سفارتنا في باريس تدعو ألخذ احليطة واحلذر من املظاهرات
ج��ددت سفارة الكويت في باريس أم��س السبت
دعوة رعاياها املوجودين في املدن الفرنسية إلى أخذ
احليطة واحل��ذر نظرا لتجدد مظاهرات (السترات
الصفراء) في البالد.
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أمير البالد يهنئ ملكة بريطانيا
مبناسبة عيد ميالدها

ودع��ت السفارة ف��ي بيان جميع املواطنني الى
االب��ت��ع��اد ع��ن ام��اك��ن امل��ظ��اه��رات وال��ب��ق��اء ف��ي مقار
السكن وع��دم مغادرتها إال حل��االت ال��ض��رورة مع
االلتزام بتعليمات وارشادات السلطات احمللية بهذا

اخلصوص.
وأش�����ارت ال���ى ض�����رورة ال��ت��واص��ل م��ع��ه��ا في
احل��االت الطارئة على الرقمني الهاتفيني التاليني:
( )0033147235425و(.)0033670673834

alwasat.com.kw
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سفير الكويت في أذربيجان بحث
مع محافظ «أستارا» التعاون املشترك
ب��ح��ث س��ف��ي��ر دول����ة ال��ك��وي��ت ل��دى
أذربيجان سعود عبد العزيز الرومي
مع محافظ مدينة «أس��ت��ارا» غضنفر
أغاييف سبل تطوير العالقات الثنائية
بني دولة الكويت وأذربيجان .
وق��ال السفير الرومي ان املباحثات
تناولت سبل تنمية عالقات الصداقة
وال���ت���ع���اون وس��ب��ل ت��ط��وي��ره��ا بني
اجلانبني مشيرا الى ان الكويت تربطها
باذربيجان عالقات وثيقة في الكثير من
املجاالت .
واعرب الرومي عن رغبة الكويت في
تطوير التعاون االقتصادي والتجاري
والسياحي مع اذربيجان مالحظا ان

عامل ال��ق��رب اجل��غ��راف��ي ب�ين البلدين
يساهم في تعزيز هذه التوجهات.
واض��اف ان��ه ق��ام بجولة في املدينة
اطلع خاللها على الفرص االستثمارية
املتاحة في احملافظة وتفقد سير انتاج
مصنع الشاي ال��ذي يعتبر االكبر من
نوعة في املنطقة
وأوض��ح أنه أج��رى مباحثات كذلك
مع محافظ مدينة  /النكاران  /طاليع
قاراشوف تناولت افاق تطوير عالقات
التعاون بني اجلانبني في االقتصادية
واالس��ت��ث��م��اري��ة م��ش��ي��را ال���ى ان ه��ذه
احملافظة تعتبر احد الكبر احملافظات
ال��ت��ي حت��ظ��ى ب����دور ري����ادي ف��ي منو

االقتصاد االذربيجاني .
وأعاد الرومي إلى األذهان أن الكويت
كانت في مقدمة ال��دول التي قدمت يد
العون من خالل املساعدات االنسانية
للنازحني االذربيجانيني م��ن مناطق
النزاع في اقليم ناغورنو كاراباخ عام
 1991بتوجيهات م��ن سمو األمير
الراحل الشيخ جابر األحمد.
وذك���ر أن���ه ق���ام ك��ذل��ك ب��ج��ول��ة في
احملافظة زار خاللها عدد من املؤسسات
الزراعية والصناعية والسياحية هناك .
وراف��ق السفير الرومي في جولته
هذه السكرتير األول في السفارة بدر
العدواني.

السفير سعود الرومي

سفارة الكويت باملغرب تستضيف بازار خيري لفائدة مشفى األطفال في «الرباط»
استضافت سفارة دولة الكويت لدى
امل��غ��رب ب���ازارا خيريا يخصص ريعه
لفائدة مشفى األطفال بالرباط.
وق��ال��ت رئ��ي��س املجموعة العرببة
للنادي الدبلوماسي للسفراء املعتمدين
باملغرب وحرم السفير الكويتي نوال
اجلري إن استضافة السفارة الكويتية
للبازار اخليري التفاتة انسانية رقيقة

م��ن ج��ان��ب ع��ق��ي�لات ال��س��ف��راء ال��ع��رب
امل��ع��ت��م��دي��ن ب��ال��رب��اط ل��دع��م ظ���روف
اي���واء واستشفاء االط��ف��ال ف��ي مشفى
اب��ن سينا ب��ال��رب��اط .وأض��اف��ت أن هذا
النشاط االن��س��ان��ي ال���ذي ت��ش��ارك فيه
عقيالت السفراء املعتمدين بالرباط
يروم التخفيف من آالم األطفال املرضى
والس��ي��م��ا امل��ص��اب�ين منهم بالسرطان

