التجارة :نراقب أي زيادة مصطنعة باألسعار في رمضان

«الرؤية الشرعية» تتحرى هالل رمضان األحد المقبل
أعلنت وزارة العدل أمس أن هيئة الرؤية الشرعية ستتحرى هالل شهر رمضان املبارك
مساء يوم االحد  29شعبان املوافق  5يونيو املقبل بمقر معهد الكويت للدراسات القضائية
والقانونية الساعة السابعة والنصف مساء.
ودعت الوزارة في بيان لها أمس كل من يتمكن من رؤية هالل شهر رمضان في تلك الليلة
الى التقدم لهيئة الرؤية الشرعية لال دالء بشهادته.
وتقدمت بأصدق التهاني والتبريكات للقيادة السياسية واملواطنني واملقيمني واالمتني
العربية واالسالمية بقدوم الشهر الكريم داعية الله عز وجل أن يجعله شهر خير وبركة
على الجميع وأن يتقبل صيامهم وقيامهم وأن يحفظ وطننا العزيز من كل سوء ومكروه
ويديم عليه نعمة االمن واالمان والرخاء واالستقرار.

األربعاء  ١يونيه  ٢٠١٦م  ٢٥ -شعبان  ١٤٣٧هـ  -العدد ١٠٣٣
جريدة يومية سياسية شاملة مستقلة
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قادة «التعاون» يقررون خالل لقائهم التشاوري الـ  16استكمال إنشاء االتحاد الجمركي والسوق الخليجية

هيئة للشؤون االقتصادية والتنموية للتكامل بين دول الخليج

سمو األمير يتوسط قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
أقر قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية في لقائهم التشاوري بمدينة جدة
السعودية أمس الثالثاء انشاء هيئة عالية
املستوى للشؤون االقتصادية والتنموية تتولى
استكمال مشروعات التكامل االقتصادي بني دول
املجلس.
واوضح وزير الخارجية السعودي عادل
الجبير في مؤتمر صحفي مشترك مع االمني
العام ملجلس التعاون الدكتور عبداللطيف
الزياني ان الهيئة الجديدة تتمتع بصالحيات
كبيرة واسعة لدراسة واتخاذ القرارات بشان
املشروعات ورفع توصيات بشأنها الى قادة دول
ملجلس العتمادها.
واشار الى ان هذه الهيئة ستعمل على
استكمال خطوات املشروعات التكاملية وخاصة
االتحاد الجمركي والسوق الخليجية املشتركة
وغيرها من املشاريع الحيوية لتعزيز العمل
الخليجي املشترك.
وافاد الجبير بأن قادة دول املجلس اعتمدوا
توصية بشان آلية تنفيذ رؤية خادم الحرمني
الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز لتعزيز
العمل الخليجي املشترك وتقوية التكامل
والتالحم بني دول املجلس وشعوبها.
كما اعتمدوا عقد قمة خليجية  -بريطانية
سنوية على غرار القمة الخليجية االمريكية
بحيث تعقد بالتناوب بني دول املجلس
وبريطانيا الضفاء طابع رسمي على هذه
العالقات مبينا ان هذه القمة تهدف الى االرتقاء
بالعالقات بني بريطانيا ودول الخليج الى آفاق
ارحب للتعاون والتنسيق املشترك في املجاالت
كافة.
وفيما يتعلق باملوضوعات االخرى التي

الزياني :اللقاء التشاوري لقادة دول املجلس
كان «اخويا» واتسم بالتفاهم والتوافق
قادة دول املجلس اعتمدوا توصية بشان آلية تنفيذ
رؤية خادم الحرمني لتعزيز العمل الخليجي
زعماء الخليج يشيدون بجهود سمو األمير
إلنجاح املشاورات بني األطراف اليمنية بالكويت
ناقشها قادة دول املجلس اوضح وزير الخارجية
السعودي ان القادة ناقشوا التطورات في سوريا
والعراق واليمن وليبيا وعملية السالم في الشرق
االوسط اضافة الى العالقات مع ايران «وضرورة
التزامها بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في
الشؤون الداخلية لدول املنطقة ووقف دعمها
لالرهاب».
من جانبه اكد الزياني ان هيئة الشؤون
االقتصادية والتنموية التي اقرها قادة دول
مجلس التعاون في هذه القمة تمثل نقلة نوعية
كبيرة لتطبيق القرارات االقتصادية التكاملية
بني دول املجلس الفتا الى ان الهيئة ليست عادية
وانما تعد هيئة رفيعة املستوى لها صالحيات
اجرائية وتنفيذية واسعة وترفع توصياتها
مباشرة الى قادة دول املجلس القرارها.
وشدد الزياني على ان التكامل االقتصادي
يشكل عنصرا اساسيا في تعزيز مسيرة العمل
الخليجي املشترك ولذلك جاء انشاء هذه الهيئة
لتسريع الخطوات التكاملية بني دول املجلس

