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السفير األوكراني لـ «األنباء»: بالدنا تقاتل 
من أجل السالم ومستقبل النظام الدولي بأسره

األمير هنأ رئيس وزراء باكستان مبناسبة انتخابه

أسامة دياب

قال السفير األوكراني لدى 
البالد د.أوليكساندر باالنوتسا 
إن العدوان العسكري الواسع 
النطاق واألعمال العنيفة التي 
تتعرض لها أوكرانيا ما هي 
اال انتهاكات جسيمة للقواعد 
واملعاييــر الدوليــة حلقوق 

اإلنسان والقانون الدولي.
وأوضــح باالنوتســا في 
تصريح لـ «األنباء» أن العالم 
يرد على احلرب الغادرة عن 

طريــق تقدمي املســاعدات ألوكرانيــا وفرض 
العقوبات على روســيا وطرد الديبلوماسيني 
الروس، ومنذ بداية الغزو الروســي ألراضي 
أوكرانيا، طردت الدول الشريكة أكثر من ٤٤٠ 
موظفا من البعثات الديبلوماســية الروسية 
الذين دأبوا لسنوات في نشر روايات دعائية 
فــي محاولة لتشــويه الواقع وإخفــاء الوجه 

احلقيقي للكرملني.
وأشــار إلــى دعــم العالــم غير املســبوق 
والتضامن مع أوكرانيا وردة الفعل املباشــرة 
للمجتمــع الدميوقراطي على جرائــم النظام 

الروسي وعزله من املجتمع 
املتحضر، ونهيب بالشركاء 
الى ممارســة أقصى قدر من 
الضغط على روسيا من أجل 
وقــف حربها ضــد أوكرانيا، 
مبينــا أن أوكرانيا اآلن على 
وشــك العضوية في االحتاد 
األوربي، ودفعت ثمنا باهظا 
في معــارك دامية مع احملتل 
الروســي لنيــل مكانهــا في 
العائلــة األوروبيــة، وثاني 
أقوى اجليوش في العالم وفي 
املرتبة األولى عامليا من حيث 
اخلســائر املتكبدة ألن اخلسائر الروسية في 
أوكرانيا تعادل حجم القوات املســلحة للدول 
األخــرى. وتابع: أوكرانيــا ال تقاتل من أجلها 
فحسب، بل من أجل السالم ومستقبل النظام 
الدولي بأسره، وتوفر الغذاء لنحو ٤٠٠ مليون 
نسمة ما يعادل ٥٪ من سكان العالم، مساهمة 
في ضمان األمــن الغذائي العاملي، حتى خالل 
النضال مع العدو الروسي العنيد تبذل أوكرانيا 
قصارى جهودها للحفاظ على دورها املهم في 
صادرات القمح، ألن كل أوكراني يعرف أن الدفاع 

عن بالده يحمي العالم من اجلوع واملجاعة.

بعث صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد ببرقية تهنئة إلى شهباز شريف رئيس 
وزراء جمهورية باكستان اإلسالمية الصديقة 
عبر فيها سموه عن خالص تهانيه مبناسبة 
انتخابه رئيسا لوزراء جمهورية باكستان 
اإلســالمية الصديقة، متمنيا سموه له كل 
التوفيق والسداد ودوام الصحة والعافية.

 وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل 

األحمد ببرقية تهنئة إلى شــهباز شريف 
رئيس وزراء جمهورية باكستان اإلسالمية 
الصديقة ضمنها ســموه خالــص تهانيه 
مبناسبة انتخابه رئيسا لوزراء جمهورية 
باكستان الصديقة، متمنيا سموه له دوام 

التوفيق وموفور الصحة والعافية.
كما بعث ســمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ صباح اخلالد ببرقية تهنئة مماثلة.

أكد أن أوكرانيا تُوفِّر الغذاء لنحو ٤٠٠ مليون نسمة حول العالم

د.أوليكساندر باالنوتسا

عزام الصباح: حكمة دول التعاون في التعاطي 
جتاه املستجدات الدولية صمام أمان للمنطقة

جورج: اجلالية الهندية تلعب دورًا مهمًا 
في تعزيز عالقاتنا مع الكويت

قال سفيرنا لدى اجلمهورية االيطالية 
الشــيخ عزام الصباح: في ظل التطورات 
والتحوالت الدولية، فإن حكمة دول مجلس 
التعــاون فــي التعاطي جتاه املســتجدات 

الدولية يعتبر صمام أمان للمنطقة.
جاء ذلك خالل إفطار رمضاني أقامه سفير 
خادم احلرمني الشــريفني إلى اجلمهورية 
اإليطاليــة صاحب الســمو امللكــي األمير 

فيصل بن سطام بن عبدالعزيز آل سعود 
لسفراء دول مجلس التعاون اخلليجي في 

العاصمة روما.
وأشــار الشــيخ عزام الصبــاح إلى أن 
دور اململكة العربية السعودية في املنطقة 
والعالم محوري ويعد ركيزة أساسية للسالم 
واالستقرار في املنطقة والذي يشكل األرضية 
والدعامة األساسية لألمان والرفاه املشترك.

