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الثالثاء ٢٨ يونيو ٢٠٢٢ محليات

األمير وولي العهد هنآ أوائل الثانوية: مثابرتكم وحرصكم على التميز 
حققا تفوقكم املرموق.. وكل التوفيق لتحقيق تطلعاتكم الطموحة

بعث صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد ببرقيات تهان إلى وزير التربية ووزير 
التعليم العالي والبحث العلمي د.علي املضف 
ووكيل وزارة التربية والوكالء املســاعدين 
ومديري املناطق التعليمية في الوزارة، أعرب 
فيها سموه عن خالص تهانيه مبناسبة جناح 
إدارة االختبارات الورقيــة التي أداها طلبة 
الصف الثاني عشــر في الــدور األول للعام 
الدراســي ٢٠٢٢/٢٠٢١، مثمنا سموه اجلهود 
التــي بذلها املســؤولون فــي وزارة التربية 
على كافة املستويات في اإلعداد والتحضير 
لهذه االمتحانات وما مت اتخاذه من إجراءات 
أسهمت في متكني الطلبة والطالبات من أداء 
االمتحانات بكل سهولة ويسر، راجيا سموه 
ألبنائه وبناته الطلبة والطالبات كل التوفيق 
والنجاح في إكمال مسيرتهم التعليمية.  كما 
بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد 
ببرقيات تهان إلى وزير التربية ووزير التعليم 
العالي والبحث العلمي د.علي املضف ووكيل 
وزارة التربية والوكالء املساعدين ومديري 
املناطــق التعليميــة فــي الــوزارة، ضمنها 
ســموه أطيب تهانيه مبناســبة جناح إدارة 
االختبارات الورقية التي أداها طلبة الصف 
الثاني عشر في الدور األول للعام الدراسي 
٢٠٢٢/٢٠٢١، مشــيدا ســموه بجهــود وزارة 
التربية فــي اإلعداد والتنظيــم املتقن لهذه 

االختبارات والذي أســهم في متكني الطلبة 
والطالبات من أداء االمتحانات بكل ســهولة 
ويسر، متمنيا سموه ألبنائه وبناته الطلبة 
والطالبات كل التوفيق والنجاح في االرتقاء 
بتحصيلهم العلمي. كذلك بعث سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ صباح اخلالد ببرقيات 
تهان إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي 
والبحث العلمي د.علي املضف ووكيل وزارة 
التربية والوكالء املساعدين ومديري املناطق 
التعليمية في الوزارة، ضمنها سموه أطيب 
تهانيــه مبناســبة جنــاح إدارة االختبارات 
الورقية التي أداها طلبة الصف الثاني عشر 
في الدور األول للعام الدراسي ٢٠٢٢/٢٠٢١.  إلى 
ذلك، بعث صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد ببرقيات تهان ألبنائه وبناته الطالب 
والطالبات األوائل الكويتيني وغير الكويتيني 
في الثانوية العامة بقسميها العلمي واألدبي 
وفــي املعهــد الديني وفــي التربية اخلاصة 
لهذا العام الدراســي، أعرب فيها سموه عن 
خالص تهانيه بتفوقهم وحصولهم على نسب 
عالية نالوا فيها هذا التفوق املرموق، مشيدا 
سموه مبثابرتهم وحرصهم على التميز في 
حتصيلهم العلمي ومبا وفرته أسرهم لهم من 
أجواء مناسبة ومحفزة أسهمت في حتقيق 
هذا التفوق، متمنيا سموه لهم كل التوفيق 
والنجاح إلكمال مسيرتهم التعليمية وحتقيق 

تطلعاتهم الطموحة.  كما بعث سمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد ببرقيات تهان ألبنائه 
وبناته الطالب والطالبات األوائل الكويتيني 
وغير الكويتيني في الثانوية العامة بقسميها 
العلمي واألدبي وفي املعهد الديني وفي التربية 
اخلاصة لهذا العام الدراسي، ضمنها سموه 
خالص تهانيه بتفوقهم وحصولهم على نسبة 
عالية أهلتهم لنيل هذا التفوق املتميز، متمنيا 
ســموه لهم كل التوفيــق والنجاح ملواصلة 
مسيرتهم التعليمية. كذلك بعث سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ صباح اخلالد ببرقيات 
تهان ألبنائه وبناته الطالب والطالبات األوائل 
الكويتيني وغير الكويتيني في الثانوية العامة.