وتذليل العقبات التي تواجه مشاريع التعاون
والتكامل االقتصادي ومتابعة تنفيذ قرارات
املجلس االعلى الخليجي في املجال االقتصادي.
ووصف الزياني اللقاء التشاوري لقادة
دول املجلس بأنه كان «اخويا» اتسم بالتفاهم
والتوافق حول املوضوعات كافة موضحا ان
القادة اعتمدوا النظام االساسي للهيئة القضائية
االقتصادية كما اعتمدوا عقد اجتماع دوري
مشترك لوزراء الخارجية والداخلية والدفاع
بدول مجلس التعاون.
واعرب عن اعتزازه وتقديره للقرارات التي
اتخذت في اللقاء التشاوري معربا عن ثقته بأنه
سيكون لها تأثيرها الفعال والكبير وانعكاساتها
على مسيرة العمل الخليجي املشترك.
من جانبه قال الجبير ان مشاورات السالم
اليمنية تجري على أساس تطبيق مخرجات
الحوار الوطني وقرارات مجلس األمن واملبادرة
الخليجية عبر وقف إطالق النار وتسليم السالح
وعودة القيادة والحكومة الشرعية لليمن.

وأعرب الجبير عن األمل في أن تحقق املفاوضات
املزيد من التقدم إلعادة السالم واألمن واالستقرار
في اليمن مشيرا إلى أن اململكة العربية السعودية
توصلت إلى تفاهم لوقف العمليات العسكرية
على حدودها الجنوبية مع اليمن «من أجل تسهيل
وصول املساعدات اإلغاثية والطبية» الفتا في الوقت
نفسه إلى «حدوث خروقات للهدنة من وقت آلخر».
وشدد على أن موقف اململكة هو «ضرورة
التركيز على التوصل إلى حل سياسي لألزمة في
اليمن وهو ما أعلنته منذ اليوم األول إلطالق عملية
(عاصفة الحزم) إلعادة الشرعية».
وأوضح الجبير أن دول مجموعة ال 18املعنية
بالشأن اليمني جميعها تعمل للوصول إلى حل
سلمي في أقرب وقت ممكن مشيرا إلى استمرار
املشاورات مع جميع األطراف الدولية ومنها
الواليات املتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا
ودول الخليج إضافة إلى جهود دولة الكويت من
خالل استضافتها للمشاورات بني األطراف اليمنية
من أجل تحقيق هذا الهدف.
وكان قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية قد عقدوا أمس الثالثاء
لقاءهم التشاوري ال 16بمشاركة سمو امير البالد
الشيخ صباح األحمد.
وترأس خادم الحرمني امللك سلمان بن
عبدالعزيز اللقاء الذي عقد في جلسة مغلقة بمركز
امللك عبدالله الدولي للمؤتمرات في جدة واستمر
ساعات عدة.
وبحث القادة خالل الجلسة ما تم انجازه في
اطار التكامل والتعاون بني دول املجلس وسبل
تعزيزه وتطويره في جميع املجاالت إضافة إلى
التطورات التي تشهدها املنطقة واملستجدات على
الساحتني اإلقليمية والدولية.

البحرين :سجن  11متهما لمدد تتراوح بين المؤبد و 3سنوات
أصدرت محكمة بحرينية أمس الثالثاء حكما بسجن
 11متهما ملدد تتراوح بني املؤبد وثالث سنوات واسقاط
الجنسية عنهم اثر ادانتهم في واقعة (مستودع دار كليب)
املتعلقة بتأسيس جماعة «إرهابية».
وقالت النيابة العامة في بيان صحفي اوردته وكالة
أنباء البحرين ان املحكمة حكمت بالسجن املؤبد على
سبعة متهمني و 15عاما على ثالثة متهمني وبالسجن

ثالث سنوات على متهم واحد مشيرة الى ان التهم تتعلق
«بتأسيس جماعة ارهابية وتمويلها وحيازة وتصنيع
مفرقعات تنفيذا لغرض إرهابي والتدرب على استعمال
األسلحة واملواد املفرقعة».
واوضحت أن تفاصيل الواقعة تعود إلى «تهريب متفجرات
العام املاضي إلى السعودية بواسطة اثنني من املتهمني
ضمن جماعة ارهابية بهدف تجنيد العديد من العناصر

البحرينية وتسفيرهم الى العراق وايران وتقديم الدعم املالي
لهم لتدريبهم عسكريا على كيفية تصنيع املواد املتفجرة».
واضافت أن «الجماعة االرهابية تهدف الى ارتكاب جرائم
إرهابية داخل البحرين لزعزعة األمن واالستقرار بالبالد
وإشاعة الفوضى وبث الفزع والرعب بني الناس واستهداف
رجال األمن مشيرة الى ان املتهمني تلقوا تدريبات عسكرية
في إيران والعراق على كيفية استخدام املتفجرات واألسلحة».