أسامة دياب

أعرب الســفير الهندي لدى البالد سيبي 
جورج عن سعادته للتطور والتقدم املهم في 
العالقــات بني بالده والكويــت خالل العامني 
املاضيــني والتي تعتبرها بــالده دولة مهمة 

للغاية.
وقال جــورج، في كلمة ألقاها خالل حفل 
إفطار أقامه للجالية الهندية في الكويت: رغم 
التحديات العديدة لوباء كورونا متكنا من إحراز 
تقدم كبير في عالقاتنا السياسية واالقتصادية 
الثنائية فقيادتنا السياسية على اتصال منتظم، 
وتسترشد عالقاتنا الثنائية بخريطة طريق 
تطلعية ستعزز شراكتنا الديناميكية طويلة 
األمد، وفي هذا العام نحتفل بالذكرى الستني 

لتأسيس العالقات الديبلوماسية.
وأضــاف: أعتقــد أن اجلاليــة الهندية في 
الكويــت ميكــن أن تلعب دورا مهمــا للغاية 
في زيادة تعزيز عالقاتنا الثنائية، وال سيما 
في التواصل مع أصدقائنا الكويتيني ونشــر 

الوعي حول ظهور الهند كالعب مهم جدا في 
الشؤون الدولية وكذلك الفرص التي توفرها 
اليوم، ومن املهم تســليط الضوء على امللف 
الديبلوماسي املتنامي للهند وتوسيع املشاركة 
مع العالم، وفخورون بالدور البارز الذي لعبته 
الهند من خالل توفير اللقاحات واألدوية ألكثر 
مــن ١٥٠ دولة خالل أزمــة كورونا، بصفتها 

صيدلية العالم.
وتابع: تعزز تعاوننا مع الكويت من خالل 
إرسال فريق طبي طوارئ من الهند إلى الكويت 
ملواجهة حتديات الوباء ومن ثم توريد مائتي 
ألف جرعة من اللقاحات املصنوعة في الهند 
إلى الكويت، كما تذكــرون في املقابل توريد 
األوكســجني الطبي من الكويت إلى الهند، ما 
جعل الكويت أكبر مورد لألوكســجني الطبي 
للهند، وإنشاء جسر جوي بحري مبا في ذلك 
زيارة ٦ ســفن بحرية وعــدة طائرات تابعة 
للقوات اجلوية إلى الكويت، كما شهدت عالقاتنا 
التجاريــة تقدمــا تصاعديا علــى الرغم من 
اضطرابات سلسلة التوريد املرتبطة بكورونا.

أكد أن دور السعودية في املنطقة والعالم محوري وركيزة أساسية للسالم واالستقرار

خالل حفل إفطار أقامه للجالية الهندية

السفير الشيخ عزام الصباح خالل حفل اإلفطار

جانب من املشاركني في احلفل

وزير الداخلية بحث مع ٥ سفراء القضايا املشتركة

وزير اخلارجية: الكويت تدعم اجلهود املبذولة 
لتأمني استمرار الهدنة في اليمن

بحث النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير الداخلية 
الفريــق أول متقاعــد الشــيخ 
أحمد النواف مع ســفراء قطر 
وجيبوتــي والهنــد وإيطاليا 
وأوكرانيــا، كل علــى حــدة، 
مواضيع ذات اهتمام مشترك.
العامــة  اإلدارة  وقالــت 
للعالقــات واإلعــالم األمنــي 
بالــوزارة فــي بيــان صحافي 
النــواف  أحمــد  الشــيخ  ان 
بحــث مع ســفير دولــة قطر 
الشــقيقة علــي آل محمــود 
والوفد املرافق له سبل تعزيز 
العالقات األمنية وتوسيع آفاق 
التعاون والتنسيق في مجال 
تبــادل اخلبــرات واملعلومات 
والتدريــب، مؤكــدا على عمق 
العالقات األخوية والتاريخية 

بني البلدين.
وأضاف البيان ان سفير قطر 
ثمن ما مت بحثه من موضوعات 
والتي من شأنها الدفع باجتاه 
التعــاون األمني  حتقيق دعم 

اخلليجي.
وأشار الى أن وزير الداخلية 

ســفير جمهوريــة جيبوتــي 
الشقيقة عبدالقادر عمر والوفد 
املرافق له، حيث اشاد بالعالقات 
املتميزة بني الكويت وجمهورية 
جيبوتي، وبدوره عبر ســفير 
جمهورية جيبوتي عن تقديره 
للكويت ودورها البارز خاصة 

الرســمي والشــعبي، مثمنــا 
حــرص اجلانبني علــى زيادة 
آفاق التنسيق والتعاون األمني.

