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رئيس الوزراء هّنأ رئيس ولي العهد هّنأ رئيس سورينام بالعيد الوطنياألمير هّنأ رئيس سورينام بالعيد الوطني
سورينام بالعيد الوطني

بعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد 
نــواف األحمد الصباح ببرقية تهنئة إلى الرئيس 
تشان سانتوخي رئيس جمهورية سورينام مبناسبة 

العيد الوطني لبالده.

بعث صاحب السمو األمير 
الشــيخ نواف األحمد ببرقية 
تهنئــة إلــى الرئيس تشــان 
ســانتوخي رئيس جمهورية 
سورينام الصديقة عبر فيها 
ســموه عــن خالــص تهانيه 
مبناسبة العيد الوطني لبالده، 
متمنيا سموه له موفور الصحة 
والعافية وجلمهورية سورينام 
وشــعبها الصديق كل التقدم 

واالزدهار.

بعث ســمو ولي العهد 
الشــيخ مشــعل األحمــد 
ببرقية تهنئة إلى الرئيس 
تشان ســانتوخي رئيس 
ســورينام  جمهوريــة 
الصديقــة ضمنها ســموه 
خالص تهانيه مبناســبة 
العيد الوطني لبالده راجيا 
له وافر الصحة والعافية.

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمدصاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد

سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح

مبنى األدلة اجلديد يضم أكبر املختبرات اجلنائية على املستوى اإلقليمي مجهزًا بأحدث األجهزة املتطورة

«الرسالة اإلنسانية»: نأمل أن يشمل العفو 
جميع من دانهم القضاء داخل وخارج الكويت

تـقـدمـــت جمعيــة 
الرسـالـــة االنـســـانية 
الوطنية إلى مقام صاحب 
الشــيخ  الســمو األمير 
نواف األحمد بأسمى آيات 
الشــكر والعرفــان على 
مبادرة سموه اإلنسانية 
التي تقضي باســتكمال 

ملف العفو األميري.
وقالت في بيان لها 

اصدرته امس:
االعــتـــزاز  بـكـــل 
والتقديــر واالفتخار، 
تتقدم جمعية الرسالة 
اإلنسانية الوطنية إلى 
مقــام صاحب الســمو 

األمير الشيخ نواف األحمد بأسمى آيات 
الشــكر والعرفــان على مبادرة ســموه 
اإلنســانية التي تقضي باستكمال ملف 
العفو األميري ليشمل بقية من صدرت 
بحقهم أحكام قضائية في قضايا سابقة، 
وليضمهــم حتت جناح العطاء األميري 
الســامي، الذي عرف بــه أمير التواضع 

واملكرمات.
ويســعد اجلمعيــة كذلــك أن تثمــن 
عاليا النظــرة األبوية احلانية الصادقة 
من قبل صاحب الســمو ألبنــاء الوطن 
تعزيزا للمصاحلة الوطنية، ومتهيدا لطي 
صفحة املاضي، وبدء صفحة جديدة تعلي 
قدر الكويت، وحتفظ لها أمنها وسالمها 

ووحدتها الوطنية.
وتشرف اجلمعية بأن تشيد كل اإلشادة 
مبوقف وجهود سمو ولي العهد الشيخ 

مشعل األحمد وبدعمه وتأييده ومباركته 
خطوة صاحب السمو اإلنسانية األبوية 
املباركة. وال يفــوت اجلمعية أن تتقدم 
بعظيم الشكر وجزيل التقدير إلى رئيس 
مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف 
األحمد الصباح الذي وضع ملف العفو 
على رأس قائمة أولويات احلكومة إميانا 
من سموه بأنه يخدم الوطن واملواطنني.

وأعربت جمعية الرســالة اإلنسانية 
الوطنية عن أملها في أن يشمل هذا العفو 
األميري األبوي السامي جميع من دانهم 
القضاء وأصدر ضدهم أحكاما سواء كانوا 
داخل الكويت أو خارجها، لتعم الفرحة 
وتكتمل البهجة، وتلتقي األسر الكويتية 

بأبنائها في ود وخير وصفاء.
حفظ اهللا الوطن وقائد الوطن، ووفق 

اجلميع إلى ما فيه خير الوطن.

