل االهتمام املشترك
وال��ت��ط��ورات ع��ل��ى الساحتني
اإلقليمية وال��دول��ي��ة مب��ا فيها
نتائج االتفاق الذي توصلت إليه
مجموعة ( )1+5مع إيران بشأن
برنامجها ال��ن��ووي ومناقشة
أوجه العالقات الثنائية الوثيقة
بني البلدين.
وحضر جلسة املباحثات وكيل
وزارة اخلارجية باإلنابة السفير
جمال الغامن وسفير الكويت لدى
إيران مجدي الظفيري ومدير إدارة
املراسم السفير ضاري العجران
ومدير إدارة مكتب النائب االول
لرئيس مجلس ال��وزراء ووزير
اخلارجية باإلنابة السفير صالح
اللوغاني.
وح��ض��ر م��ن اجل��ان��ب اإلي��ران��ي
م��س��اع��د ال��وزي��ر ف��ي ال��ش��ؤون
ال��ع��رب��ي��ة واألف��ري��ق��ي��ة حسني
عبداللهيان وسفير إي��ران لدى
دول����ة ال��ك��وي��ت ال��س��ف��ي��ر رض��ا
عنايتي وأعضاء الوفد املرافق.
وأق���ام اخل��ال��د م��أدب��ة غ��داء على
ش���رف وزي���ر خ��ارج��ي��ة إي���ران
وال���وف���د امل���راف���ق ل��ه مبناسبة
زيارته الرسمية للبالد حضرها
كبار مسؤولي وزارة اخلارجية
وأعضاء الوفد اإليراني املرافق
وسفيرا البلدين.
وك���ان رئ��ي��س مجلس ال���وزراء
باإلنابة ووزير اخلارجية الشيخ
صباح اخلالد قد استقبل وزير
خارجية اجلمهورية اإلسالمية
اإليرانية محمد جواد ظريف في
مطار الكويت الدولي امس والذي
يقوم بزيارة رسمية على رأس
وفد رفيق املستوى.
وك����ان ف���ي اس��ت��ق��ب��ال ال��وزي��ر
اإليراني على أرض املطار كل من
سفير الكويت لدى اجلمهورية
اإلس�لام��ي��ة اإلي��ران��ي��ة السفير
مجدي الظفيري وم��دي��ر إدارة
املراسم السفير ضاري العجران
ومدير إدارة مكتب النائب األول
لرئيس مجلس ال��وزراء ووزير
اخل��ارج��ي��ة ب��اإلن��اب��ة السفير
صالح اللوغاني وعدد من كبار
املسؤولني في وزارة اخلارجية
وسفير اجلمهورية اإلسالمية
اإلي��ران��ي��ة ع��ل��ي رض���ا عنايتي

• جانب من جلسة املباحثات

• أثناء وصول وزير خارجية إيران

الخطر يهدد الجميع ونحن منفتحون في هذا المجال ونمد أيدينا لدول المنطقة
وأعضاء السفارة لدى الكويت.
من جانبه عبر وزير اخلارجية
االي���ران���ي محمد ج���واد ظريف
عن س��روره الكبير لتواجده في
الكويت الصديقة مؤكدا ان ايران
لها ع�لاق��ات ج��ي��دة م��ع شعوب
املنطقة الفتا إلى أنها أول جولة
خارجية له بعد االتفاق النووي،
وال��ك��وي��ت ه��ي احمل��ط��ة االول���ى
ونهدف من جولتنا ه��ذه متتني
العالقات مع دول اجلوار.
وق��ال في مؤمتر صحافي عقده
ظهر أمس بالشيراتون ان ايران
تعتقد ان هناك مصالح مشتركة
ال بد من االستفادة منها ملواجهة
التحديات الفتا إل��ى أن��ه اختار
الكويت احملطة األول��ى لالعالن
ع��ن امل��ب��ادئ الثابثة للسياسة
اخلارجية اليران احلريصة على
حسن اجلوار والتعاون .
وأش����ار إل���ى ق��ن��اع��ة اي����ران ان
منطقتنا بها مصالح مشتركة
واخ���ط���ار اي��ض��ا م��ش��ت��رك��ة وال
ب��د م��ن االس��ت��ف��ادة م��ن املصالح
املشتركة بالتعاون بني بلدان
املنطقة وكذلك مواجهة االخطار
والتحديات .
واضاف ان الشيء الذي يربطنا
في املنطقة من اواص��ر للمحبة
وال�����ود وال���ت���اري���خ وال��ث��ق��اف��ة
املشتركة اكثر من االشياء التي
ميكن ان تفرقنا واخلطر يهدد
اجلميع وليس دول��ة واح��دة،
ونحن منفتحون في هذا املجال
ومند ايدينا لدول املنطقة ولكن
البد ان تتوفر ارادة مشتركة .
واعلن ان كل املسؤولني االيرانيني