من جهة أخرى، استقبل سمو ولي العهد 
الشــيخ مشــعل األحمد بقصر بيان صباح 
أمس النائــب األول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية الفريق أول متقاعد الشيخ 
أحمــد النواف.  كما تلقى ســمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد رسالة خطية من أخيه 
د.رشاد محمد العليمي رئيس املجلس الرئاسي 
باجلمهورية اليمنية الشقيقة تتعلق بتوطيد 
وتعزيز العالقات األخوية املتينة بني البلدين 
الشقيقني. وتسلم الرسالة وزير اخلارجية 
الشيخ د.أحمد ناصر احملمد خالل استقباله 
صباح أمس سفير اجلمهورية اليمنية املعتمد 

لدى البالد د.علي منصور بن سفاع.

سموهما بعثا ببرقيتي تهنئة إلى وزير التربية وقيادات الوزارة بنجاح االختبارات وأشادا بجهودهم املبذولة للتيسير على الطلبة

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمدصاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد

صاحب السمو تسلَّم رسالتني خطيتني من الرئيس املصري وأمير قطر 
تتعلقان بتوطيد وتعزيز العالقات األخوية املتينة مع البلدين الشقيقني

تلقى صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد رسالة خطية من أخيه 
الرئيس عبدالفتاح السيســي رئيس جمهورية مصر العربية الشــقيقة 
تتعلق بتوطيد وتعزيز العالقات األخوية املتينة بني البلدين الشقيقني.
وتســلم الرســالة وزير اخلارجية الشيخ د.أحمد ناصر احملمد خالل 
استقباله صباح أمس سفير جمهورية مصر العربية املعتمد لدى البالد 

أسامة شلتوت.
كما تلقى صاحب الســمو األمير الشــيخ نواف األحمد رسالة خطية 
من أخيه ســمو الشــيخ متيم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشــقيقة 
تتعلق بتوطيد وتعزيز العالقات األخوية املتينة بني البلدين الشقيقني.
وتســلم الرســالة وزير اخلارجية الشيخ د.أحمد ناصر احملمد خالل 
اســتقباله صبــاح أمس ســفير دولة قطــر املعتمد لدى البــالد علي بن 

عبداهللا آل محمود.
إلى ذلك، بعث صاحب الســمو األمير الشــيخ نــواف األحمد ببرقية 
تهنئة إلى أخيه الرئيس إسماعيل عمر جيله رئيس جمهورية جيبوتي 
الشقيقة عبر فيها سموه، حفظه اهللا، عن خالص تهانيه مبناسبة العيد 
الوطني لبالده، متمنيا ســموه له موفور الصحة والعافية وجلمهورية 

جيبوتي وشعبها الشقيق كل التقدم واالزدهار.
بعث ســمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه 
الرئيس إسماعيل عمر جيله رئيس جمهورية جيبوتي الشقيقة ضمنها 
ســموه خالص تهانيه مبناســبة العيد الوطني لبــالده، راجيا له وافر 

الصحة والعافية.
كما بعث ســمو رئيس مجلس الوزراء الشــيخ صباح اخلالد ببرقية 

تهنئة مماثلة.

األمير وولي العهد بعثا ببرقيتي تهنئة إلى رئيس جيبوتي بالعيد الوطني لبالده

وزير اخلارجية لدى تسلمه الرسالة اخلطية من السفير علي بن عبداهللا آل محمودالشيخ د.أحمد ناصر احملمد لدى تسلمه الرسالة اخلطية من السفير أسامة شلتوت

اململكة املتحدة تلغي شرط التأشيرة للخليجيني من ٢٠٢٣

أسامة دياب

أعلنــت حكومــة اململكة 
املتحدة أن جميع دول مجلس 
التعاون اخلليجي ستنتقل 
إلــى نظام تصاريح الســفر 
اإللكترونية (ETA) اعتبارا 
مــن العام ٢٠٢٣ ممــا يعني 
أن مواطنــي هــذه الدول لن 
يحتاجوا إلى تأشيرة لزيارة 
اململكة املتحدة، مشيرة إلى 
أن هذه اخلطوة ستعمل على 
تعزيــز األمن فــي بريطانيا 
وحتســني اجراءات احلدود 
وسيسهل على الزائرين من 
منطقة اخلليج لزيارة اململكة 
املتحدة للدواعي التجارية أو 

