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بحث مد خط سكك حديد يربط 
دول الخليج بكلفة 14 مليار دوالر

بشرى الزين
ُيعقد األحد املقبل اجتماع اللجنة العليا املشتركة الكويتية 

ـ البحرينية برئاسة وزيري خارجية البلدين.
ومـــن املتوقع ان يكـــون هذا االجتماع الـــذي يعد اخلامس 
لدورة اللجنة حتديثا العمال الدورة الســـابقة التي عقدت في 
مملكة البحرين العام املاضي ومتابعة القرارات التي مت اتخاذها 
دعما ملسار التعاون بني البلدين الشقيقني في مختلف املجاالت 
مبا في ذلك السياســـية واالقتصادية والتجارية ودعم القطاع 

اخلاص.
كما يعقد املجلس الـــوزاري اخلليجي اجتماعه في الكويت 
الثالثاء املقبل للتحضير للقمة اخلليجية املقبلة  التي ستعقد 

في الكويت.

الرياضـ  يو بي آي: بحثت الشـــركة الســـعودية للخطوط 
احلديدية »ســـار« مع اجلانب اإلماراتي إنشـــاء شبكة خطوط 
حديدية تربط بني دول مجلـــس التعاون اخلليجي بتكلفة 14 

مليار دوالر.
وقالت صحيفة »اليوم« الســـعودية ان الشركة السعودية 
للخطوط احلديدية »ســـار« عرضت آخر املراحل التي مير بها 
تنفيذ قطار الشمال اجلنوب على عدد من كبار مسؤولي شركة 
االحتاد للقطارات من دولة اإلمارات الذين قاموا بزيارة إلى اململكة 
لالستفادة من التجربة الســـعودية في مجاالت هندسة إنشاء 
وتشييد الســـكك احلديدية والتعرف عن كثب على مواصفات 

ومراحل تنفيذ مشروع سكة حديد الشمال اجلنوب.
وأضافت أن اجلانبني بحثا سبل تنمية التعاون املشترك ونقل 
اخلبرات الســـعودية وفتح آفاق جديدة في مشاريع اخلطوط 
احلديدية بني اململكة واإلمارات متهيدا إلنشـــاء شبكة خطوط 
حديدية تربط بني دول مجلـــس التعاون اخلليجي بتكلفة 14 
مليار دوالر وميتد ملسافة 1940 كيلومترا عبر كل من السعودية 
والبحرين والكويت وعمان وقطر واإلمارات التي تســـاهم كل 

منها في رأس مال إنشاء الشركة.
وقال نائب الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخطوط 
احلديدية »ســـار« د.رميح بن محمـــد الرميح إن زيارة أعضاء 
الوفـــد اإلماراتي ورغبتهم في الوقـــوف على ما مت إجنازه من 
سكة حديد الشمال اجلنوب تأتي في إطار التعاون وفتح آفاق 
جديدة في مشـــاريع اخلطوط احلديدية بني اململكة واإلمارات 
متهيدا إلنشاء شـــبكة خطوط حديدية تربط بني دول مجلس 

التعاون اخلليجي.

الفالح: استكمال االستعدادات الستقبال الحجاج العراقيين

اكـــد وكيـــل وزارة األوقاف 
والشـــؤون االســـالمية د.عادل 
الفالح اكتمال استعدادات الوزارة 
الكويت  اخلاصـــة باســـتقبال 
للحجاج العراقيني الذين سيفدون 
اليها وهم في طريقهم الى االراضي 
املقدسة للســـنة اخلامسة على 

التوالي.
وقـــال الفالح فـــي تصريح 
للصحافيني خالل استقباله الدفعة 
االولى من احلجاج العراقيني في 
منفذ العبدلي احلدودي ان البالد 
ستستقبل هذا العام خمسة آالف 
حاج عراقي يصلون على دفعات 
خالل ثالثة ايام حيث مت االنتهاء 
الالزمة  من جميع االستعدادات 
الســـتقبالهم. وافاد بأن اللجنة 
املسؤولة عن استقبال احلجاج 
العراقيني ممثلة من الوزارة اضافة 
الداخلية والصحة  الى وزارتي 
قامت بتدقيق اجلوازات وانهاء 
جميـــع االختام والتأشـــيرات 

الرسمية قبل وصول احلجاج.
من جانبه قال مدير عام املنافذ 
البرية في وزارة الداخلية العميد 
محمد الدوســـري ان التعليمات 
السامية من صاحب السمو األمير 

وكذلك تعليمات وزير الداخلية 
الشـــيخ جابر  الفريق ركن. م. 
اخلالد ووكيل الوزارة شددت على 
تسهيل اجراءات عبور احلجاج 
العراقيني الى االراضي السعودية 

