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وفد برملاني كويتي يشارك في جلسة البرملان العربي
توجه وفد من مجلس األمة أمس األحد 
إلى القاهرة للمشاركة في اجللسة الرابعة 
لدور االنعقاد الثالث من الفصل التشريعي 

الثاني للبرملان العربي امل��ق��رر عقدها 
هناك خالل الفترة من 17 إلى 19 يونيو 

اجلاري.

وقالت شبكة الدستور اإلخبارية في 
بيان لها إن ال��وف��د يضم النائبني خالد 

العتيبي وعلي الدقباسي.
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سمو ولي العهد يستقبل الشيخ ناصر صباح األحمد

سموه تلقى رسالة خطية من الرئيس الروسي 

األمير يستقبل ولي العهد والغامن واملبارك

استقبل صاحب السمو أمير البالد الشيخ 
صباح األحمد بقصر بيان صباح أمس سمو 
ولي العهد الشيخ نواف األحمد. كما استقبل 
سموه رئيس مجلس األمة م��رزوق الغامن. 
واستقبل سموه سمو الشيخ جابر املبارك 
رئيس مجلس ال��وزراء. كما استقبل سموه 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير 

الدفاع الشيخ ناصر صباح األحمد.
من جهة أخرى فقد تلقى صاحب السمو 
أمير البالد الشيخ صباح األحمد رسالة 
خطية من الرئيس فالدميير بوتني رئيس 
روس��ي��ا االحت��ادي��ة الصديقة أع���رب فيها 
عن ص��ادق حتياته وطيب متنياته لسموه 
ومنوها ب��أن سموه قائدا سياسيا حكيما 

ذو خ��ب��رة وب��ع��د ن��ظ��ر وم��ش��ي��دا فخامته 
ب���ال���دور ال���ذي ق���ام ب��ه س��م��وه ف��ي إق��ام��ة 
العالقات الدبلوماسية بني البلدين والدور 
الشخصي ال��ذي يقوم به سموه في تعزيز 
التعاون السياسي واالقتصادي والتجاري 
واالس��ت��ث��م��اري ب��ني ال��ب��ل��دي��ن والشعبني 
الصديقني مما يعزز االم��ن واالستقرار في 

املنطقة.
 وإذ أع��رب صاحب السمو أمير البالد 
لفخامته عن بالغ شكره وتقديره على ما 
عبر عنه من طيب املشاعر، مشيدا سموه 
بالعالقات التاريخية والوطيدة والراسخة 
بني البلدين الصديقني والتي شهدت املزيد 
من التطور خالل عهد رئاسة فخامته متطلعا 

إلى االرتقاء باطر التعاون املشترك بينهما 
في كافة املجاالت آلفاق أرحب ملا فيه مصلحة 

البلدين والشعبني الصديقني.
م��ج��ددا سموه ال��دع��وة لفخامته للقيام 
بزيارة دولة الكويت ليحل ضيفا عزيزا على 
الشعب الكويتي وعلى سموه، متمنيا سموه 
لروسيا االحت��ادي��ة وشعبها الصديق كل 
الرقي والتقدم واالزدهار وللعالقات املتميزة 
بني البلدين الصديقني املزيد من التطور 

والنماء.
وقد قام بتسليم الرسالة لوزير شؤون 
الديوان األميري الشيخ علي اجلراح سفير 
روسيا االحتادية لدى دولة الكويت نيكوالي 

ماكاروف.

.. وسموه يستقبل الشيخ صباح اخلالد

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد بقصر بيان صباح أم��س رئيس 
مجلس األمة مرزوق الغامن. كما استقبل 
سمو ولي العهد سمو الشيخ جابر املبارك 

رئيس مجلس الوزراء.
واستقبل سمو ول��ي العهد الشيخ 
نواف األحمد النائب األول لرئيس مجلس 
ال����وزراء ووزي���ر ال��دف��اع الشيخ ناصر 

صباح األح��م��د. كما استقبل سمو ولي 
العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 

اخلارجية الشيخ صباح اخلالد.
واستقبل سمو ولي العهد نائب رئيس 

مجلس ال��وزراء ووزي��ر الداخلية الشيخ 
خالد اجلراح. كما استقبل سمو ولي العهد 
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة 

لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح.

