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أكد خالل مؤتمر صحافي مع نظيره األلماني أحقية أي دولة عضو بمجلس التعاون في طرح أفكار أو مقترحات لتطوير العمل وحل الخالفات

اخلالد: ٣٥ مليار دوالر استثمارات الكويت في أملانيا
أسامة دياب

اجتمع نائب رئيس مجلس 
الــوزراء ووزيــر اخلارجيــة 
الشــيخ صبــاح اخلالــد مــع 
وزيــر خارجيــة جمهوريــة 
أملانيــا االحتادية هايكو ماس 
في ديوان عام وزارة اخلارجية، 
مبناسبة زيارته الرسمية إلى 
الكويــت، وتنــاول االجتماع 
الثنائيــة  العالقــات  مجمــل 
التي  الوثيقة واإلستراتيجية 
تربط البلدين الصديقني، وسبل 
تعزيزها في كافة املجاالت، كما 
جرى خالل االجتماع التنسيق 
حــول عــدد مــن املوضوعات 
املتعلقة بتعزيــز آفاق العمل 
الثنائي املشترك وسبل مواجهة 
علــى  املختلفــة  التحديــات 
الصعيدين اإلقليمي والدولي، 
الســيما أن البلدين ستتزامن 
فترة عضويتهما غير الدائمة 
في مجلــس األمن خالل العام 
املقبل، باإلضافة إلى القضايا 

ذات االهتمام املشترك.
 وبعــد االجتمــاع عقــدت 
مراسم التوقيع على إعالن نوايا 
مشــترك بني الكويت وأملانيا 
بشأن تطوير الشراكة في املجال 
اإلنساني، وبحث آليات التمويل 
للعمل اإلنساني، ووسائل جعل 
الدولية  املساعدات اإلنسانية 
أكثــر فعالية وكفاءة، وســبل 

حماية بيئة العمل اإلنساني.
وحضر الوزيــران مؤمترا 
صحافيــا مع ممثلي وســائل 
االعــالم احملليــة واالجنبية، 
حيث أكــد اخلالد قوة ومتانة 
العالقــات الكويتية ـ االملانية 
والتــي وصفهــا بالتاريخيــة 
واملمتــدة لـ ٥٥ عاما، موضحا 
الديبلوماســية  العالقــات  ان 
اضحــت مثاال يقتــدى به في 

العالقات الناجحة، وقد جتلى 
مستوى العالقات بني البلدين 
وجتســد في موقف جمهورية 
املانيا الصلب واحلازم في إدانة 
االحتالل الغاشم على الكويت 
الكامــل  عــام ١99٠، والدعــم 
الكويتية، واملساند  للشرعية 
لكافــة القــرارات الدولية ذات 
الصلة. واضاف اخلالد: أجرينا 
مباحثات ثنائية معمقة ومثمرة 
مع الوزير هايكو ماس، تناولت 
مختلف املواضيع الرامية الى 
تطوير آليات التعاون والشراكة 
الصديقــني،  البلديــن  بــني 
السيما في املجال االقتصادي 
والتجــاري، خاصــة فــي ظل 
املكانة التــي تتمتع بها أملانيا 
كأهم شريك اقتصادي للكويت، 
ومــا حتتلــه االســتثمارات 
الكويتيــة من موقــع بارز في 
قائمة املســتثمرين في املانيا، 
حيث بلغت استثمارات الكويت 
في القطاعني احلكومي واخلاص 
ما قيمته 3٥ مليار دوالر، كما 
نود الترحيب باالســتثمارات 
االملانية وتشجيع املزيد منها 

للدخول في الســوق الكويتي 
واالســتفادة من التســهيالت 
واملميزات التي نقدمها، موضحا 
انه مت التوقيع على إعالن نوايا 
مشترك بني الكويت وجمهورية 
أملانيا االحتادية بشأن تطوير 
الشراكة في املجال اإلنساني، 
وبحث آليــات التمويل للعمل 
اإلنســاني، ووســائل جعــل 
الدولية  املساعدات اإلنسانية 