بكل يسر.
واضـــاف ان عمليـــة تدقيق 
اجلوازات ستشـــمل 5200 حاج 
عراقي سيعبرون احلدود خالل 
3 ايام حيث حرصت االدارة على 
توفير مرافقة عسكرية ألفواج 
احلجـــاج العراقيـــني الى منفذ 

الساملي.
بدوره قال ممثل هيئة احلج 
العراقية عبداحلافظ التميمي ان 
هذه هي الســـنة اخلامسة التي 
العراقيني  يعبر فيها احلجـــاج 
االراضي الكويتية ألداء مناسك 
احلـــج »والتي كنا نشـــهد فيها 
االهتمـــام املتزايد من اشـــقائنا 
الكويتيني«، مشيدا باجلهود التي 
بذلتها وزارتا اخلارجية واألوقاف 
والتسهيالت التي قدمت من قبل 

اجلانب الكويتي.
وأعرب التميمي عن شـــكره 
للحكومة الكويتية التي سمحت 
للحجاج العراقيني باملرور عبر 

االراضي الكويتية الداء مناسك 
احلج.

من جهة أخرى، قال مسؤول 
الشؤون القنصلية لدى سفارتنا 
في جاكرتـــا خالد احلصم امس 
ان ايفاد عدد من مسلمي تيمور 
الشرقية الداء فريضة احلج على 
نفقة احلكومـــة الكويتية يأتي 
ضمن مساعيها املستمرة خلدمة 
االسالم واملسلمني في جميع بقاع 

االرض.
 وقال احلصم فـــي تصريح
لـ »كونا« في اتصال هاتفي »ان 
تلك املبادرة اخليرة كان لها عظيم 
االثر على نفوس مسلمي تيمور 
الشرقية بصفة عامة والذين وقع 
عليهم االختيار الداء فريضة احلج 
بصفـــة خاصة حيث عبروا عن 
شـــكرهم وامتنانهـــم للحكومة 
الكويتيـــة«. وأوضح ان االمانة 
العامـــة لألوقاف فـــي الكويت 
تبرعـــت بتحمل نفقة عشـــرة 
حجاج من تيمور الشـــرقية مت 
اختيارهم بناء على قرعة أجريت 
على عينة عشوائية كبيرة من 
مختلف مناطق تيمور الشرقية 

أوائل سبتمبر املاضي.

أكد خالل استقباله الدفعة األولى في منفذ العبدلي أن البالد ستستقبل 5 آالف حاج هذا العام

د.عادل الفالح خالل جولته في املنفذ للتأكد من إجراءات وصول احلجاج

الكشف على احلجاج

)سعود سالم(د.عادل الفالح ود.مطلق القراوي مع املسؤولني في املنفذ

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال الرئيس جاسم اخلرافي

األمير هنأ الحريري بتشكيل الحكومة الجديدة: 
نتمنى كل التوفيق لتحمل أعباء المسؤولية الوطنية

مبناسبة العيد الوطني لبالده، 
متمنيا له موفور الصحة ودوام 

العافية.
كما بعث ســـمو ولي العهد 
الشـــيخ نواف االحمد وســـمو 
الشـــيخ ناصر احملمـــد رئيس 
مجلس الوزراء ببرقيتي تهنئة 

مماثلتني.

مجلس الوزراء ببرقيتي تهنئة 
مماثلتني.

وبعث صاحب السمو االمير 
الشـــيخ صباح االحمد ببرقية 
تهنئـــة الى الرئيس خوســـيه 
ادواردو دوس سانتوس رئيس 
جمهورية انغوال الصديقة عبر 
فيها سموه عن خالص تهانيه 

اعبـــاء هذه  والســـداد لتحمل 
الوطنية وحتقيق  املســـؤولية 
الشـــعب  طموحات وتطلعات 
اللبناني الشقيق، راجيا له موفور 

الصحة والعافية.
كما بعث ســـمو ولي العهد 
الشـــيخ نواف االحمد وســـمو 
الشـــيخ ناصر احملمـــد رئيس 

وبعث صاحب السمو االمير 
الشـــيخ صباح االحمد ببرقية 
تهنئة الى الرئيس سعد احلريري 
رئيس وزراء اجلمهورية اللبنانية 
الشقيقة اعرب فيها سموه عن 
خالص تهانيه مبناسبة اعالن 
تشـــكيلة احلكومـــة اللبنانية 
اجلديدة، متمنيا له كل التوفيق 

استقبل صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد بقصر بيان 
صباح امس رئيس مجلس االمة 

جاسم اخلرافي.
كما استقبل سمو ولي العهد 
الشيخ نواف االحمد بقصر بيان 
امس رئيس مجلس االمة جاسم 

اخلرافي.