تقدمت بالشكر إلى القيادة السياسية

سفير بلغاريا: نسعى إلحياء خط الطيران املباشر مع الكويت

أسامة دياب

أكد السفير البلغاري لدى 
البالد دمييتــار دمييتروف 
«االهتمام بالفعاليات الثقافية 
وبالتواصل في املجال الثقافي 
بني بلــدي بلغاريــا وبلدي 
الثاني الكويت»، مضيفا أنه 
ســيتم «االحتفــال بالذكرى 
الـــ ٦٠ لتأســيس العالقات 
الديبلوماســية بني البلدين 

السنة املقبلة».
وفي تصريــح صحافي، 
على هامش حفل موســيقي 
أقامه بحضور عدد كبير من 
أبناء جاليته ومن املواطنني 
مســاء اخلميس املاضي في 
مقــر إقامتــه، قال الســفير 
دمييتــروف إن «هذا احلفل 
يقام مبناســبة أول حضور 
ضخــم لفرقة أوبرا بلغارية 
إلى الكويت، حيث انه بفضل 
مركــز الشــيخ جابر األحمد 
الثقافي، يتم تنظيم سلسلة 
من احلفالت املوسيقية يشارك 
فيهــا طاقــم أوبــرا بلغاري 
تابــع للدولة، ويشــارك في 
هذا العرض الكبير املتطور 
أيضا، عــدد كبير من مغني 
األوبرا العامليني، وأمتنى أن 
ينال هــذا العــرض إعجاب 

اجلمهور الكويتي».
وتابع: «نحن دائما نركز 

«الطيران املباشر أحد الهموم 
الكبيــرة بالنســبة لي، وأنا 
أســعى الى إعادة إحياء هذا 
اخلط املباشر مجددا»، مضيفا 
أن «هناك اتفاقية قدمية بني 
بلدينــا في مجــال الطيران، 
واملفاوضات التــزال جارية 
بني البلدين بهدف حتديثها».
وحــول كيفية احلصول 
على تأشيرة لدخول بالده، 
أكد أن «كل كويتي ومقيم لديه 
تأشــيرة صادرة من إحدى 
دول شنغن، بإمكانه الدخول 
إلى بلغاريا دون احلاجة إلى 
تأشــيرة بلغاريــة رغــم أن 
بلغاريا ال تتبع منطقة شنغن 
بعد، إال أنها عضو في االحتاد 
األوروبــي، وتطبق بالكامل 
املعايير التي تطبقها الدول 
التابعة لشنغن لدى إصدار 
التأشيرة الوطنية البلغارية، 
ولذلــك يجــب أن يحصــل 
القادمون إلــى بلغاريا على 
تأشــيرة دخول في حال لم 
تكن لديهم تأشيرة شنغن».

وتابع: «أنا شخصيا، أقول 
إن بلغاريا دائما كانت تدعو 
الى إعفــاء التأشــيرات عن 
الكويتيني، وموقفها إيجابي 
جــدا، ولكن هنــاك إجراءات 
التابعة  تخص املؤسســات 
لالحتــاد األوروبــي وهــي 
املفوضية األوروبية والبرملان 

فعال أن مستوى التعليم في 
بلغاريا متقــدم للغاية، كما 
أن الشــعب البلغاري شعب 
مضياف ويرحب باألصدقاء 
مــن الكويــت، والكويتيون 
أشــخاص محترمــون فــي 
بلغاريــا، وهنــاك من ميلك 
منزال أو شقة في بلغاريا»، 
الوقــت نفســه  نافيــا فــي 
«احلصــول على اجلنســية 
البلغارية مقابل شراء عقار 
أو مقابل االســتثمار مببلغ 
معني، وذلك بعدما كانت هذه 