أكثر فعالية وكفاءة.
اإلقليمــي  الشــأن  وفــي 
والدولي، قال: أجرينا مباحثات 
مستفيضة عكست تطابقا كبيرا 
في وجهات النظر حيال مجمل 
القضايــا اإلقليميــة والدولية 
واألوضاع األمنية والسياسية 
واجلهــود املشــتركة الراميــة 
واالســتقرار  األمــن  إلعــادة 
في املنطقــة، مجــددا التهنئة 
جلمهوريــة أملانيــا االحتادية 
مبناسبة حصولها على عضوية 
غيــر دائمة فــي مجلس األمن 

لعامي ٢٠١9-٢٠٢٠.
وردا علــى ســؤال حــول 
اهتمام الكويت باتفاقية التغير 

املناخي، ذكر أن اتفاقية التغير 
املناخي من االتفاقيات املهمة 
فــي العالم والكويت ال تعمل 
منفــردة فــي هذا املجــال بل 
تعمل من خالل عضويتها في 
مجموعة ٧٧ + الصني وتأخذ 
بعني االعتبــار االتفاقية هذه 
املجموعة ونحــن منفتحون 
للوصول إلى اتفاق يســاعد 
االستمرار للوصول إلى اتفاق 

دولي بهذا اخلصوص.
وبخصــوص تصريحــات 
وزير خارجية قطر في منتدى 
الدوحة والتي اكد فيها ضرورة 
تعديل نظــام مجلس التعاون 
اخلليجي، قال اخلالد: يحق ألي 
دولة عضو في مجلس التعاون 
اخلليجي طرح مقترح أو تعديل 
لتطوير العمل بني دول املجلس 
وحل القضايا اخلالفية بينها، 
مشــيرا إلى أن صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد طرح 
في قمة الكويت خالل ديسمبر 
املاضــي ضــرورة إيجــاد آلية 
حلــل النزاعات لتعزيز النظام 
األساسي ملجلس التعاون حتى 

ومنها األزمة اخلليجية والتي 
تلعب الكويت دور الوسيط الذي 
ال يســتغنى عنه، ومن طرفنا 
أعربنا عن اســتعدادنا لتقدمي 

اي دعم لدور الكويت. 
وردا على سؤال حول رؤيته 
لألوضاع في فرنسا والى مدى 
مــن املمكن ان تتحــول حركة 
الســترات الصفــراء الى ربيع 
اوروبي، أوضح أن أملانيا تتابع 
األحداث عن كثب النها دولة جارة 
وشريك في االحتاد األوروبي، 
مشيرا الى ان الرئيس ماكرون 
قام بحزمة من االجراءات التي 
كان لها صدى وترحيب واسع 
خفف من حــدة االحتجاجات، 
موضحا ان فرنســا شــريك ال 

يستغنى عنه في اوروبا.
وبخصوص دعوة بلغاريا 
الى عقــد اجتماع فــي االحتاد 
األوروبي بشان األزمة اخلليجية 
قال: هذه دعوة منفردة من قبل 
بلغاريا وليست مبادرة اوروبية 
وبالتالــي حتتاج الــى موافقة 
االحتاد األوروبي واتخاذ القرار 

باالتفاق مع أطراف النزاع.

نستطيع من خاللها حل جميع 
القضايا اخلالفية، موضحا أن 
أي مقترح يجب أن يناقش من 

قبل الدول األعضاء.
اكــد وزيــر  مــن جهتــه، 
اخلارجيــة األملانــي هايكــو 
مــاس أن بالده تقــدر الكويت 
كشــريك يعول عليه ووسيط 
فعال فــي املنطقــة التي باتت 
في امّس احلاجة الى هذا الدور 
الكويتي ونريــد أن نعمل معا 
في مجلس األمــن ملنع حدوث 
النزاعات والتوصل لتســوية 
لها ووقعنا على إعالن النوايا 
التعــاون  املشــترك لتعزيــز 
مــع الكويت من خــالل انتداب 
اخلبــراء واملتخصصــني فــي 
مختلــف املجاالت، موضحا أن 
الكويت تلعب دورا مسؤوال في 
معاجلة الوضع اإلنســاني في 
سورية وجند فيها شريكا يؤمن 