تتوفر لديهم مثل ه��ذه االرادة
معبرا عن قناعته التامة ان هذه
االرادة متوفرة لدى املسؤولني
الكويتيني ونتمنى ان تتوفر لدى
جميع دول املنطقة
وعن توضيحه لالتفاق النووي
ونصحه لكيفية التفتيش عن
املواقع العسكرية االيرانية اجاب
ان امل��راق��ب��ة م��ح��ددة بالوثائق
الدولية وحسب اتفاق فيينا فإن
جميع االم��ور واضحة وتبرهن
على ان الهدف من التفتيش ال
يدخل فيه الهدف العسكري وهدفه
الوصول الى االطمئنان والثقة أن

البرنامج النووي االيراني سلمي
وليس هناك برنامج عسكري
ف��ي امل��ج��ال ال��ن��ووي ل��دى اي��ران
وقد مت توضيح ذلك عدة مرات
لكنها تطرح من بعض الساسة ،
وكثير مما يثار في هذا املجال هي
اثارة للمشاعر ،مضيفا أن القادة
الغربيني أكدوا استحالة املراقبة
املستمرة للمواقع العسكرية،
الفتا إلى أنه لم يكن في منظور
اي�����ران ان���ت���اج س��ل�اح ن���ووي
ورس��ال��ت��ن��ا ل���دول املنطقة هي
التعاون ملواجهة هذة التحديات
املشتركة فال ميكن الي دولة في

ليس هناك وجود لتدخل إيراني حقيقي في البحرين و هذه االدعاءات خاطئة
هذة املنطقة ان تلغي دور دولة
اخرى فيها ونحن لم نفكر مبثل
ه��ذه االف��ك��ار ونلغي دور دولة
اخرى
وال ميكن الي دول��ة في املنطقة
ان تتوهم بان احلل يكون بدون
مشاركة جميع االطراف.
واض��اف :نحن لم نكن نفكر في
ي��وم م��ن االي���ام ب��ه��ذة االف��ك��ار،
وندعو االخرين للتفكير بتعاون
جماعي .
وعن مسألة زيارته الى الكويت
ف��ي ظ��ل وج����ود ت��وت��ر اي��ران��ي
بحريني واس��ت��دع��اء سفيرها

قال  :قمنا بهذه الزيارة لالعالن
ع��ن ض���رورة التعاون ونعتقد
ان ك��ل ال����دول ف��ي املنطقة في
حاجة لرؤية مستقبلية جديدة
وال وجود لتدخل ايراني حقيقي
في البحرين و ه��ذه االدع���اءات
خاطئة متاما.
وب�ين ان التهم ال��واه��ي��ة التي
طرحت من املؤسف انها طرحت
للحيلولة دون التعاون بني هذه
الدول وال ادري ملاذا بعض الدول
تقلق من تخفيف االزمة والتوقيت
في هذا املجال هو خير دليل .
واضاف ان اجلمهورية االسالمية

• خالل املؤمتر الصحافي

عدل الئحة إعالنات
وزير البلدية ّ
المجمعات التجارية الكبرى

االي���ران���ي���ة ب��غ��ض ال��ن��ظ��ر عن
ال��س��ي��اس��ات اخل��اط��ئ��ة لبعض
اجليران سابقا ً فيما يتعلق بدعم
صدام حسني فان ايران مستعدة
وبرحابة صدر للتعاون مع كل
دولة جارة في املنطقة.
وعن العالقات األميركية االيرانية
والتصريحات األميركية جتاه
اي���ران ق��ال ان ال��ه��دف م��ن هذه
احمل��ادث��ات هو تسوية القضايا
النووية  ،واننا نرصد التعاون من
املسؤولني االمريكيني والتصرف
االم��ي��رك��ي وام��ي��رك��ا لها تاريخ
سيئ بالنسبة اليران واملنطقة في
ممارسات منطق القوة والتهديد
باستخدامها ولم تستفد امريكا
من هذا هي وشعبها ،واالن هناك
فرصة استثنائية لتبديل هذا
الوضع ونحن نرفض الطريقة
التي تتبناها اميركا لتغيير هذا
املسار
وعما تريده طهران بشأن القضية
اليمنية ،ردد ظريف نحن نريد في
اليمن وكل نقطة في هذه املنطقة
ان تكون احلكومات قائمة على
اراء ال��ش��ع��وب وع����دم ف��رض
ارادة االجانب عليها ،متطرقا ملا
طرحته طهران في اش��ارة الى
امل��ش��روع االي��ران��ي امل��ك��ون من
 ٤بنود منذ اليوم االول من االزمة
اليمنية وهي الدعوة الى وقف
اطالق النار وايصال املساعدات
االنسانية وتبني احلوار الوطني
بني اليمنيني دون تدخل اطراف
اخ��رى ،وتشكيل حكومة شاملة
تضم جميع االط���راف اليمنية
وذات ع�لاق��ات طيبة تربطهم