الفرصة متاحة سابقا».
وأوضــح دمييتروف أنه 
يشجع االستثمار في بالده، 
مشــددا على أنه «توجد في 
بلغاريــا إمكانيــات ممتازة، 
وتوفر فرصا للمستثمرين، 
ومن ضمنهم املســتثمرون 
الكويتيــون فــي كثيــر من 
املجاالت»، فإن تكلفة اإلنتاج 
في بلغاريا قليلة جدا، ونحن 
من أرخص الدول في االحتاد 
األوروبي، ونتيح للمستثمر 
اخلروج إلى السوق األوروبي 
الضخــم، ومن ثــم، ضريبة 
الدخل وضريبة الشركات في 
بلغاريــا قليلة جدا، إذ تبلغ 
فقط ١٠٪ وغير قابلة للزيادة 
مهما ارتفع حجم الدخل، كما 
انــه لدينا أيــد عاملة ماهرة 

وتتحدث اللغات األجنبية.

األوروبي ليتم إعفاء املواطنني 
الكويتيني من التأشيرة».

وتطرق السفير البلغاري 
إلى قضية الشهادات الصادرة 
عن جامعات بلغارية قائال: 
«نحن نسعى ألن يكون هناك 
اعتماد للشهادات البلغارية، 
وهناك الكثير من املواطنني 
البلغار الذيــن يعملون في 
الكويت بشهاداتهم البلغارية، 
ولم يكن هناك أبدا أي مشكلة 
مع شهاداتهم، وحتى اليوم ال 
توجد أي مشاكل في شهاداتنا، 
أما فيما يتعلق مبسألة اعتماد 
البلغارية، فهناك  الشهادات 
إجــراءات مــن قبــل وزارة 
التعليــم العالــي واجلهــاز 
الوطني لالعتماد األكادميي 
وجودة التعليم في الكويت 
وهــذه اإلجــراءات تخــص 
الكويتية، ولكن نأمل أن يتم 
اعتماد اجلامعــات واملعاهد 
البلغارية العليا للدراســة، 
وخصوصــا أن هنــاك عددا 
من الكويتيــني تخرجوا في 
جامعات بلغارية خصوصا 
في مجــال الطب وأســهموا 
إسهاما كبيرا في تطوير قطاع 

الصحة بالكويت.
وقال السفير دمييتروف: 
بلغاريا مكان ممتاز للدراسة 
اجلامعية، كمــا أن خريجي 
بلغاريا من الكويتيني، أكدوا 

دمييتار دمييتروف أشار خالل حفل موسيقي أقامه مبقر إقامته إلى أن التبادل الثقافي أحد جسور التواصل بني الشعوب

جانب من احلضور                  (متني غوزال) السفير دمييتار دمييتروف

علــى أهميــة العالقــات بني 
الشعوب، والثقافة من أقوى 
وأقرب اجلسور بني الشعوب، 
ونحــن نــرى أن العالقــات 
الثقافيــة لها دور خاص في 
تقــارب الشــعوب، ونحــن 
نشــجع دائما موســيقيينا 
ومغنينــا للمشــاركة فــي 
الكويــت التــي كانــت دائما 
منفتحــة علــى تنظيم مثل 

هذه الفعاليات».
وتابــع: «لدينــا جاليــة 
ال بــأس بهــا مــن املثقفــني 
واملوســيقيني،  والفنانــني 
وهم يشاركون ويساهمون 
فــي احليــاة الثقافيــة فــي 
الكويــت، ويشــاركون فــي 
تبادل اخلبرات بني البلدين 

في املجال الثقافي».
وردا علــى ســؤال عــن 
التعــاون الطبي بــني بالده 
والكويت، أجاب دمييتروف 
بأن «التعاون الطبي له دور 
إيجابي جدا  في العالقات بني 
البلدين، ونحن لدينا الكثير 
من األطباء واملمرضات الذين 
يعملون منذ سنني طويلة في 
الكويــت»، مضيفا أن «عدد 
اجلالية حاليا ال يتجاوز الـ 