باحللول اإلنسانية. 
 وحول توقعات أملانيا جتاه 
األزمة اخلليجية كخطوة نحو 
استقرار املنطقة، قال ان املنطقة 
تشــهد ازمات ونزاعات كثيرة 

الشيخ صباح اخلالد وهايكو ماس عقب توقيع إعالن النوايا املشترك بني الكويت وأملانيا )قاسم باشا( 

           الشيخ صباح اخلالد وعلي الغامن وخالد اجلاراهلل ووليد اخلبيزي خالل مأدبة العشاء 

 مراسم التوقيع

 مأدبة عشاء 

 حضر االجتماع ومراســم 
التوقيع علــى اعالن النوايا 
نائب وزير  املشترك كل من 
الســفير خالد  اخلارجيــة 
اجلــاراهلل، ومســاعد وزير 
اخلارجية لشــؤون أوروبا 
الســفير وليــد اخلبيزي، 
ومســاعد وزيــر اخلارجية 
لشــؤون مكتب نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير اخلارجية 
السفير د.أحمد ناصر احملمد، 
ومســاعد وزيــر اخلارجية 
السفير  املراســم  لشــؤون 
العجران، ومســاعد  ضاري 
وزير اخلارجية لشؤون مكتب 
نائب وزير اخلارجية السفير 
العمر، والسفير جنيب  أيهم 

البدر.

أقام الشيخ صباح اخلالد مأدبة 
عشاء رســمية على شرف 
وزير خارجية جمهورية أملانيا 
له  املرافق  االحتادية والوفد 
مساء أول من أمس في ديوان 
عام الوزارة، مبناسبة زيارته 
الرسمية إلى الكويت، بحضور 
رئيس غرفة جتارة وصناعة 
الكويت علي الغامن، ورئيس 
الشــؤون اخلارجية  جلنة 
مبجلس األمة د.عبدالكرمي 
الكنــدري، ومقــرر جلنة 
الشــؤون اخلارجية عبداهلل 
العنــزي، العضــو املنتدب 
للهيئــة العامة لالســتثمار 
فاروق بســتكي، وعدد من 
القياديني وكبار املسؤولني 

في »اخلارجية«.

أكد خالل االحتفال بالعيد الوطني الكيني أن الصندوق العربي للتنمية االقتصادية قدم 100 مليون دوالر منذ نشأته كقروض ومساعدات لكينيا

املشعان: استئناف املباحثات مع السفارات األفريقية الستقدام العمالة املنزلية
محمد راتب

أكد مساعد وزير اخلارجية للشؤون األفريقية 
الســفير حمد املشــعان ان العالقات الكويتية 
- األفريقية مميزة، وتسير بوتيرة جيدة من 
خالل اللقاءات واالتفاقيات بني الطرفني واملنح 
واألنشطة الثقافية، مشيرا الى ان الفترة األخيرة 
شهدت نشاطا ملحوظا لسفراء دول افريقيا من 
خالل الفقرات والعروض املسرحية املقدمة التي 
تشــجع على توطيد العالقــات، باإلضافة الى 
التحضير للقمة العربية األفريقية العام املقبل 

التي ستقام في ديسمبر في مدينة الرياض.
وقال املشــعان خالل حفــل العيد الوطني 
لكينيا أول من أمس في فندق كراون بالزا: سعيد 
بتواجدي في هذا احلفل فعالقاتنا مع األشقاء 
في كينيا بدأت منذ العام ١96٥ وهي مســتمرة 

بتميزهــا وبطابعهــا السياســي واالقتصادي 
واالجتماعــي، ولدينا 6 اتفاقيــات موقعة مع 
اجلانب الكيني تشمل جميع اجلوانب، باإلضافة 
إلى النشاط امللحوظ للصندوق العربي للتنمية 
االقتصادية، حيث جرى تقدمي ١٠٠ مليون دوالر 
منذ نشــأته كقروض تشــمل جميع املجاالت 
الصحية واملياه والصــرف الصحي والطرق، 
وهذه العالقة ستتوج باجتماع اللجنة املشتركة 
بــني البلدين لتأخذ زخمها املطلوب الى جانب 
املنح الثقافية والتعليمية التي توفرها الكويت، 
ونحــن بانتظــار جدول أعمال الــوزراء للبدء 