بجميع ج��ي��ران��ه��م ،وه���ذه هي
سياستنا جتاه اليمن.
وزاد ظ��ري��ف :ون��ح��ن ن��ق��دم كل
امل��س��اع��دات ،معربا ع��ن اسفه
ل��وج��ود بعض اجل��ي��ران الذين
ال ينظرون الى اليمن بهذه النظرة
على حد تعبير الوزير االيراني.
وبشأن عملية وقف اطالق النار
ف��ي اليمن وال��ت��زام الصمت من
قبل االوس��اط الدولية جتاه هذا
ال��ق��رار ،ق���ال :ال ن��رى ان هناك
رد فعل مناسبا ح��ول القضية
ال��ي��م��ن��ي��ة ،م��ع��رب��ا ع���ن م��وق��ف
املجتمع جت��اه القضية اليمنية
واملرتبطة مبجلس االمن كباقي
القضايا الدولية االخرى ،مرددا
«نحن ال نرى اي رد فعل مناسب
جتاه القضية اليمنية اليقاف هذه
احلرب او اي عمل يهدف الى وقف
هذه احلرب التي ليس لها اي هدف
سياسي او عسكري ،مضيفا ان
هذه املأساة التي نراها في اليمن
ال بد من ايقافها ،معربا عن اصراه
على أن يكون الراي العام الدولي
الذي قام بدوره في قضايا اخرى
ان يكون له دور كما لدول اجلوار
ان تعمل اليقاف هذه احلرب التي
ال حتقق اي نتيجة ،بل انها تزيد
من الكراهية وتأزمي االمور.
وب��س��ؤال��ه ع��ن اس��ت��ع��داد اي��ران
لتغيير سياستها اخلارجية جتاه
دول املنطقة ،قال ان الذي حتتاج
ال��ي��ه املنطقة ليس ه��و تغيير
الساسية اخلارجية االيرانية
بل تغيير سياسة بعض الدول
ال��ت��ي ت��ري��د ال��ص��راع واحل��رب
في ه��ذه املنطقة واي��ران دائما
تنادي بالتعاون مع اجلميع،
ف��ن��ح��ن ل��م ن��دع��م ح��رب��ا دام��ت
 ٨س��ن��وات ف��ي ه���ذه املنطقة
والتي كانت مفروضة علينا،
ونحن كنا ندعم هذه الشعوب
في ه��ذه املنطقة كما كنا ندعم
احلكومات فاننا لم نقل في يوم
م��ن االي��ام ب��ان ه��ذه ال��دول في
املنطقة كانت تدعم صدام الذي
شن هجوما على هذه الدول وقمنا
بادانته والتعاون مع الدولة التي
مت الهجوم عليها ،واستصفنا
مواطنني لهذه الدول وكانت مالذا
لهم وكانوا ضيوفا علينا.
واض���اف :فنحن ل��م ندعم يوما
داع���ش او ال��ق��اع��دة ب��ل كنا في
مواجهة هذه التنظيمات االرهابية
وكان لنا الدور االساسي في هذه
املواجهة ،الفتا الى تقدمي بالده
م��س��اع��دات للشعب ال��ع��راق��ي
ودعمه خاصة في منطقة اربيل
بعد ان سقطت ف��ي ي��د داع��ش،
داع���ي���ا االع�لام��ي�ين ال���ى ط��رح
سؤال «من هو املفترض ان يغير
سياسته في هذه املنطقة!».