صاحب السمو استقبل الخرافي

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد مترئسا جلسة مجلس الوزراء

مجلس الوزراء يجّدد دعم الكويت للسعودية 
ورفض االعتداء على أي جزء من أراضي المملكة

أعمال جلسة مجلس األمة.
كما بحث املجلس الشـــؤون 
التقارير  السياســـية في ضوء 
املتعلقة مبجمل التطورات الراهنة 
على الســـاحة السياســـية على 

الصعيدين العربي والدولي.

امنها واســـتقرارها الســـيما ان 
اململكة تشكل الدعامة االساسية 

لألمن اخلليجي والعربي.
ثم بحث املجلس شؤون مجلس 
االمة واطلع بهـــذا الصدد على 
املوضوعات املدرجة على جدول 

ورفضهـــا االعتداء على أي جزء 
مـــن اراضيهـــا او اي مســـاس 
بأمنها وسالمة مواطنيها مؤكدا 
العربية السعودية  اململكة  حق 
الشقيقة في الدفاع عن اراضيها 
وصيانة سيادتها واحلفاظ على 

من املتمرديـــن احلوثيني الذين 
جتاوزوا وتسللوا داخل اراضي 
اململكة العربية الســـعودية في 

منطقة جازان مؤخرا.
ومجلس الوزراء يجدد وقوف 
الكويت الى جانب اململكة الشقيقة 

عقد مجلس الوزراء اجتماعه 
االسبوعي مساء امس األول في 
قصر بيان برئاسة سمو رئيس 
الشـــيخ ناصر  الوزراء  مجلس 
احملمد. وبعد االجتماع صرح وزير 
الوزراء  الدولة لشؤون مجلس 
روضـــان الروضان بأن املجلس 
الرسالتني املوجهتني  اطلع على 
لصاحب السمو األمير من كل من 
الرئيس ميخائيل ساكاشـــفيلي 
رئيس جورجيا والرئيس محمد 
نشيد رئيس جمهورية املالديف 
واللتني تناولتا العالقات الثنائية 
بني الكويت وكل من هذين البلدين 
الصديقني وســـبل تنميتها في 

جميع املجاالت وامليادين.
كما شرح سمو رئيس مجلس 
الـــوزراء الشـــيخ ناصر احملمد 
للمجلس نتائج الزيارة التي قام 
بها للبالد مؤخرا الرئيس سيرج 
ساركيســـيان رئيس جمهورية 
ارمينيا الصديقـــة والتي بحث 
خاللها سبل تعزيز عالقات التعاون 
القائمة بني البلدين الصديقني إلى 
جانب تبادل وجهات النظر حول 
مختلف املسائل والقضايا موضع 

االهتمام املشترك.
كما اعرب املجلس عن استنكار 
وادانة الكويت الشديدين لالعمال 
االجرامية التي قام بها مسلحون 

استنكر األعمال اإلجرامية التي قام بها مسلحون من المتمردين الحوثيين

اجتماع اللجنة الكويتية 
البحرينية األحد المقبل

»الوزاري الخليجي« يجتمع الثالثاء

خالل اجتماع شركة »سار« مع مسؤولين من اإلمارات

الشيخ د.محمد الصباح خالل لقائه السفيرة االميركية

محمد الصباح بحث مع السفيرة األميركية 
العالقات الثنائية والقضايا المشتركة

تلقى نائب رئيس مجلـــس الوزراء ووزير 
اخلارجيـــة الشـــيخ د.محمد الصباح رســـالة 
 من وزير خارجية اململكة االردنية الهاشـــمية

ناصر جـــودة تتعلق باملســـائل ذات االهتمام 
املشترك.

كما تلقى الشـــيخ د.محمد الصباحرســـالة 
من وزوير الشؤون اخلارجية والتعان الدولي 
بجمهورية جيبوتي محمود علي يوسف تتعلق 

باملسائل ذات االهتمام املشترك.
من جانب آخر استقبل نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية سفيرة الواليات املتحدة 

االميركيـــة لدى البالد ديبورا جونز حيث متت 
مناقشـــة العالقات بني البلدين واملســـائل ذات 

االهتمام املشترك.
حضر االجتماع مدير ادارة االميركتني السفير 
علي السماك والوزير املفوض بادارة مكتب نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية صالح 

اللوغاني.
كما استقبل الشيخ د.محمد الصباح املرافق 
االمني العقيد احمد منصور املهيني مبناســـبة 
انتهاء فترة عمله مشيدا مبناقبه وجهوده طيلة 

السنوات املاضية.

تلقى رسالتين من نظيريه في جيبوتي واألردن