وذكر ان ســفير جمهورية 
الهند أثنى علــى دور الكويت 
الرائــد على املســتوى الدولي 
واإلقليمــي، مشــيدا بالتعامل 
احلضاري والتســهيالت التي 
توفرها وزارة الداخلية للجالية 

الهندية بالكويت.
وفــي وقــت الحــق، بحث 
النــواف مــع  الشــيخ أحمــد 
ايطاليــا  ســفير جمهوريــة 
الصديقــة كارلــو بالدوتشــي 
والوفــد املرافــق له عــددا من 
املوضوعات املشتركة السيما 
املتعلقة بالشأن األمني وسبل 
تعزيزها، حيث أكد على عمق 
عالقات التعــاون بني البلدين 

الصديقني.
من جانبه، أعرب الســفير 
اإليطالي عن شــكره وتقديره 
لوزيــر الداخلية على حســن 
االستقبال، مشيدا مبا تقوم به 
الكويت مــن جهود في تعزيز 

األمن واالستقرار باملنطقة

في إقرار السالم في املنطقة.
وأضاف انه التقى كذلك في 
وقت الحق بســفير جمهورية 
الهند الصديقة ســيبي جورج 
والوفــد املرافــق لــه، مؤكــدا 
علــى تاريخيــة العالقات بني 
املســتويني  علــى  البلديــن 

شّدد خالل استقباله املبعوث األميركي إلى اليمن على أهمية دور الواليات املتحدة ومساعيها في إنهاء األزمة اليمنية

الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف مستقبال السفير القطري علي آل محمود

جانب من حترير املخالفاتفريقا «التجارة» و«الداخلية» خالل احلملة التفتيشية على مكاتب تأجير السيارات بالعارضية

الشيخ د.أحمد ناصر احملمد خالل استقبال املبعوث األميركي إلى اليمن تيم ليندركنغ

اســتعرض في وقت الحق مع 
ســفير جمهوريــة أوكرانيــا 
الصديقة د.ألكسندر باالنوتسا 
والوفد املرافق له املواضيع ذات 

االهتمام مشترك.
البيــان ان وزيــر  وقــال 
الداخلية التقى في وقت الحق 

التقى وزير اخلارجية الشــيخ د.أحمد ناصر احملمد في 
ديــوان عــام الوزارة مبعــوث الواليات املتحــدة األميركية 

اخلاص إلى اليمن تيم ليندركنغ مبناسبة زيارته للبالد.
وقــدم املبعوث ليندركنغ شــرحا عن آخر املســتجدات 
احلاصلــة على الســاحة اليمنية، مشــيدا باملواقف الثابتة 

للكويت إلعادة األمن واألمان إلى ربوع اليمن الشقيق.
من ناحيته، أكد وزير اخلارجية دعم ومســاندة الكويت 
للجهود املبذولة لتأمني استمرار الهدنة والدخول في عملية 
سياسية شاملة حتقق تطلعات الشعب اليمني الشقيق نحو 
األمن واالستقرار، مرحبا في ذات السياق بالتطورات األخيرة 

بعد تشكيل مجلس القيادة الرئاسي اليمني.
وشدد على أهمية دور الواليات املتحدة األميركية الصديقة 
ومســاعيها في إنهاء األزمة اليمنية ومساعداتها اإلنسانية 
والتنموية للشعب اليمني الشقيق، مؤكدا دعم الكويت لكل 
اجلهود التي يقوم بها املبعوث األميركي اخلاص في هذا اإلطار.

الظفيري لـ «األنباء»: «التجارة» تراقب 
مكاتب تأجير السيارات بجميع احملافظات

عاطف رمضان

قام مفتشو وزارة التجارة 
أمــس  والصناعــة أول مــن 
وبالتعــاون مــع «الداخلية» 
بجولة تفتيشية على مكاتب 
تأجير الســيارات في منطقة 
العارضية، حيث أسفرت عن 
إعداد محاضر ضبط لعدد من 

مكاتب تأجير السيارات.
وفــي هــذا الســياق، قال 
رئيس فريق طوارئ العاصمة 
التجاريــة  الرقابــة  بقطــاع 
وحماية املستهلك في وزارة 
التجــارة والصناعــة حامــد 
الظفيري لـ «األنباء» إن فريق 
املفتشني قام بجولة تفتيشية 