الفتوى والتشريع :حكم إسباني برد  42مليون يورو لمكتب االستثمار
أعلنت ادارة الفتوى والتشريع جناح فريق قانوني كويتي باحلصول
على حكم قضائي نهائي صادر عن محكمة التمييز االسبانية ملكتب
االستثمار الكويتي ضد ورثة انريكي سارسوال اللزامهم برد مبلغ
 42مليون يورو حتصل عليها موروثهم دون وجه حق خالل التجاوزات
التي حدثت في االستثمارات االسبانية.
وقال رئيس الفتوى والتشريع املستشار صالح املسعد ان الفريق
القانوني حصل بالتعاون مع نظيره االسباني على حكم قضائي نهائي
من محكمة اسبانية بتاريخ  14يوليو احلالي ملصلحة شركة (توراس)
التابعة ملكتب االستثمار الكويتي ضد ورثة انريكي سارسوال اللزامهم
برد مبلغ  42مليون يورو.
واضاف املستشار املسعد ان صدور احلكم احلالي عن محكمة التمييز
يلزم محكمة االستئناف االسبانية بنظر املوضوع مرة اخرى بعد ان
سبق لها رفض حكم محكمة اول درجة بتعويض شركة (ت��وراس)
باملبالغ التي حصل عليها انريكي سارسوال.
واشار الى قيام محكمة االستئناف بناء على ذلك بتعديل حكمها مبا

يتوافق مع احلكم الصادر عن محكمة التمييز والتنفيذ على االصول
العائدة للورثة داخ��ل وخ��ارج اسبانيا مبا يعادل  42مليون يورو
وسيضاف ه��ذا املبلغ ال��ى ما مت حتصيله سابقا مبناسبة االحكام
الصادرة.
وذكر ان التصدي مت للقضايا واحلجوزات التحفظية املرفوعة من الغير
ضد الهيئة العامة لالستثمار ومكتب االستثمار الكويتي والشركات
التابعة لهم من خالل االشراف املباشر للفريق القانوني الكويتي املشكل
من قبل االدارة على الفرق القانونية في بريطانيا وسويسرا واسبانيا
وأميكرا وجزر الباهما والكامين وجيرسي وغيرها من الدول في قضايا
االستثمارات االسبانية حيث تبلغ االحكام النهائية التي صدرت للصالح
في القضايا املرفوعة من الغير ما يعادل 519ر 3مليار دوالرات.
واكد اهمية الدور القانوني والرقابي الذي تضطلع به الفتوى والتشريع
عن اخلزانة العامة للدولة وحماية املال العام وحجم اجلهود التي تبذل
من املعنيني في هذا االطار ،مثمنا جهود الفريق القانوني الكويتي ودور
الهيئة العامة لالستثمار في دعم الفريق.

• صالح املسعد

شركة الخدمات سلمت صندوق االستثمار خاوي ًا
• أحد املجمعات الكبرى

أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري قرارا ً
وزاريا ً رقم  365لسنة  2015بتعديل بعض احكام القرار
الوزاري رقم  172لسنة  2006في شأن الئحة اإلعالنات
وذلك بعد االطالع على القانون رقم  5لسنة  2005في
شأن بلدية الكويت املعدل بالقانون رقم  87لسنة .2013
وعلى القرار ال��وزاري رقم  172لسنة  2006في شأن
الئحة اإلعالنات والقرارات املعدلة له.
وعلى موافقة اللجنة املكلفة بالقيام باختصاصات املجلس
البلدي بقرارها في  2013/9/26وبناء على ما تقتضيه
املصلحة العامة .ونص القرار على إضافة فقرة ج إلى
البند ثانيا ً من املادة السادسة عشر من القرار الوزاري

رقم  172لسنة  2006املشار إليه نصها كالتالي« :ج»
املجمعات التجارية الترفيهية التسويقية الكبرى على
أن يكون من ضمن مكوناتها مطاعم ,ومحالت جتارية
ومقا ٍه وص��االت متعددة األغ��راض وقاعات ترفيهية
وسينمات ومواقف سيارات خاصة باملجمع ,ويشترط
أن يقتصر االعالن على االسم والشعار في حالة وجود
شعار املجمع ,وأال يزيد قياس مساحة اإلعالن عن 2م2
كحد أقصى ,وأال يتجاوز ارتفاع العامود القائم عن 1.5م
من مستوى سطح األرض ,ويجوز إضاءة اإلعالن على أن
تكون اإلضاءة ذاتية وثابتة ,وأن يقام اإلعالن على جانب
الطرق املؤدية للمجمع.