السياحة.
وأوضحــت فــي بيــان 
أصدرته السفارة البريطانية 
في البالد، حصلت «األنباء» 
على نسخة منه، أن مواطني 
اخلليــج  ودول  الكويــت 
اخلمــس األخــرى (قطــر، 
اإلمــارات العربيــة املتحدة، 
العربيــة  اململكــة  عمــان، 
والبحريــن)  الســعودية، 
ومن خالل االنتقال إلى نظام 
تصاريح السفر اإللكترونية 
سيصبحون معفني من شرط 

يعــد جــزءا مهمــا النتقــال 
حكومــة اململكة املتحدة إلى 
حــدود رقمية بشــكل كامل 
بحلــول نهايــة عــام ٢٠٢٥، 
حيث ســينطبق ذلــك على 
نطاق واســع علــى الركاب 
الذين يزورون اململكة املتحدة 
أو ميــرون عبرهــا ممــن ال 
يحتاجون حاليا إلى تأشيرة 
للزيارات قصيرة املدى أو من 
ال يحملون تأشيرة للمملكة 

املتحدة حاليا.
وعن طريقة التقدمي قالت 
إنها ستكون ميسرة وستعمل 
كتدبير أمني إضافي يسمح 
للحكومــة بوقف التهديدات 

الســفر االلكترونية في عام 
٢٠٢٣، سيتمكن املسافرون من 
منطقة اخلليج من االستمرار 
في اســتخدام نظام االعفاء 
االلكتروني من التأشيرة الذي 
يســمح لألفراد بإكمال طلب 
االعفاء عبر شبكة االنترنت 
لكل زيــارة يقومون بها إلى 

اململكة املتحدة.
وبدورها، قالت السفيرة 
البريطانيــة لــدى الكويت، 
بلينــدا لويــس: يعــد الغاء 
شــرط التأشيرة للمواطنني 
الكويتيــني الذيــن يقومون 
بزيارات قصيــرة املدى إلى 
اململكــة املتحدة خالل العام 
املقبل خبرا رائعا. إنه سيقرب 
بني بلدينا أكثر، مما يعكس 
روابط الصداقــة والتجارة 
الطويلــة بيننا  والتعــاون 
عبــر مجموعة واســعة من 
املجــاالت. مع وجود العديد 
مــن الرحالت املباشــرة بني 
الكويــت واململكــة املتحدة، 
مبا في ذلك مسار اخلطوط 
الكويتيــة اجلديد  اجلويــة 
إلى مانشستر، سيكون من 
األســهل من أي وقت مضى 
البقاء على اتصال واالستمتاع 

بأفضل ما يقدمه البلدان».

املترتبة من الدخول للمملكة 
املتحدة، بينمــا تقوم مبنح 
األفراد تأكيــدات أكثر خالل 
وقــت مبكــر فيمــا يتعلــق 
بالســماح لهم بالســفر الى 
اململكة املتحدة. وعند اصدار 
تصريح السفر االلكتروني، 
التصريح صاحلا  ســيكون 
لرحالت متعــددة على مدار 

فترة ممتدة.
وفي هــذا الصــدد قالت 
وزيرة الداخلية، بريتي باتيل: 
«تعني هذه اخلطوة أن دول 
اخلليج ستكون ضمن الدول 
األوائل في العالم لالستفادة 
مــن نظام تصاريح الســفر 
اإللكترونية والســفر بدون 
تأشيرة إلى اململكة املتحدة».
«إن أولوياتنا األولى هي 
ضمان أمــن حــدود اململكة 
املتحدة، فمن خــالل اطالق 
الســفر  تصاريــح  نظــام 
االلكترونيــة ميكننا ضمان 
أن كل من يرغب في الســفر 
إلــى اململكة املتحــدة يحمل 
تصريحا للقيــام بذلك قبل 
الســفر وقيامنا برفض من 
ميثلــون تهديــدا فــي هــذا 