موضحة ان مداخيل البازار ستخصص
لدعم بنيات استقبال وايواء واستشفاء
االطفال املرضى باملشفى املذكور.
ول��ف��ت��ت إل���ى دع���م ال��ك��وي��ت للعمل
اإلنساني مؤكدة «أن ه��ذا الدعم ميثل
ت��وج��ه��ا ع��ام��ا ل���دى الكويتيني ق��ي��ادة
وحكومة وشعبا» معربة ع��ن الدعم
واملساهمة ملختلف املبادرات االنسانية

واالع��م��ال اخليرية للنهوض باوضاع
الطفولة واملراة في املغرب.
وحضر تنظيم البازار وزيرة الصناعة
ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة امل��غ��رب��ب��ة جميلة مصلى
وعقيلة رئيس احلكومة املغريية حليمة
العثماني فضال ع��ن عقيالت السفراء
املعتمدين بالرباط وهيئات املجتمع
املدني.

خالل ثاني أيام االستفتاء على التعديالت الدستورية
سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد

ب��ع��ث ص��اح��ب ال��س��م��و أم��ي��ر ال��ب�لاد
الشيخ صباح األحمد ببرقية تهنئة إلى
صاحبة اجلاللة امللكة إليزابيث الثانية
ملكة اململكة املتحدة لبريطانيا العظمى
وإيرلندا الشمالية الصديقة عبر فيها
س��م��وه ع��ن خ��ال��ص تهانيه مبناسبة
ذكرى عيد ميالد جاللتها متمنيا سموه
جلاللتها موفور الصحة والسعادة.
مشيدا سموه مبا شهده البلد الصديق
في عهد جاللتها من إجنازات حضارية
في مختلف املجاالت ومؤكدا سموه عمق
ورسوخ العالقات التاريخية والوطيدة
التي تربط البلدين والشعبني الصديقني

راجيا سموه للمملكة املتحدة وشعبها
الصديق املزيد من الرقي واالزدهار.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف
األح��م��د ببرقية تهنئة إل��ى صاحبة
اجلاللة امللكة إليزابيث الثانية ملكة
اململكة املتحدة لبريطانيا العظمى
وايرلندا الشمالية الصديقة ضمنها
سموه خالص تهانيه مبناسبة عيد
ميالد جاللتها متمنيا جلاللتها موفور
الصحة والعافية.
كما بعث سمو الشيخ جابر املبارك
رئيس مجلس ال���وزراء ببرقية تهنئة
مماثلة.

سفير مصر لدى الكويت :إقبال كبير من أبناء اجلالية على املشاركة

عزام الصباح :العالقات بني البلدين تاريخية وعميقة

البحرين والكويت تعقدان
الثالثاء املقبل الدورة العاشرة
للجنة العليا املشتركة
السفير املصري طارق القوني يشرف على عملية التصويت

ريا�ض عواد

الشيخ عزام الصباح

تعقد البحرين والكويت أعمال
اللجنة العليا املشتركة للتعاون بني
البلدين في املنامة يوم الثالثاء املقبل
لبحث سبل تعزيز العالقات والعمل
املشترك في شتى القطاعات.
ومن املقرر أن تشهد أعمال الدورة
ال��ع��اش��رة للجنة ت��وق��ي��ع ع���دد من
االتفاقيات وم��ذك��رات التفاهم التي
ت��دع��م ك��اف��ة ج��وان��ب ال��ع�لاق��ات بني
البلدين وسبل تعزيزها في مختلف
امل��ج��االت السياسية واالقتصادية
والتجاريةوثقافيا وغيرها.
وف��ي ه��ذا اإلط��ارأك��د عميد السلك
ال��دب��ل��وم��اس��ي سفير ال��ك��وي��ت لدى
البحرين الشيخ عزام الصباح أمس
السبت أهمية انعقاد أعمال ال��دورة
العاشرة للجنة العليا املشتركة بني
البلدين والتي تستمر يومني.
وأوض���ح ف��ي تصريح ل��ـ (كونا)

إن عقد اللجنة املشتركة بني البلدين
سيتيح آفاقا جديدة للتعاون األخوي
مؤكدا أنها ستضيف لبنة قيمة في
صرح العالقات املتميزة بني البلدين.
وأك��د الشيخ ع��زام الصباح عمق
ال��ع�لاق��ات ال��ت��اري��خ��ي��ة واألخ��وي��ة
واملتميزة ب�ين الكويت والبحرين
وح���رص ال��ط��رف�ين ع��ل��ى تعزيزها
وتطويرها.
ومن املقرر أن تعقد الدورة العاشرة
للجنة العليا امل��ش��ت��رك��ة برئاسة
الشيخ صباح اخلالد نائب رئيس
مجلس ال����وزراء وزي���ر اخلارجية
ووزي���ر خارجية البحرين الشيخ
خالد بن أحمد آل خليفة.يذكر أنه مت
التوقيع على اتفاقية تأسيس اللجنة
العليا املشتركة للتعاون بني الكويت
والبحرين في الكويت في الثالث من
سبتمبر .2001