بعمليات التحضير.
وردا على ســؤال حــول اســتقدام العمالة 
املنزلية من الــدول األفريقية، ذكر انه حرصا 
منا على العالقات طالبت السفارات مبنع استقدام 
العمالة املنزلية من دولها حتى تنظم العملية 

مــن خالل كل ســفارة على حدة مــع الكويت، 
مشــيرا إلى أن بعض السفارات قطعت شوطا 
في هذا املجال، وبعضها يقوم مبراجعة دولته 
الســتيضاح املوقف، فاألمر يجــري على قدم 
وســاق ولكنه ليس بالوتيرة ذاتها مع جميع 
السفارات، واهم ما مت حتى اآلن هو استئناف 

نشاط املباحثات للوصول الى االتفاقية.
وفيما يتعلق بجائزة د.عبدالرحمن السميط، 
ذكر انها جائزة سنوية تقدم مع جوائز مؤسسة 
التقدم العلمي وقد القت صدى عامليا مبشاركة 
شخصيات ذات مكانة عالية ومرموقة سواء في 
املجال الطبي والتعليمي واألمن الغذائي وهي 
جائزة قيمتها مليون دوالر والقارة األفريقية 
تســتحق. وأشــار الى ان الكويــت ووجودها 
في مجلس األمن منحها مســؤولية أكبر جتاه 
القارة األفريقية وهي تدعم القرارات ومشاريع 

القرارات اخلاصة بالسلم واألمن وندعم قوات 
حفظ السالم، وقد شاركنا في امن هذه القارة 
واستقرارها، مبينا ان التكتل األفريقي في البحر 
االحمر اليزال في البدايات، ونحن ننتظر حتى 

تتضح األمور بالشكل املطلوب.
وبدوره، قال سفير كينيا لدى الكويت علي 
عباس في كلمته خالل االحتفال ان رئيس بالده 
وكل الشــعب الكيني يقــدرون جميع ما يقوم 
به صاحب الســمو األمير من أعمال انســانية 
وجهوده إلحالل الســالم في املنطقة واإلقليم 

والعالم بأسره.
وأضاف أن احلكومة الكينية على مدى العقود 
املاضية قد قامت بجهود ناجحة لوساطات في 
شرق افريقيا ومنطقة القرن األفريقي وال تزال 
مستمرة بهذه اجلهود، مما قوى من عالقاتهم 

مع دول اجلوار مبا فيه مصلحة اإلقليم.

السفير حمد املشعان والسفير الكيني
خالل قطع كيكة االحتفال    )محمد هنداوي( 

توقيع إعالن نوايا 
مشترك بني 

الكويت وأملانيا 
لتطوير الشراكة

في املجال 
اإلنساني

وزير خارجية أملانيا: 
الكويت شريك 

يعّول عليه ووسيط 
فعال في املنطقة 

»المكتبة الوطنية« استضافت مؤلف الموسوعة في »ندوة كتاب الشهر«

إصدار اجلزأين الثاني والثالث من »املوسوعة الدستورية« في أبريل

املال يهدي »املوسوعة الدستورية« إلى أحد احلضور عبداهلل املال وكامل العبداجلليل خالل الندوة 

عبدالعزيز الفضلي

أعلن املدير العام ملكتبة 
الكويــت الوطنيــة كامــل 
كتــاب  أن  العبداجلليــل 
الدستورية«  »املوســوعة 
يعد مــن الكتب التوثيقية 
املتميــزة ملعــده عبــداهلل 
جنيــب املــال، موضحا أنه 
كتاب غير مسبوق ملسيرة 
وتاريــخ احليــاة النيابية 
والدميوقراطية التي ننعم 
بها في الكويــت، وتعتبر 
املوســوعة التــي تقع في 
٧4٠ صفحــة مــن القطــع 
الكبيــر، حاملــة جلميــع 
املعلومــات املطلوبــة عن 
الدستور الكويتي والقوانني 
الصلــة  ذات  الالحقــة 
البرملانــي مثل  بالنشــاط 
أرشيف تاريخ احلكومات 
الكويتية املتعاقبة واملجلس 
واملجالــس  التأسيســي 
النيابية في جميع الفصول 
التشــريعية، واملوسوعة 
غنية بكل ما يفيد الباحثني 
والدارســني  واملؤلفــني 