الكويت جتدد إدانة األعمال اإلجرامية ولي العهد يستقبل الغامن واملبارك و بعض الوزراء
باخلليج العربي وتطالب بالتحقيق

ج��دد م��ن��دوب الكويت ال��دائ��م ل��دى األمم 
املتحدة السفير منصور العتيبي إدان��ة 
ال��ك��وي��ت األع��م��ال اإلج��رام��ي��ة ف��ي اخلليج 
العربي املتمثلة في مهاجمة السفن وناقالت 

النفط ومطالبتها بالتحقيق فيها.
وردا على س��ؤال ل� )كونا( ح��ول موقف 
الكويت في إطار عضويتها غير الدائمة في 
مجلس األم��ن بشأن الهجمات االخيرة قال 
السفير العتيبي إن »الكويت دانت وبشدة 
وفى أكثر من مناسبة وعلى عدة مستويات 

االعمال االجرامية في اخلليج العربي«.
وأكد مطالبة الكويت بالعمل على وقفها 
والتحقيق في احلادثتني اللتني وقعتا مؤخرا 
واتخاذ ما يلزم من تدابير حلماية املمرات 
املائية ومحاسبة املسؤولني عن هذه االعمال 

اإلجرامية.
كما ج��دد اعتبار الكويت تلك الهجمات 
انتهاكا س��اف��را للقانون ال��دول��ي وتهديدا 
خطيرا لسالمة املالحة البحرية في هذه 
املنطقة احليوية من العالم. وشدد السفير 
العتيبي على دع��م ال��ك��وي��ت ومساندتها 
ملناقشة ه���ذه امل��س��أل��ة ف��ي مجلس االم��ن 

وابقائها قيد النظر.
وفي ضوء تولي الكويت الرئاسة الدورية 

ملجلس األمن حاليا دان أعضاء الهيئة األممية 
باإلجماع الهجوم ال��ذي وق��ع على ناقلتي 
النفط ف��ي خليج عمان اخلميس املاضي 
واصفني احلدث بأنه انتهاك للقانون الدولي 

وعمل إجرامي.
كما دان الشيخ صباح اخلالد نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير اخلارجية الكويتي في 
وقت سابق استهداف ناقلتي نفط في خليج 

عمان.
وق��ال في كلمته خ��الل ترؤسه اجللسة 
األولى بني مجلس األمن واجلامعة العربية 
بنيويورك إن االستهداف يأتي ضمن سلسلة 
مستمرة من األعمال التخريبية التي متس 
سالمة املمرات املائية وتقوض أمن الطاقة 

في العالم مما يهدد األمن والسلم الدوليني.
وجدد في هذا الصدد دعوة املجتمع الدولي 
التخاذ اإلج��راءات والتدابير الالزمة كافة 
للحيلولة دون املزيد من التوتر في هذه 

املنطقة احلساسة من العالم.
وك��ان��ت ناقلة نفط نرويجية وسفينة 
متلكها سنغافورة تعرضتا لهجوم في بحر 
عمان اخلميس املاضي وذل��ك بعد شهر من 
انفجارات أحلقت أضرارا بثالث ناقالت نفط 

وسفينة قبالة ساحل اإلمارات. 

السفير منصور العتيبي

دعت سفارة الكويت لدى النمسا وسلوفينيا املواطنني 
الراغبني بالسفر إلى األراضي النمساوية والسلوفينية إلى 
التقيد باإلرشادات والقوانني جتنبا لتعرضهم الي مشاكل 
خالل فترة تواجدهم هناك وضمانا لسالمتهم. وشددت 
السفارة في بيان على ضرورة  احلصول على التأشيرة من 
السفارة النمساوية في الكويت للراغبني بالسفر الى النمسا  
كمحطة اول��ى اضافة الى التقيد باصدار نوع التأشيرة 
املناسبة لغرض السفر. وأوض��ح البيان ان التأشيرة 
السياحة من نوع ) سي( تتيح ملستخدمها البقاء في منطقة 
الشنغن مدة ال تتجاوز ال 90 يوما في حني تاشيرة العالج 
من نوع ) دي( تتيح حلاملها البقاء في النمسا او سلوفينيا 
م��دة 90 يوما وتكون قابلة للتمديد من قبل السلطات 
الرسمية هنا م��ع ض���رورة التأكد م��ن ت��اري��خ صالحية 
التأشيرة كتاريخ البداية واالنتهاء. ودعا البيان الراغبني 
بالعبور جوا )ترانزيت( من والى دول العالم باستثناء 
منطقة الشنغن عبر  مطارات النمسا او سلوفينيا التقيد 
باصدار تأشيرة العبور  ما لم تكن لديهم تأشيرة شنغن 

صاحلة املدة في حال رغبتهم عبور نقطة اجلوازات او في 
حال فترات االنتظار الطويلة والرغبة باالقامة في فندق 
املطار الفتني الى ان تأشيرة  العبور تخول صاحبها االقامة 

داخل حدود منطقة الشنغن مدة ال تزيد عن 24 ساعة.
ودع��ت السفارة املواطنني ال��ى ض��رورة االفصاح عن 
اية مبالغ نقدية تزيد قيمتها عن عشرة االف يورو )نحو 
6ر11 ألف دوالر( او ما يعادلها من العمالت األجنبية عند 
دخولهم او مغادرتهم لألراضي النمساوية او السلوفينية 
مع احلرص على االحتفاظ بايصال صرف النقود جتنبا 

للتعرض ألي مسائلة قانونية.
 وشدد البيان على ضرورة حمل جوازات السفر خالل 
جتولهم ف��ي االراض���ي النمساوية والسلوفينية وعند 
عبورهم للحدود داخل اراضي منطقة دول الشنغن. وجدد 
البيان تأكيده على القوانني في النمسا متنع تغطية الوجه 
)برقع او نقاب( في االماكن العامة ووسائل النقل واملرافق 

احلكومية واملدارس واجلامعات.
واك��د ض���رورة االحتفاظ بالتامني الصحي اخل��اص 

بالسفر الذي مت استخراجه عند التقدمي على طلب تأشيرة 
الشنغن وذلك الستخدامه  او للمطالبة باملبالغ التي مت 

صرفها لهذا الغرض اذا تطلب األمر.
كما دعت السفارة املواطنني الراغبني باستئجار شقق 
خالل فترة اقامتهم املؤقتة في النمسا  أو سلوفينيا ضرورة 
التعامل مع مكاتب عقارية رسمية وإبرام عقد إيجار رسمي 
وقراءته جتنبا للمشاكل وحلفظ احلقوق. ودعت الراغبني 
في استئجار السيارات الى التقيد باالستئجار من مكاتب 
تأجير السيارات الرسمية بالدولة وليس من قبل افراد 
واصدار رخصة قيادة دولية اضافة الى التأكد قبل شحن 
اي سيارة الى النمسا من مطابقتها ملواصفات وشروط 
االحتاد األوروبي. واكد على االلتزام بتوفير مقعد لالطفال 
بالسيارة حيث ينص القانون باستخدامه لالطفال ملن هم 

ما دون سن ال14 سنه اوطول ما دون 150 سم.
 وأشار إلى استعداد السفارة لتقدمي التسهيالت الالزمة 
واملساعدة على الرقم التالي 004314055646  إضافة الى 

رقم الطوارئ على مدار الساعة 00436641666667 .

سفارة الكويت تدعو الراغبني بالسفر
 إلى النمسا وسلوفينيا التقيد باإلرشادات والقوانني

سمو األمير يستقبل مرزوق الغامن

.. وسموه يستقبل سمو الشيخ جابر املبارك

الشيخ علي اجلراح يتسلم رسالة خطية لسمو األمير من الرئيس الروسي