املستأجرين وحفظ حقوقهم.
أن  الظفيــري  وأضــاف 
اجلولــة أســفرت عــن عــدة 
مخالفات، أبرزها عدم وجود 
سجل خاص بأعطال السيارات 

على سبيل الضمان ألن العقد 
وفق القانون يعتبر الوثيقة 
الوحيــدة املعتبرة في عالقة 
التأجير، الفتا الى ان التعاون 
بني «التجــارة» و«الداخلية» 
سيكون مستمرا خالل الفترة 
املقبلة ملراقبة مكاتب تأجير 
السيارات في جميع احملافظات.
املســتأجرين  ونصــح 
بالتدقيــق علــى بنــود عقد 
التأجيــر حلمايتهم، مشــيرا 
الــوزارة مســتمرة  أن  الــى 
في نشــر إرشــادات توعوية 
للمســتهلكني على حساباتها 
التواصل االجتماعي  مبواقع 
بهدف حمايتهــم من الوقوع 
في عمليات الغش التجاري.

لدى بعض املكاتب، موضحا 
ان القانون يلزم مكتب تأجير 
الســيارات بوجود هذا امللف 
حتى ال يتحمل املستأجر هذه 
االعطال دون وجه حق، الفتا 
الى التدقيق على مكاتب تأجير 
الســيارات ومراجعة العقود 
لديها، والتأكد من عدم إلزام 
املســتأجر بالتأجيــر أليــام 
محــددة الن القانون يســمح 
بيوم واحد او ساعات معينة 
حتــدد بدايتهــا ونهايتها في 

العقد.
وبني ان الفريق حرص على 
اجلولة علــى التأكد من عدم 
وجود كمبياالت أو سند مالي 
يتم توقيع املستأجرين عليه 

أكد أن أبرز مخالفات مكاتب منطقة العارضية عدم وجود سجل خاص بأعطال السيارات

مساء أول من أمس على مكاتب 
تأجير الســيارات في منطقة 
العارضية مبحافظة الفروانية 
للتأكد مــن تطبيــق قرارات 
وقوانــني الــوزارة وحمايــة 

من اجلولة
٭ جاءت اجلولة نتيجة زيادة شــكاوى املستأجرين 

وسيتم حتويل املخالفات إلى النيابة التجارية.
٭ أعدت «التجارة» مخالفات لبعض املكاتب و«الداخلية» 

قامت بإعداد املخالفات اخلاصة بها.
قد تصل العقوبة حســب القانون الى غرامة مالية أو 

إغالق مكتب التأجير املخالف.

«الهالل األحمر» توزع مساعدات إنسانية آلالف األسر في لبنان
بيروت - كونــا: وزعت جمعية 
الهالل األحمر مســاعدات إنســانية 
مبناسبة شهر رمضان الكرمي مقدمة 
بدعم من بيت التمويل الكويتي لألسر 
اللبنانية احملتاجة وأســر الالجئني 

السوريني.
وقــال رئيس بعثة اجلمعية الى 
لبنان د.مســاعد العنزي لـ «كونا» 
أمس، ان اجلمعية جريا على عادتها 
في الشــهر الفضيل قامــت بتوزيع 
املســاعدات اإلنســانية املقدمــة من 
الشعب الكويتي لألشقاء اللبنانيني 
والســوريني في لبنان للتأكيد على 
روح التضامن واإلخاء التي يحرص 
عليها أبناء الكويت مع اشقائهم العرب 

في الظروف الصعبة.
وأشار العنزي الى ان املساعدات 

عبــارة عن كســوة العيد وشــملت 
٢٠٠٠ أســرة مســتفيدة الــى جانب 
ســلة رمضانية حتتوي على مواد 
غذائية ستوزع خالل الشهر الكرمي 

على ٤٠٠٠ أسرة.
وفي ســياق اجلهود االنســانية 
جلمعية الهالل االحمر في لبنان بني 
انه مت االتفاق مع املعنيني على دعم 
اجــراء عمليات القلب املفتوح لعدد 
من االطفال الالجئني الســوريني في 
مستشفى راشيا احلكومي مبنطقة 

البقاع شرق لبنان.
وتواصــل اجلمعيــة جهودهــا 
اإلنســانية في دعم االسر اللبنانية 
والالجئني السوريني والفلسطينيني 
عبر مشاريعها املســتمرة وأبرزها 

جانب من توزيع السالل الرمضانية على أسر الالجئني السوريني في لبنانمشروع الرغيف.

ناقش معهم سبل توسيع آفاق التعاون في مختلف املجاالت


