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األمير هنأ رئيسي طاجيكستان وكوريا 
الدميوقراطية بالعيد الوطني

نائب األمير هنأ رئيسي طاجيكستان وكوريا 
الدميوقراطية بالعيد الوطني

الدميوقراطية الشعبية وشعبها الصديق كل 
التقدم واالزدهار.

بعــث صاحــب الســمو 
األمير الشيخ نواف األحمد 
ببرقيــة تهنئة إلى الرئيس 
إمــام علــي رحمــان رئيس 
طاجيكســتان  جمهوريــة 
الصديقة، عبر فيها سموه عن 
خالص تهانيه مبناسبة العيد 
الوطني لبالده، متمنيا سموه 
له موفور الصحة والعافية 
وجلمهورية طاجيكســتان 
وشعبها الصديق كل التقدم 

واالزدهار. 
كما بعث صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد 
ببرقيــة تهنئة إلى الرئيس 
كيم جونغ وون األمني العام 
حلزب العمل الكوري رئيس 
شــؤون الدولــة جلمهورية 
كوريا الدميوقراطية الشعبية 
للقــوات  األعلــى  القائــد 
املســلحة جلمهورية كوريا 
الدميوقراطية الشعبية، عبر 
فيها سموه عن خالص تهانيه 

مبناسبة العيد الوطني لبالده، متمنيا سموه 
له موفور الصحة والعافية وجلمهورية كوريا 

بعــث ســمو نائب 
األميــر وولــي العهــد 
الشــيخ مشعل األحمد 
إلــى  ببرقيــة تهنئــة 
إمــام علــي  الرئيــس 
رحمان رئيس جمهورية 
طاجيكستان الصديقة، 
ضمنها سموه خالص 
تهانيه مبناسبة العيد 
الوطني لبالده، راجيا له 
وافر الصحة والعافية.
كمــا بعــث ســمو 
نائــب األميــر وولــي 
الشــيخ مشعل  العهد 
األحمــد ببرقية تهنئة 
إلى الرئيس كيم جونغ 
العــام  األمــني  وون 
الكوري  العمل  حلزب 
الدولة  رئيس شؤون 
كوريــا  جلمهوريــة 
الدميوقراطية الشعبية 
القائــد األعلى للقوات 
املســلحة جلمهوريــة 

كوريا الدميوقراطية الشعبية، ضمنها 
سموه خالص تهانيه مبناسبة العيد 

الوطني لبالده، راجيا له وافر الصحة 
والعافية.

سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ مشعل األحمدصاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد

رئيس الوزراء هنأ رئيسي 
طاجيكستان وكوريا الدميوقراطية

بعث رئيس مجلس الوزراء ســمو الشيخ أحمد نواف 
األحمد الصباح ببرقية تهنئة إلى الرئيس إمام علي رحمان 
رئيس جمهورية طاجيكســتان الصديقة مبناسبة العيد 
الوطنــي لبالده. كمــا بعث رئيس مجلس الوزراء ســمو 
الشــيخ أحمد نواف األحمــد الصباح ببرقيــة تهنئة إلى 
الرئيس كيم جونغ وون األمني العام حلزب العمل الكوري 
رئيس شــؤون الدولــة جلمهورية كوريــا الدميوقراطية 
الشعبية القائد األعلى للقوات املسلحة جلمهورية كوريا 

الدميوقراطية الشعبية مبناسبة العيد الوطني لبالده.

سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح

سفارتنا بالقاهرة تهيب بالكويتيني للتقيد 
بتعليمات احلكومة في شأن النقد األجنبي

القاهرةـ  كونا: أهابت سفارتنا في القاهرة 
بجميع املواطنــني الكويتيني القادمني إلى 
مصر التقيد بالتعليمات والقوانني الصادرة 
عن احلكومة املصرية في شأن إدخال النقد 

األجنبي إلى البالد وإخراجه منها.
وأكدت الســفارة في بيــان لها ضرورة 
أن يفصح املســافر عند الدخول من منافذ 
الدولــة أو اخلروج منها عن مقدار ما لديه 

من مبالغ نقدية تتعدى خمسة آالف جنيه 
مصري (حوالي ٢٦١ دوالرا) أو تتعدى ١٠

آالف دوالر أميركي أو ما يعادلها من العمالت 
األجنبية. كما أهابت الســفارة باملواطنني 
الكويتيني القادمني إلى مصر عدم جلب أو 
حيازة أو اســتخدام أي نوع من الطائرات 
بدون طيار (درون) داخل األراضي املصرية 

جتنبا للمساءلة القانونية والقضائية.

الزمانان واملنصور قدما أوراق اعتمادهما 
سفيرين لدى اليابان وبنني

طوكيــو - كونــا: قدم 
الســفير ســامي الزمانــان 
نســخة من اوراق اعتماده 
ســفيرا لدى اليابان والتي 
وزيــر  نائــب  تســلمها 
اخلارجيــة الياباني تاكيو 
مــوري. وقالــت ســفارتنا 
في طوكيو في بيان إنه مت 
خالل االجتماع تبادل اآلراء 
حول سبل تطوير عالقات 
الشراكة والصداقة املتميزة 
بني الكويت واليابان. وأكد 
الزمانــان بذلــه  الســفير 
قصــارى جهــوده لتعزيز 
الروابط املتينة بني البلدين 
والشــعبني الصديقني على 
مختلف املستويات انطالقا 
مــن الثقــة الســامية التي 
أواله إياها صاحب الســمو 
األمير الشيخ نواف األحمد 
وتوجيهات سمو نائب األمير 
وولي العهد األمني الشــيخ 
مشــعل األحمــد بتوطيــد 
عالقات الكويت مع مختلف 

الدول الصديقة. 
 بــدوره، قدم الســفير 

د.مشعل املنصور نســخة من أوراق اعتماده 
إلى وزير اخلارجية والتعاون في بنني أوريليني 
أغبينونسي سفيرا فوق العادة ومفوضا للكويت 
لدى جمهورية بنني. وذكرت سفارتنا لدى بنني 
فــي بيــان لـ«كونا» أن الســفير املنصور نقل 
خالل لقائه الوزير أغبينونسي حتيات وزير 
اخلارجية الكويتي الشيخ د.أحمد ناصر احملمد 
ومتنياته له ولشعب بنني الصديق كل التقدم 

واالزدهار. وأكد السفير املنصور بحسب البيان 
حرص الكويت على تعزيز العالقات مع بنني 
وضــرورة فتح مجاالت جديــدة للتعاون مبا 
يخدم البلدين الصديقني ومصاحلهما املشتركة.

من جانبه، أشاد وزير خارجية بنني وفق 
البيــان بالعالقــات الطيبة التــي جتمع بنني 
بالكويت والدور الرائد الذي تقوم به في عدد 
من املجاالت، ومن أهمها مجال العمل اإلنساني.

السفير سامي الزمانان يقدم نسخة من اوراق اعتماده الى نائب وزير اخلارجية 
الياباني تاكيو موري

السفير د.مشــعل املنصور خالل تقدمي نسخة من أوراق اعتماده إلى وزير 
اخلارجية والتعاون في بنني أوريليني أغبينونسي

أمني سر «املهندسني»: تعديل مواعيد العمل
أمر ممكن للمساهمة في تقليل االزدحام

دعــا أمــني ســر جمعيــة 
اردينــي  املهندســني م.فهــد 
العتيبي، إلى تشــديد الرقابة 
املرورية على الطرقات، مشيرا 
إلى انطــالق العام الدراســي 
بــدء  الــذي يشــهد  اجلديــد 
االزدحام املروري على أغلب 