النشاء محطات تحلية مياه بسيناء

مصر والصندوق الكويتي يوقعان اتفاقية بـ  98.6مليون دوالر
كونا -وقعت مصر
الكويتي
والصندوق
االقتصادية
للتنمية
العربية أمس الثالثاء
اتفاقية قرض بقيمة 29
مليون دينار كويتي
(حوالي 6ر 98مليون
دوالر) لالسهام في
تمويل انشاء خمس
محطات لتحلية املياه في
محافظة جنوب سيناء.
وقع اتفاقية القرض
نيابة عن الحكومة
املصرية وزير التعاون
الدولي الدكتورة سحر نصر ونيابة عن الصندوق
الكويتي املدير العام للصندوق عبدالوهاب البدر.
وأكدت نصر في تصريح صحافي عقب
التوقيع أهمية التعاون القائم بني مصر والكويت
في شتى املجاالت مشيرة الى أن رئيس الوزراء
املصري املهندس شريف اسماعيل أعرب عن

جانب من توقيع االتفاقية

شكره لدولة الكويت والصندوق الكويتي على
سرعة املوافقة على القرض.
وأوضحت أن املشروع يهدف الى انشاء خمس
محطات لتحلية املياه من البحر األحمر في
محافظة جنوب سيناء مؤكدة ان تلك املحطات
ستساهم في توفير فرص عمل وجذب استثمارات
جديدة الى املحافظة اضافة الى البعد التنموي

والبيئي واالجتماعي في
هذا الشأن.
من جهته قال البدر
ان املشروع هو جزء
من البرنامج املتفق
عليه مع مصر واملحدد
لخمس سنوات بما
قيمته  300مليون دوالر
سنويا لتمويل عدد من
املشروعات املختلفة.
وأوضح أنه تم االتفاق
على أن يوجه التمويل
خالل أول عامني من
البرنامج الى تنمية شبه

جزيرة سيناء.
وأكد أن هذا املشروع سيكون بداية لعدد من
املشروعات يتم االتفاق بشأنها مع الحكومة
املصرية لتنمية شبه جزيرة سيناء بالتعاون مع
عدد من املؤسسات العربية أبرزها (الصندوق
السعودي وصندوق أبوظبي).

أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة خالد الشمالي ان الوزارة تراقب باستمرار اي زيادة
مصطنعة ألسعار السلع في االسواق املحلية خالل شهر رمضان املبارك.
وقال الشمالي في تصريح للصحافيني على هامش تدشني الوزارة ملوقع النافذة الواحدة
امس الثالثاء ان الوزارة وفرت جميع قنوات االتصال املباشر للمواطنني واملقيمني لرصد
اي ارتفاع مصطنع لالسعار داعيا لالتصال مباشرة على الرقم  135لالبالغ اي شكوى من
املستهلكني .وذكر أن قطاع الرقابة التجارية وحماية املستهلك بالوزارة رصد جميع أسعار
السلع في السوق املحلي مشيرا الى انه موجود في جميع محافظات الكويت من خالل
لجانه وفرقه العاملة ملراقبة االسعار في االسواق ومدى انسيابية السلع.
واضاف ان للمستهلك دورا كبيرا في رصد األسعار املحلية من خالل توصيل كل
املعلومات للجان الرقابية والجهات املختصة الفتا الى اهمية تعاون الجميع خالل الفترة
املقبلة لتجنب أي زيادة مصطنعة في االسعار.

سمو األمير يعود إلى الوطن
بعد حضور اللقاء التشاوري

سمو األمير لدى عودته إلى أرض الوطن وفي استقباله سمو ولي العهد

عاد سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد والوفد املرافق لسموه إلى أرض الوطن مساء
أمس بعد أن ترأس وفد دولة الكويت في اللقاء التشاوري السادس عشر لقادة دول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد في مدينة جدة باململكة العربية السعودية.
وكان في استقبال سموه على أرض املطار سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد وكبار
الشيوخ ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل االحمد وسمو الشيخ ناصر املحمد
وسمو الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس االمة باالنابة مبارك
الحريص ونائب وزير شؤون الديوان االميري الشيخ علي الجراح وكبار املسؤولني بالدولة
وكبار القادة بالجيش والشرطة والحرس الوطني.