الشأن».
وقبل تقدمي نظام تصاريح 

(ETA) دول «التعاون» من بني أوائل املستفيدين من نظام تصاريح السفر اإللكترونية

السفيرة بليندا لويسبريتي باتيل

التأشيرة، مما يعني أنهم لن 
يحتاجوا إلى تأشيرة لزيارة 

اململكة املتحدة.
وتابعت: ســيعزز نظام 
تصاريح السفر االلكترونية 
مــن قــدرة احلكومــة علــى 
التدقيق على املسافرين ومنع 
االفراد الذين يشكلون تهديدا 
للمملكة املتحــدة من خالل 
ضمان حصول كل شــخص 
يرغب في السفر إلى اململكة 
املتحدة (باستثناء املواطنني 
البريطانيــني وااليرلنديني) 
على إذن مسبق للقيام بذلك.
نظــام  أن  وأوضحــت 
تصاريح السفر االلكترونية 

سفير أوكرانيا لـ «األنباء»: ٤٠٠ مليون شخص 
حول العالم يعتمدون على إنتاجنا الغذائي

أسامة دياب

قــال ســفير أوكرانيــا 
لدى البالد د.أوليكســاندر 
باالنوتسا إن بالده حتتفل 
اليــوم (٢٨ يونيــو) بيوم 
الــذي اعتمــده  الدســتور 
البرملان األوكراني في العام 

.١٩٩٦
وأضاف باالنوتســا: ما 
ال يعرفــه الكثيرون هو أن 
أول دســتور ألوكرانيــا مت 
نشــره فــي عــام ١٧١٠، في 

القرن الـ١٨، حيث مت اعتماد أول دســتور لـ 
«بيليب أورليك» (رئيس الدولة)، وبالتالي 

أصبح إحدى ركائز الهوية األوكرانية.
وتابع السفير األوكراني، في تصريحات 
خاصة لـ «األنباء» مبناســبة احتفال بالده 
اليوم بيوم الدستور، أن تطور تقليد بناء 
الدولة فــي أوكرانيا خالل القرون أدى الى 
اســتقاللها في عام ١٩٩١ واعتماد الدستور 
اجلديد في عام ١٩٩٦ مبنزلة األساس القانوني 
ألوكرانيا املســتقلة وذات السيادة. أصبح 
دســتورنا عالمة بارزة فــي ضمان حقوق 
اإلنسان واملواطن كما عزز صورة أوكرانيا 
في العالم، ثم شنت روسيا حربا عدوانية 
وحشية ضد أوكرانيا، ففي عام ٢٠١٤ احتلت 
روسيا القرم ودونباس منذ نحو ٨ سنوات. 
وفي فبراير من العام احلالي شــن الروس 
علينا حربا موسعة، وأود أن أشير هنا إلى 
أنها ليست أزمة، وال نزاعا، كما يتم تعريفها 
أحيانــا. ال، إنهــا احلرب! لقد أتــت القوات 

الروسية إلى أرضنا وتريد 
غزو شعبنا.

وأشــار إلى أن العدوان 
أوكرانيــا  أراضــي  علــى 
ميس مختلف دول العالم، 
ولعل االرتفاع الكارثي في   
أســعار املــواد الغذائية قد 
أدخل تلك احلــرب بالفعل 
إلــى بيــوت ماليني األســر 
في آســيا وأوروبا وأميركا 
الالتينية والشرق األوسط. 
إن مستوى أســعار الغذاء 
اجلائــر واملســتفز نتيجة 
للحرب الروســية علينا يشــعر به الناس 

بشكل مؤلم في جميع القارات.
وأضاف: لقد بدأت األزمة بالفعل في ٢٤ 
فبراير، عندما أغلقت البحرية الروسية املوانئ 
األوكرانية في البحر األســود وبحر آزوف 
الطريق البحري الذي هو املنفذ الرئيســي 
للقطــاع الزراعي في بلدنا، ويجب التذكير 
هنا بأن الصادرات الزراعية األوكرانية هي 
أحد أسس استقرار سوق الغذاء العاملي. إن 
أوكرانيا هي أحد املوردين الرئيسيني للقمح 

وزيت عباد الشمس والذرة.
وتابع: ووفقا لتقديرات اخلبراء، فإن حياة 
نحو ٤٠٠ مليون شــخص في مختلف دول 
العالم تعتمد على تصدير الغذاء من بلدنا.
ولوال احلرب الروسية ضد أوكرانيا، ملا 
كان هناك نقص في ســوق املواد الغذائية، 
لوال احلرب الروســية، ملا عانى الناس في 
أفريقيا وآسيا وأماكن أخرى من العالم من 

ارتفاع كارثي في   أسعار املواد الغذائية.

في تصريح للسفير د.أوليكساندر باالنوتسا مبناسبة احتفال بالده بيوم الدستور
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