طرق الكويت.
وأعرب العتيبي عن األمل 
في أن تقوم اجلهات املعنية في 
كل الوزارات بالتنسيق وتعديل 
مواعيد الــدوام في احلضور 
واالنصراف سواء في املدارس 

أو اجلهــات احلكومية، الفتا إلى أن املرونة في 
تعديل مواقيت العمل (الدوامات) أمر في متناول 

اليد وساهم في احلد من االزدحامات.
ودعــا العتيبــي مســتخدمي الطــرق كافة 
إلى االلتــزام باألنظمة والقوانــني، ومنها على 
سبيل املثال ال احلصر، ربط حزام األمان وعدم 
استخدام الهاتف والتقيد بالسرعة احملددة على 

كل طريق والتعاون مع رجال 
املرور واجلهات املعنية من أجل 
تقليل احلوادث واحلفاظ على 

املمتلكات واألرواح.
وأضاف: إننــا نأمل أيضا 
من اجلهات املعنية أن تشــدد 
رقابتهــا وتقــوم بتطبيــق 
القانون وتنفيذه على املخالفني 
واملســتهترين، مشــيدا مبــا 
القليلة  الفترة  شهدناه خالل 
املاضيــة من حمــالت لضبط 
السير وحجز املركبات املخالفة 
وفرض تطبيق األنظمة على 
اآلليات التي تسلك الطرق بغير مواعيدها وتسبب 
االزدحامات. وأعرب العتيبي عن األمل في تشديد 
الرقابة على الطرق اخلارجية وخطوط ســير 
الشاحنات وعدم السماح لها باستخدام الطرق 
الداخليــة في أوقات الــذروة املرورية، مضيفا 
أن تعاون اجلميع سينعكس إيجابا على جعل 

حركة السير في البالد أكثر انسيابية وأمنا.

العتيبي دعا إلى تشديد الرقابة املرورية وتطبيق أشد العقوبات

م.فهد العتيبي

سفير طاجيكستان: افتتاح خط الطيران املباشر
سيسهم في تطوير التعاون مع الكويت

أسامة دياب

قال عميد السلك الديبلوماسي 
وسفير طاجيكستان لدى البالد 
زبيداهللا زبيدوف إن بالده اليوم 
تتمتــع بعالقات ديبلوماســية 
ووديــة مع أكثر مــن ١٨٠ دولة 
في العالم، كما أنها عضو كامل 
في ٥٧ منظمة دولية وإقليمية.
وكشف زبيدوف في مؤمتر 
صحافــي عقده مبقر الســفارة 
مبناسبة الذكرى الـ ٣١ الستقالل 
طاجيكســتان أن الكويت كانت 
من أولــى دول املجتمع الدولي 
التي اعترفت رسميا باستقالل 
جمهوريــة طاجيكســتان، كما 
أنهــا كانــت أول دولــة عربية 
يقوم رئيس دولة طاجيكستان 
بزيارة رســمية إليها. وأضاف 
أن العالقات الديبلوماسية بني 
طاجيكستان والكويت انطلقت 
فــي ٣١ مارس ١٩٩٥، مضيفا أن 
الكويــت أصبحت أحد شــركاء 
بــالده املهمــني واملوثوقني في 
املنطقة. وقال إن العامل األساسي 
فــي تطوير وتعزيــز العالقات 
الطيبة بني طاجيكستان ودول 
العالــم العربــي، مبا فــي ذلك 
الكويت، هو أوال وقبل كل شيء 
السياســة اخلارجية املتوازنة 
والشــفافة واملوثوقة ملؤســس 
الســالم والوحــدة الوطنيــني، 
زعيــم األمة رئيــس جمهورية 
طاجيكستان امام علي رحمون.
وأعــرب عــن ســعادته بأن 
عالقات التعاون بني طاجيكستان 
والكويت تتمتع مبثل هذا العامل 

إقامة عالقات اقتصادية وجتارية 
باستخدام الفرص املتاحة.