٥٠٠ شخص».
وفيمــا يتعلق مبســألة 
الطيران املباشر بني البلدين، 
قــال الســفير البلغــاري أن 

العويهان: الكويت متتلك أحدث املختبرات اخلاصة
بالكشف عن اجلرائم واملخدرات واملؤثرات العقلية

منصور السلطان

أكد مدير عام اإلدارة العامة 
لألدلــة اجلنائية اللــواء عيد 
راشــد العويهــان أن الكويت 
متتلــك أفضــل املختبــرات 
اخلاصــة بكشــف اجلرائــم 
واملخدرات واملؤثرات العقلية، 
باإلضافة الــى وجود كفاءات 
بشــرية متدربة عامليا. مؤكدا 
وجود تعاون وتبادل اخلبرات 
مع مختبرات مجلس التعاون 
اخلليجي، ومشاركات علمية 
دائما ما تكون دقيقه بنتائجها 
خاصة في فحوص املخدرات 
املصنعــة وهــي مــن اصعب 
الفحوص نظرا لتغيير حالتها 

الكيميائية.
وأوضح اللواء العويهان أن 
اإلدارة العامة لألدلة اجلنائية 
تتلقى الدعــم الكامل من قبل 
النائــب األول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية الشيخ 
طالل اخلالــد، والذي انعكس 
ايجابا على املوظفني والعمل، 
مما ســاهم في تطوير العمل 

او مؤثرات عقلية أو ســموم 
بأحدث االجهزة العلمية على 
أيدي متخصصني من حاملي 
الشهادات العلمية، كما تقوم 
باستقبال وفحص حتليل جميع 
العينات املضبوطة (هيروين، 
حشيش، شــبو، كيميكال...) 
املضبوطة مع املتهمني وفحصها 
في املختبر اجلنائي لبيان إن 
كانت حتتــوي على مخدرات 

أو مؤثرات عقلية.
وأكــد العويهان أن االدارة 
العامــة لألدلــة اجلنائية هي 

يتم عمل كتاب توصية بإدراج 
هــذه املادة فــي اجلداول على 
حسب تصنيفها هل هي تتبع 
املخدرات او املؤثرات العقلية 
وبعد ذلك يتم مخاطبة اللجنة 
املشتركة للتنســيق والعمل 
فــي تنفيذ القوانــني اخلاصة 
باملخدرات واملؤثرات العقلية.

وحــول مشــروع مبنــي 
االدارة العامة لألدلة اجلنائية 
اجلديد أعلن اللواء العويهان 
أن املبنــى تقدر مســاحته بـ 
٢٠ الف متر مربع في منطقة 
جنوب السرة سيسلم لوزارة 
الداخلية منتصف العام املقبل، 
وســيكون صرحــا حكوميا 
ذا تصميــم يواكــب التطور 
العاملــي احلديث، وســيضم 
اكبــر املختبــرات اجلنائيــة 
على املستوى االقليمي ويجهز 
بأحــدث االجهــزة املتطورة، 
باإلضافــة الــى انشــاء اكبر 
أرشــيف ومختبــر خــاص 
بالبصمة (DNA) في الشرق 
االوسط وآخر لفحص املواد 

املخدرة.

من تسمح وتصدر املوافقات 
الالزمــة لإلفــراج اجلمركــي 
الكيميائية  للمــواد  اخلــاص 
وخاصة املــواد التي مت حظر 
اســتيرادها اال بشروط نظرا 
لدخولها ضمن أسباب التسمم 

الكحولي املميت.
وأضاف اللــواء العويهان 
أن هناك طرقا ذكية يقوم بها 
املهربون جللب املواد املخدرة 
الى البالد من خالل اســتيراد 
أعشاب دوائية شعبية وعند 
فحصهــا يتبــني انها حتتوي 
على مــواد مخــدرة، كما يتم 
جلب بعض أنــواع املخدرات 
عن طريق شراء مواد غذائية 
املــواد  حتتــوي علــى تلــك 
املخدرة من بعض الدول التي 
تسمح ببيعها. وأوضح اللواء 
العويهان ان التعاون بني االدارة 
العامة لالدلة اجلنائية ووزارة 
الصحة ياتي وفق بروتوكول 
متفــق عليــه في حــال ورود 
مواد جديدة وثبوت انها مادة 
مخدرة او مؤثرة عقليا وأنها 
ال تدخل في التراكيب الدوائية 