ق���ال س��ف��ي��ر م��ص��ر ل���دى ال��ك��وي��ت
ط��ارق القوني ،إن هناك إقباال كبيرا
من قبل أبناء اجلالية املصرية ،على
املشاركة في االستفتاء على التعديالت
الدستورية.
وأض����اف ال��ق��ون��ي – ف��ي تصريح
صحفي ،عقب بدء عملية االستفتاء في
السفارة املصرية بالكويت – أن بداية
التصويت ش��ه��دت ت��واف��د ع��دد كبير
من الناخبني ،في حني هناك عدد أكبر
خارج مقر السفارة ،في انتظار دوره
للدخول واإلدالء بأصواتهم.
وأع��رب عن تفاؤله بحجم مشاركة
أبناء اجلالية في عملية االقتراع على
التعديالت الدستورية ،متوقعا أن
نكون كثيفة ،مثلما ح��دث ف��ي العام
املاضي خالل االنتخابات الرئاسية.
وأوض�����ح ال��ق��ون��ي أن ال��س��ف��ارة
املصرية لدى الكويت ،استعدت لعملية
االستفتاء على التعديالت الدستورية
منذ فترة طويلة ،لضمان خروجها
بالشكل الالئق واملأمول ،الفتا إلى أنه
مت ترتيب العديد من األمور بالتنسيق
م��ع اجل��ان��ب وال��س��ل��ط��ات الكويتية؛
لتسهيل مشاركة أب��ن��اء اجلالية في
عملية االقتراع.
وأض��اف سفير مصر ل��دى الكويت
ق��ائ�لا« :أش��ك��ر ال��ك��وي��ت على دعمها
املعهود للسفارة في ترتيب وتنظيم
مثل ه��ذه امل��ن��اس��ب��ات ،وه��و م��ا يؤكد
أن ال��ع�لاق��ات امل��ص��ري��ة – الكويتية
ف��ي أحسن حاالتها ،وه��و م��ا يعكسه
التعاون الوطيد بني البلدين في مختلف
امل��ج��االت ،وك��ذل��ك الرغبة املشتركة
بينهما ف��ي دف��ع ال��ع�لاق��ات إل��ى آف��اق
أرحب» .وبدأت أمس عملية التصويت
ف��ي ال��ي��وم ال��ث��ان��ي لالستفتاء على
التعديالت الدستورية في الكويت،

حيث افتتح السفير طارق القوني ،فى
متام الساعة التاسعة من صباح أمس
جلنة االقتراع املخصصة ألبناء اجلالية
املصرية فى الكويت ،لالستفتاء على
التعديالت الدستورية.
واستقبل القوني الناخبني داخل
اللجنة ،بعد قيامه بفض الشمع األحمر
من على صناديق االقتراع ،ايذانا ببدء
عملية التصويت.
وح��رص سفير مصر لدى الكويت،
على اس��ت��ط�لاع رأي الناخبني حول
االج���راءات التنظيمية التى اتخذتها
السفارة استعدادا لعملية االستفتاء؛
حيث اش��ادوا بحزمة التيسيرات التى
وفرتها السفارة ،س��واء منظومة نقل
الناخبني م��ن نقاط التجمع ،أو آلية
التصويت السريعة.
وكان الناخبون قد ب��دؤوا بالتوافد
م��ن��ذ ال��س��اع��ة ال��س��اب��ع��ة وال��ن��ص��ف
ص��ب��اح��ا ،ع��ل��ى ن��ق��اط التجمع التي
حددتها السفارة املصرية باملناطق
التى تشهد كثافة مرتفعة للمصريني،
مثل مناطق الفحيحيل ،واملهبولة،
وح��ول��ي ،وامل��ن��ق��ف ،وخ��ي��ط��ان؛ حيث
اس��ت��ق��ل��وا احل���اف�ل�ات ال��ت��ي وف��رت��ه��ا
السفارة بالتنسيق مع رجال األعمال
املصريني والشركات الكويتية ،والتي
تزينت باألعالم املصرية ،إلى منطقة
(اجلزيرة اخل��ض��راء) ،املواجهة حلى
ال��س��ف��ارات ،ومنها ال��ى مقر السفارة
لالدالء بأصواتهم .جتدر اإلشار إلى أن
السفارة املصرية لدى الكويت ،كانت قد
شهدت في اليوم األول لالستفتاء على
التعديالت الدستورية ،اقباال مكثفا
من قبل الناخبني ،ل�لادالء بأصواتهم؛
وذلك في أعقاب انتهاء صالة اجلمعة؛
حيث اصطفوا في طوابير طويلة أمام
البوابات اإللكترونية التي مت وضعها
مبدخل السفارة.

جانب من احلضور الكثيف أمام سفارة مصر في الكويت

ناخبة مصرية على كرسي متحرك تشارك في االستفتاء