وأضاف أنه في هذا الصدد، 
ســتعقد في مدينة دوشــانبي 
يومي ١٩ و٢٢ سبتمبر اجلاري 
الدورة الثالثة للجنة الكويتية 
- الطاجيكية املشتركة للتعاون 
االقتصادي والتجاري والعلمي 
والفني، حيث ســيتم بحث كل 
أوجه التعاون بني املســؤولني 
من اجلانبني. كما سيتم حتديد 
مجاالت جديدة للتعاون، ومن 
املتوقع أيضــا أن يتم التوقيع 
على العديد من وثائق التعاون 
اجلديدة على هامش اجتماعات 
اللجنــة املشــتركة. ونأمــل أن 
يتوصــل الطرفــان خــالل هذا 
االجتماع إلى النتائج املرجوة.

ولفت إلى اننا سنشهد قريبا 
تدشــني أول رحلة مباشرة بني 
دوشانبي والكويت، مضيفا أن 

علمه الوطني، مــن خالل عمل 
متماســك ومبدع، حلل أصعب 
املشاكل وإزالة أصعب العقبات، 
لقيادة بلدنا احلبيب إلى مرحلة 
النمــو  اجتماعيــة مســتدامة 
االقتصــادي. وتابع أن حكومة 
الدولة وجهت كل جهودها خللق 
ظروف معيشــية كرميــة لكل 
مواطن في البالد، ونفذت العديد 
من األنشطة، مستخدمة جميع 
املوارد والفرص حلل املشــاكل 
واملهام في املجاالت االجتماعية، 
مبا فــي ذلك العلــوم والتربية 
والثقافــة والرعايــة الصحية، 
ودعــم الفئــات احملتاجــة فــي 
املجتمع، واستقطاب أكبر عدد 
ممكن من املراهقني والشباب إلى 
تعليم نوعي، وتثقيفهم بروح 

الوطنية.
وقال زبيدوف إن اســتقالل 
أقــرب  طاجيكســتان جعلهــا 
إلــى العالم والعالــم أقرب إلى 
طاجيكســتان، وأدت سياســة 
«األبــواب املفتوحة» إلى زيادة 
غير مسبوقة في سلطة وسمعة 
طاجيكســتان علــى املســتوى 

الدولي.
نتيجة لذلك، على مدى أكثر 
مــن ثالثة عقود، حققنا جناحا 
مرتبطا بشكل مباشر بالتطوير 
اإلضافــي لدولتنــا املســتقلة. 
وأضاف أن دور بالده، وخاصة 
في املنظمات املؤثرة، يعتبر فاعال 
وبناء في معاجلة القضايا امللحة 
ذات األهمية العاملية واإلقليمية، 
مثل ضمان األمن واالســتقرار 

والصحة البيئية واملناخية.

افتتــاح خط الطيران املباشــر 
سيسهم في تنمية قطاع السياحة 
وزيادة التبادل التجاري الثنائي، 
وتصديــر املنتجــات والســلع 

الطاجيكية إلى الكويت.
وبالعــودة إلى احلديث عن 
ذكــرى الـ ٣١ الســتقالل بالده، 
قال زبيدوف إنه في ٩ سبتمبر 
١٩٩١، اســتعادت طاجيكستان 
اســتقاللها، واعتــرف املجتمع 
الدولــي بهــا كدولة مســتقلة، 
وشــعب  حكومــة  وحتتفــل 
طاجيكستان بالذكرى احلادية 
والثالثــني الســتقاللها، وهــي 
عالمــة بارزة ونقطة حتول في 
التاريخ احلديث للبالد، وحلظة 
من الســعادة والكرامة العالية 
للشعب الطاجيكي القدمي واملبدع 
واملجــد. وأضاف أن اســتقالل 
الدولــة خلق فرصــة تاريخية 
فريــدة لشــعبنا ليتحــد حتت 