واملهتمني من القراء.
جــاء ذلك خــالل ندوة 
»كتاب الشهر« التي أقامتها 
مكتبة الكويت الوطنية أول 
من أمس، حيث استضافت 
معد »املوسوعة الدستورية« 
عبداهلل املــال الذي حتدث 
عن كتابه، وبني األســباب 
والدوافع إلعداد املوسوعة 
وتفاصيل البحث واإلعداد 
والتجميع للمواد التاريخية 

والوثائقية.
وأكــد العبداجلليــل أن 
رســالة وأهــداف املكتبــة 
احتضــان  فــي  تتجلــى 
اإلصــدارات اجلديــدة من 
القيمة وتســليط  الكتــب 
الضــوء عليهــا، خاصــة 
الصلــة  ذات  املؤلفــات 
املباشــرة بتاريخ الكويت 
الهوية  وتراثها وتأصيــل 

الوطنية.
وتابــع: وبذلــك تقــدر 
الكويــت  وتكــرم مكتبــة 
الوطنية وتشجع  املؤلفني 
الكويتيــني على املزيد من 
العطــاء والتميز واإلبداع، 

وعلى االستمرار في اإلنتاج 
الفكري والعلمي والثقافي 
واألدبي، الذي مييز الكويت 

وأبناءها في هذا املجال.
وتعتبر نــدوات كتاب 
تقيمهــا  التــي  الشــهر 
الوطنيــة فرصة  املكتبــة 
ســانحة ومجــاال يفتــح 
أبــواب التواصــل الثقافي 
والـمـعـرفي للجـمهور مع 

مكتبة الكويت الوطنية.
مــن جهتــه، قــام معد 
الكتاب عبــدهلل املال بالرد 
على استفسارات وأسئلة 
احلضــور وتعليقاتهــم، 
وأهدى نســخا من الكتاب 
جلميع احلضور. وأوضح 
املال أن املوسوعة الشاملة 
لكل طالب البحث واملعرفة 
عن تاريخ الكويت وحياتها 
النيابيــة، خاصــة بعد أن 
يكتمــل ويصــدر اجلــزآن 
الثاني والثالث قبل نهاية 
شهر أبريل ٢٠١9، وقد بذلت 
جهدا كبيــرا ووقتا طويال 
ومتواصــال فــي اإلعــداد 
والتوثيق، وساعدني عدد 

من رواد السلطة التشريعية 
والتنفيذيــة مشــكورين، 
كما أشــكر مكتبة الكويت 
الوطنية على دعمها بتوفير 
املعلومات وتسجيل شهادة 

حق املؤلف.
وأعلن املال ان املوسوعة 
قــام  التــي  الدســتورية 
بإصدارها تتضمن ٧ لغات 
رســمية لدول لهــا وضع 
ومكانــة عامليــة، كاللغات 
االجنليزيــة وااليطاليــة 
واالملانية والصينية، مشيرا 
الى انها تتكون من ٢٧ بابا 
وموضوعا شــاملة كل ما 
يتعلق باملذكرة التفسيرية 

ملواد الدستور الكويتي.
اســتمررت  وأضــاف: 
في العمل عشــرة شــهور 
بالنسخة التجريبية حتى 
أعطــي فرصــة للمهتمــني 
بالشــأن السياسي ليبدوا 
مالحظاتهــم، الفتا إلى أن 
العمل التوثيقي ليس سهال 
بل يحتاج إلى جهد مضاعف 
وصبر حتى يظهر بصورة 

تليق به.

ألول مرة في الكويت

شاهد الصفحة 
بتقنية الواقع املعزز 

Zappar حمل تطبيق
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لها وضع ومكانة 

عاملية
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املكتبة الوطنية 
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