الصراف مديرة للعاصمة الصحية والخترش لحولي والفرهود للصباح

تدوير محدود لقيادات وزارة الصحة
كتب سعيد عبداحملسن:
أصدرت وزارة الصحة عدة قرارات
تضمنت ت��دوي��را م��ح��دودا لعدد
من قيادات ال��وزارة ،على مستوى
امل��ن��اط��ق ال��ص��ح��ي��ة واالدارات
املركزية واملستشفيات ،حيث مت
ن��دب م��دي��رة مستشفى األم��ي��ري
سابقا افراح الصراف مديرا ملنطقة
العاصمة الصحية ،ون��دب مدير
إدارة التخطيط واملتابعة سابقا
عادل اخلترش مديرا ملنطقة حولي

الصحية ،وندب مدير منطقة حولي
الصحية سابقا عبدالعزيز الفرهود
م��دي��را ملنطقة ال��ص��ب��اح الطبية
التخصصية.
كما تضمنت ال��ق��رارات ندب مدير
منطقة العاصمة الصحية سابقا
ع���ادل ال��ع��ص��ف��ور م��دي��را إلدارة
التخطيط واملتابعة ب��ال��وزارة،
ون����دب رئ��ي��س ق��س��م الباطنية
مبستشفى م��ب��ارك الكبير سابقا
م��وض��ي املطيري م��دي��را ل�ل�إدارة

الفنية ب���ال���وزارة ،ون���دب مدير
منطقة العاصمة الصحية سابقا
ط����ارق اجل���س���ار م���دي���را إلدارة
ال��ط��وارئ الطبية ،فضال عن نقل
مدير إدارة الطوارئ الطبية سابقا
فيصل ال��غ��امن مستشارا مبكتب
وك��ي��ل وزارة ال��ص��ح��ة ،ون���دب
العسومي رئيس الرعاية الصحية
االولية مبنطقة العاصمة سابقا
فاطمة العسومي مديرا ملستشفى
األميري.

السكوني لـ «الشاهد» :الموانئ أهدرت  145مليون دوالر من المال العام
طالب نائب رئيس احتاد الهيئات واملؤسسات رئيس نقابة
املوانئ السابق النوخذة علي السكوني مدير عام املوانئ
بضرورة التحرك في قضية ضياع أموال صندوق استثمار
املوانئ ،وحتويل القضية إلى النائب العام.
وأشار السكوني في تصريح لـ«الشاهد» إلى أن رأسمال

الصندوق كان  85مليون دوالر ،وخالل السنوات اخلمس
املاضية وصل إلى  145مليونا بأرباح تراكمية  65مليون
دوالر ،وعندما طالبت املوانئ باألرباح اكتشفت ان الصندوق
خاوياً ،موضحا ً ان اجتماعا مت بني شركة اخلدمات الكويتية
التي تدير األم��ر وتقوم على إدارة املوانئ وبني قياديني

باملؤسسة خارج البالد ،عادوا بعدها ليعلنوا أن  145مليون
دوالر ذهبت بال عودة.
ودعا السكوني املدير العام إلى ايقاف الكفاالت البنكية
للشركة املعنية ،مشددا ً على ضرورة احلجز على معداتها
في املوانئ وايقاف جميع املناقصات معها.

األشغال طالبت باتفاقية اإلشراف على الزور الوفرة
كتب ضاحي العلي:

طالبت وزارة االشغال العامة بلدية الكويت
ب��ت��زوي��ده��ا باتفاقية ال��ت��ع��اون امل��ب��رم��ة بني
االستشاري العاملي واالستشاري احمللي الجل
االشراف على عقد انشاء واجناز وصيانة طرق
وجسور ومجاري امطار للطريق الواصل بني
ميناء ال��زور و ال��وف��رة معتمدة من قبل جلنة
مزاولة املهنة ببلدية الكويت وفق االشتراطات
الواردة ضمن االتفاقية ليتسنى لها امتام اجراءات
التعاقد مع االستشاري العاملي .
واش���ارت ال��ى ال��ق��رار االداري لبلدية الكويت
املتضمن اعتماد تلك االتفاقية وتقسيمها الى ثالث
اتفاقيات استشارية مستقلة في مرحلة االشراف

أسوة بالعقود املطروحة ،والى اف��ادت البلدية
بأنه مت حتديد طبيعة التعاون بني االستشاريني
العاملي واحمللي ،على ان تكون نسبة االشراف
على تنفيذ املرحلة الثانية  %67.96الستشاري
احمللي و  %32.04لالستشاري العاملي .
فيما طالبت االشغال بلدية الكويت مبوافاتها مبا
هو املطلوب باقصى سرعة ممكنة بشأن اتفاقية
دراسة وتصميم و اشراف على انشاء و صيانة
و تطوير طريق كبد لتتمكن من مخاطبة ديوان
احملاسبة مرة اخرى الستكمال اجراءات التعاقد
بني االستشاريني العااملي واحمللي ،مشيرة الى ان
ديوان احملاسبة رد أوراق االتفاقية لعدم توافر
اتفاقية تعاون بني االستشاريني معتمدة من قبل
جلنة مزاولة املهن الهندسية بالبلدية.

• طريق الوفرة