أكد خالل مؤمتر صحافي أن الكويت كانت أول دولة عربية قام رئيس طاجيكستان بزيارة رسمية لها

عميد السلك الديبلوماسي وسفير طاجيكستان لدى الكويت زبيداهللا زبيدوف مع ممثلي الصحف احمللية

األساســي، روابــط الصداقــة 
واألخــوة بني القــادة، وتتطور 
في ضوء ذلك، مضيفا أنه ال شك 
في أن عالقة الصداقة واألخوة 
الرئيــس رحمون وســمو  بني 
األميــر الراحل الشــيخ صباح 
األحمد، لعبت دورا رئيسيا في 
الترويج الناجح للعالقات املفيدة 

بني البلدين.
إلــى أن  وأشــار زبيــدوف 
العالقات االقتصادية والتجارية 
بــني طاجيكســتان والكويــت 
لــم تصــل بعــد إلى مســتوى 
العالقــات السياســية اجلــادة 
وال تلبي رغبات القيادة العليا 
والشعبني الصديقني، مستدركا 
بأن طاجيكستان تتميز بوجود 
فرص واســعة للتعاون املثمر 
في مجاالت االقتصاد والتجارة 
واالستثمار والسياحة، وحتاول 
الدوائر املعنية في البلدين اليوم 

«الهالل األحمر» تبدأ حملة جمع تبرعات ملتضرري 
الصومال والسودان وباكستان

بدأت جمعية الهالل األحمر 
أمــس حملــة جلمــع تبرعات 
ملتضرري الفيضانات والسيول 
وحاالت اجلفاف في الصومال 
والســودان وباكســتان، وذلك 
عبر املوقع اإللكتروني للجمعية 
واألجهزة التابعة لها في مجمع 

األڤنيوز.

الشــأن الدوائي واملأوى ومياه 
الشرب.

وأوضحت البرجس أن هذه 
الــدول تعانــي أزمة إنســانية 
حقيقيــة تضــرر علــى اثرها 
ماليني األشخاص في ظل النقص 
الشديد ملتطلبات احلياة هناك، 
داعيــة اجلميع إلى املســارعة 

تؤديه الكويت على املستويني 
الشعبي والدولي».

وأكدت أن القيادة الرشيدة 
فــي الكويت ســباقة دائما إلى 
فعــل اخليــر، داعية شــركات 
ومؤسسات الدولة واألفراد إلى 
املســارعة في التبرع لتخفيف 
من آثار األزمة في تلك الدول.

بالتبرع عبر املوقع اإللكتروني 
للجمعية واألجهزة التابعة لها 

في مجمع األڤنيوز.
وأضافت أن احلملة تهدف 
إلى رفع املعاناة عن «أشقائنا من 
متضرري الفيضانات والسيول 
وحاالت اجلفاف وجاءت انعكاسا 
للدور اإلنساني والريادي الذي 

استجابة للحاجة املاسة وتوفير ما ينقصهم من متطلبات احلياة األساسية بعد الفيضانات والسيول وحاالت اجلفاف

.. ومنشور حملة دعم متضرري الفيضانات والسيول في الصومال .. ومنشور حملة دعم متضرري الفيضانات والسيول في السودان منشور حملة «الهالل األحمر» لدعم متضرري الفيضانات والسيول بباكستان

العــام في  وقالــت األمــني 
البرجــس إن  اجلمعيــة مهــا 
إطــالق احلملة يأتــي تضامنا 
مع الظــروف الراهنة الصعبة 
التي يواجهها األشقاء في الدول 
املذكــورة واســتجابة للحاجة 
املاسة ملا ينقصهم من متطلبات 
احلياة األساســية، السيما في 

العالقات االقتصادية والتجارية بني البلدين مازالت دون الطموح واللجنة املشتركة ستعقد يومي ١٩ و٢٢ اجلاري