الغانم :للحد من االنتهاكات
االسرائيلية تجاه الفلسطينيين
أكد رئيس مجلس األمة
مرزوق علي الغانم أمس
الثالثاء ضرورة خلق
ضغط دولي سياسي
على الكيان الصهيوني
للحد من االنتهاكات التي
يقوم بها تجاه فلسطني
والشعب الفلسطيني.
في
ذلك
جاء
تصريح أدلى به الغانم
للصحفيني عقب ترؤسه
اجتماع رؤساء البرملانات
مرزوق الغانم
األعضاء في اللجنة
الخاصة املعنية بقضية
فلسطني واملنبثقة عن االتحاد البرملاني العربي لدعم صمود الشعب الفلسطيني بالقاهرة.
وقال الغانم «نحن كبرملانيني سنجتهد في اتباع كافة السبل والوسائل الدبلوماسية
والبرملانية السلمية العادة الحق الفلسطيني الى اصحابه واملساهمة في الحد من
االنتهاكات االسرائيلية».
وشدد على أن االسرائيليني «لن يخففوا مما يقومون به من انتهاكات االن ما لم يكن هناك
ضغط دولي سياسي عليهم وهذا ما نسعى الى تحقيقه من الجانب البرملاني».
واكد اهمية اجتماع اللجنة مشيدا بالتنسيق العربي تجاه القضايا العربية وعلى رأسها
القضية الفلسطينية.
وقال الغانم «ان اي عمل يهدف الى التوصل الى نتائج يجب ان يكون منظما ومخططا
له ويتبع القوانني واللوائح» مضيفا ان املجتمعني تدارسوا «كل الخيارات التي ستتخذها
الدول العربية في املحافل االقليمية املقبلة».
وذكر ان االجتماع «انتهى بتوافق كامل وبتوزيع االدوار ..وسنلتقي مرة اخرى بعد شهر
رمضان املبارك لنستكمل بحث االفكار واالجراءات التي طرحت».

بيت الزكاة 3500 :سلة غذاء لالجئين سوريين في اربيل
كونا -قال قنصل الكويت
العام في اقليم كردستان
العراق الدكتور عمر
الكندري أمس الثالثاء ان
(بيت الزكاة) الكويتي وزع
 3500سلة غذاء رمضانية
على الجئني سوريني في
مخيمني بمدينة اربيل.
واوضح الكندري في
تصريح صحافي «اننا
نوجد اليوم في مخيم
(دار شكران) شمال غرب
اربيل لتوزيع اكثر من
 2400سلة غذائية وذلك
من خالل مشروع بيت
الزكاة الكويتي بتوزيع
املساعدات على الالجئني
السوريني في املخيمات باإلقليم» الفتا الى انه
جرى امس توزيع اكثر من  1100سلة غذائية
على الالجئني السوريني في مخيم (كوركوسك)
غربي اربيل.
واضاف «نحن االن نسابق الزمن لالسراع
في ايصال معونات انسانية الى الالجئني

د .عمر الكندري مع طفلة سورية الجئة
السوريني في اقليم كردستان العراق قبل حلول
شهر رمضان املبارك» مشيرا الى ان «تقديم
املساعدات للمنكوبني واملحتاجني غير غريب
على دولة الكويت وال على الشعب الكويتي الذي
جبل منذ القدم على تقديم الخير واملساعدة ألي
محتاج في اي مكان في العالم».
ولفت إلى ان القنصلية العامة لدولة

الكويت في اربيل ساعدت
بيت الزكاة وباقي املنظمات
الخيرية الكويتية في تغطية
جميع املخيمات من خالل
ايصال املساعدات الى املعنيني
واملحتاجني موضحا ان
املشروع يأتي تحت شعار
(رمضان مبارك) في اطار
املساعدات التي تقدمها دولة
الكويت للالجئني السوريني.
بدوره قال مندوب ادارة
النشاط الخارجي لبيت الزكاة
الكويتي سلمان الكندري
«نواصل كبيت الزكاة الكويتي
ولليوم الثالث على التوالي
توزيع املساعدات االنسانية
على الالجئني السوريني في

االقليم «.
وشدد على استمرار الحملة بإكمال املشوار
في توزيع السالت الغذائية التي تصل الى 7000
سلة غذائية لتغطية احتياجات جميع الالجئني
السوريني املوجودين في املخيمات بمحافظة
اربيل.