ً تطوير العمل في استقبال وإجناز املعامالت إلكترونيا

اللواء عيد راشد العويهانالشيخ طالل اخلالد

في تلقــي وإجنــاز املعامالت 
إلكترونيا عبر موقع اإلدارة.

وبــني العويهــان أن إدارة 
املختبرات لها دور كبير وجبار 
في الكشف عن أي مادة مخدرة 
من فحص عينات األشخاص 
املطلوبني واملتهمني املرســلة 
من مختلف اجلهات احلكومية 
كالنيابة العامة واإلدارة العامة 
ملكافحــة املخــدرات واإلدارة 
العامة للجمارك وبعض اجلهات 
األخرى، وذلك ملعرفة إن كانت 
حتتوي على أية مواد مخدرة 

سفارة الهند احتفلت بيوم الدستور
أسامة دياب

احتفلت سفارة الهند 
الهندي  الدســتور  بيوم 
الـثـانـــي والـسـبـعيـن 
 ،(Samvidhan Divas)
حيث يتم االحتفال بهذا 
اليــوم كل عــام، حيــث 
مت اعتماد الدســتور من 
التأسيســية  اجلمعيــة 
الهندية فــي ٢٦ نوفمبر 
١٩٤٩ ودخل حيز التنفيذ 

في ٢٦ يناير ١٩٥٠.
وبهذه املناسبة، قالت 
القائمــة باألعمــال لدى 
الهندية سميتا  السفارة 
باتيل إن يوم الدســتور 
فــي الهند هــو عيد لكل 
مواطن في الهند لالحتفال 
التأسيســية  بالوثيقــة 
للدميوقراطيــة الهندية، 
أكبــر دميوقراطيــة في 

العالم.
وأشــارت باتيــل إلى 
السياق العاملي واحمللي 
امللــيء بالتحديــات في 
الفتــرة التــي مت خاللها 
صياغة الدستور وأشادت 
برؤيــة أعضاء اجلمعية 
التي تضم  التأسيســية 
امــرأة، مضيفــة أن   ١٥
دستور هو أكبر دستور 
مكتوب في العالم، وهو 
يضمن احلقوق األساسية 
ملواطنيهــا، كما أشــادت 
فــي خطابهــا بضحايــا 
الهجــوم اإلرهابــي على 
مومبــاي في ٢٦ نوفمبر 
٢٠٠٨. واختتمت اخلطاب 
بقراءة «مقدمة الدستور 
الهندي»، كما قرأ عدد من 
الطالب الهنود في الكويت 
الهندي  الدستور  مقدمة 
بـ ١٦ لغة هندية مختلفة 
مثل األسامية والبنغالية 
والغوجاراتية والهندية 
والكانادية والكونكانية 

واملاالياالية واملاراثية والنيبالية واألودية 
والبنجابية والسنســكريتية والســندية 
والتاميلية والتيلوغوية واألردية. ودعت 
أعضــاء اجلاليــة الهنديــة فــي الكويــت 

للمشاركة في حدث يوم املغتربني الهنود 
Pravasi Bharatiya Divas-٢٠٢٣ الذي يعقد 
في إندور خالل الفترة من ٨ إلى ١٠ يناير 

.٢٠٢٣

القائمة باألعمال في السفارة ذكرت أنه أكبر دستور مكتوب في العالم

القائمة باألعمال لدى السفارة الهندية سميتا باتيل

عدد من الطالب الهنود يقرأون مقدمة دستور بالدهم         (متني غوزال)

جانب من احلضور خالل احتفال السفارة الهندية بيوم الدستور

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو


