املزرم :العالقة بني احلكومة والنواب قائمة على االحترام
أكد رئيس مركز التواصل احلكومي الناطق
الرسمي باسم احلكومة طارق املزرم أن العالقة
بني احلكومة وأعضاء مجلس األمة قائمة على
االحترام مهما بلغ االختالف في وجهات النظر
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والرأي حول بعض القضايا.
وقال املزرم في بيان صحفي أمس الثالثاء ان
احلكومة تتعامل مع كل القضايا بني السلطتني
التشريعية والتنفيذية وفق األطر الدستورية.

ولي العهد يستقبل ناصر احملمد
ومشعل األحمد

األمير يستقبل مشعل األحمد وناصر احملمد

استقبل صاحب السمو أمير البالد
الشيخ صباح األحمد بقصر بيان ظهر
أم��س نائب رئيس احل��رس الوطني
الشيخ مشعل األح��م��د .كما استقبل
سموه سمو الشيخ ناصر احملمد.
من جهة أخرى بعث صاحب السمو
أم��ي��ر ال��ب�لاد الشيخ ص��ب��اح األحمد
ببرقية تعزية إل��ى الرئيس ابراهيم
بوبكر كيتا رئيس جمهورية مالي
الصديقة عبر فيها سموه عن خالص
تعازيه وص��ادق مواساته بضحايا

الهجوم املسلح الذي استهدف إحدى
القرى بوسط مالي وأسفر عن سقوط
ال��ع��ش��رات م��ن الضحايا واملصابني
راج��ي��ا س��م��وه لضحايا ه���ذا العمل
الشنيع الرحمة وللمصابني سرعة
الشفاء والعافية.
وب��ع��ث ول��ي العهد الشيخ ن��واف
األح��م��د ببرقية تعزية إل��ى الرئيس
ابراهيم بوبكر كيتا رئيس جمهورية
مالي الصديقة ضمنها سموه خالص
تعازيه وص��ادق مواساته بضحايا

الهجوم املسلح ال��ذي استهدف إحى
القرى بوسط مالي وأسفر عن سقوط
العشرات من الضحايا واملصابني.
كما بعث صاحب السمو أمير البالد
الشيخ صباح األحمد ببرقية تعزية
إل��ى ال��رئ��ي��س محمد ب��خ��اري رئيس
جمهورية نيجيريا االحتادية الصديقة
عبر فيها سموه عن خالص تعازيه
وص��ادق مواساته بضحايا الهجمات
املسلحة ال��ت��ي اس��ت��ه��دف��ت ق���رى في
والي��ة (زم��ف��ارا) وأسفرت عن سقوط

العشرات م��ن الضحايا واملصابني
راجيا سموه لضحايا ه��ذه األعمال
املروعة الرحمة وللمصابني سرعة
الشفاء والعافية.
وب��ع��ث سمو ول��ي العهد الشيخ
ن�����واف األح���م���د ب��ب��رق��ي��ة ت��ع��زي��ة
إل��ى الرئيس محمد ب��خ��اري رئيس
جمهورية نيجيريا االحتادية الصديقة
ض��م��ن��ه��ا س��م��وه خ��ال��ص ت��ع��ازي��ه
وصادق مواساته بضحايا الهجمات
املسلحة ال��ت��ي استهدفت ق��رى في
والية (زمفارا) وأسفرت عن سقوط
العشرات من الضحايا واملصابني .كما
بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ
ص��ب��اح األح��م��د ببرقية تعزية إلى
الرئيس روش مارك كابوري رئيس
بوركينا فاسو الصديقة أع��رب فيها
سموه عن خالص تعازيه وص��ادق
مواساته بضحايا الهجوم املسلح
ال��ذي استهدف إقليم (س��وم) شمالي
بوركينا فاسو والذي أسفر عن سقوط
العشرات من الضحايا راجيا سموه
لضحايا ه��ذا العمل اآلث��م الرحمة.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف
األح��م��د ببرقية تعزية إل��ى الرئيس
روش مارك كابوري رئيس بوركينا
فاسو الصديقة ضمنها سموه خالص
تعازيه وص��ادق مواساته بضحايا
حادث الهجوم املسلح الذي إستهدف
إقليم (س��وم) شمالي بوركينا فاسو
وال���ذي أس��ف��ر ع��ن س��ق��وط العشرات
من الضحايا راجيا سموه للضحايا
الرحمة .كما بعث سمو الشيخ جابر
املبارك رئيس مجلس الوزراء ببرقيات
تعزية مماثلة.

املبارك يستقبل املمثل الشخصي
لرئيس الوزراء البحريني

سمو الشيخ جابر املبارك يستقبل سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة

استقبل سمو الشيخ جابر املبارك رئيس
مجلس الوزراء أمس املمثل الشخصي لصاحب
السمو امللكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة

رئيس وزراء مملكة البحرين الشقيقة محافظ
احملافظة اجلنوبية سمو الشيخ خليفة بن
علي آل خليفة والوفد املرافق له ،حيث قدموا

واجب العزاء بوفاة والدة سمو الشيخ جابر
املبارك املغفور لها بإذن الله السيدة وضحة
علي املنير رحمها الله وأسكنها فسيح جناته.

أص��درت سفارة دول��ة الكويت في أملانيا إرش��ادات
جديدة للرعايا الكويتيني الراغبني في زيارة أملانيا.
ووف��ق ه��ذه االرش���ادات التي قدمتها سفارة دولة
الكويت في برلني فإن السفر الى أملانيا كوجهة أولى
يتطلب ض��رورة استخراج تأشيرة (شنغن) من خالل
السفارة األملانية فقط دون غيرها.
وأضافت أن السلطات األملانية في حال احلصول على
التأشيرة من سفارة دولة اخرى ستضطر ملنع السلطات
األملانية من دخول األراضي األملانية علما بأن صالحية
تأشيرة (شنغن) ال تخول صاحبها االق��ام��ة لفترة
تتجاوز الـ  90يوما بشكل متواصل حتى وان كانت فترة
صالحية التأشيرة سنة او اكثر حيث يترتب على حامل
التأشيرة مغادرة املانيا ومنطقة (شنغن) قبل انقضاء
فترة الـ  90يوما .
أما بخصوص السفر بغرض العالج فإنه ضرورة
استخراج تأشيرة خاصة بالعالج من السفارة األملانية
حتى وإن كان لدى املواطن تأشيرة (شنغن) سابقة
وذل��ك لتفادي املساءلة القانونية من قبل السلطات
األملانية وتسهيال إلج��راءات متديد االقامة بعد ذلك ان
تطلب األمر.
وب��خ��ص��وص ح��ام��ل��ي ج�����وازات ال��س��ف��ر اخل��اص��ة
والدبلوماسية االلكترونية من املواطنني الكويتيني فهم
معفيني من تأشيرة (شنغن) حيث ميكنهم الدخول الى
أملانيا دون احلصول على تأشيرة .
وعلى صعيد السفر ملسافري (الترانزيت) إلى دول
العالم باستثناء دول االحتاد األوروبي فيترتب عليهم

سمو ولي العهد يستقبل سمو الشيخ ناصر احملمد

استقبل سمو ولي العهد الشيخ ن��واف األحمد
بقصر بيان صباح أمس سمو الشيخ ناصر احملمد.

واستقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد نائب
رئيس احلرس الوطني الشيخ مشعل األحمد.

صباح اخلالد يلتقي
بنظيره التونسي في نيويورك

ال��ت��ق��ى ال��ش��ي��خ ص��ب��اح اخل��ال��د
نائب رئيس مجلس ال��وزراء وزير
اخل��ارج��ي��ة ال��ك��وي��ت��ي أول أم��س
ب��وزي��ر ال��ش��ؤون اخل��ارج��ي��ة في
اجلمهورية التونسية الشقيقة
خميس جهيناوي وذلك مبقر بعثة
دولة الكويت لدى األمم املتحدة في
نيويورك.
وج���دد ال��ش��ي��خ ص��ب��اح اخل��ال��د
التهنئة للجمهورية التونسية
الشقيقة مبناسبة النجاح الكبير
الذي حققته بحظيها بثقة املجتمع
الدولي وفوزها مبقعد في مجلس
األمن كعضو غير دائم لعامي 2020
–.2021
جتدر اإلشارة بأن الشيخ صباح
اخلالد قد وصل إلى مدينة نيويورك
أم���س األح���د ل��ت��رؤس وف���د دول��ة
الكويت املشارك في الرئاسة الثالثة
للكويت ملجلس األمن منذ إنضمامها
إل���ى األمم امل��ت��ح��دة ع���ام 1963
والثانية خالل فترة عضويتها غير
الدائمة مبجلس األمن التابع لألمم
املتحدة لعامي .2019-2018

سفارة الكويت تصدر إرشادات جديدة
للرعايا الكويتيني الراغبني في زيارة أملانيا
استخراج تأشيرة (شنغن) في حال تواجدهم لساعات
طويلة ورغبتهم في االقامة بفندق املطار قبل السفر
الي وجهتهم األخيرة والسبب راجع الى أن السلطات
األملانية ال تسمح بدخول الفندق ملن ال يحمل تأشيرة .
وواصلت االرشادات بالقول إنه من الضروري مراعاة
عدم السفر الى أملانيا قبل تاريخ بداية التأشيرة اضافة
الى ضرورة االحتفاظ بالتأمني الصحي املستخرج عند
تقدمي التأشيرة إلمكانية قبول هذا التأمني في بعض
املستشفيات واملراكز الطبية االملانية.
وأوض��ح��ت التأضيرات ض��رورة االف��ص��اح ملوظف
اجلمارك عن قيمة املبالغ النقدية باليورو أو ما يعادلها
بعمالت أخرى اذا كانت قيمتها عشرة االف يورو وما
فوق وذلك عند دخول أو مغادرة األراضي األملانية وفي
ح��ال ع��دم االفصاح عن قيمة تلك املبالغ ف��إن املسافر
سيتعرض الى املساءلة القانونية باإلضافة الى فرض
السلطات األملانية غرامة مالية قد تصل الى  25باملئة من
إجمالي املبلغ وفقا للقانون املعمول به في أملانيا.
وتسمح القوانني اجلمركية في امل��ط��ارات االملانية
للمسافر بجلب  200سيجارة او  250جرام من التبغ
للشخص الواحد عند دخوله األراض��ي األملانية وفي
حالة كانت الكمية أكبر من ذلك فعليه اإلفصاح عنها لدى
جمارك املطار ألن القوانني اجلمركية تفرض رسوما على
الكميات اإلضافية واحملددة سلفا.
وأضافت بضرورة عدم حمل مبالغ نقدية كبيرة او
ارتداء مجوهرات ثمينة أثناء التجوال في االماكن العامة
واالس���واق لتفادي التعرض للسرقات واالستعاضة
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سموه عزى رؤساء مالي ونيجيريا وبوركينا فاسو بضحايا الهجمات املسلحة

سمو األمير يستقبل الشيخ مشعل األحمد

وأش��ار إلى أن ما مت تداوله في إح��دى الصحف
احمل��ل��ي��ة ع��ن وج���ود حت��ذي��رات حكومية ضد
مستجوبي وزير املالية الدكتور نايف احلجرف
«ال أساس لها من الصحة».

عنها ببطاقات االئتمان حيث تنشط خالل فصل الصيف
والسياحة مجموعات مشبوهة متتهن سرقة االجانب
والتأكيد على ع��دم اب��راز ج��واز السفر أو الكشف عن
املبالغ النقدية أثناء التجوال ألي شخص ينتحل صفة
رجل شرطة قبل التأكد من هويته.
ونصت االرش��ادات على ض��رورة حمل جواز السفر
خالل التجوال والتنقل بني الواليات واملدن األملانية او
السفر الى احدى الدول األوروبية لكثرة احلمالت األمنية
وحمالت التفتيش لالجانب خالل الصيف.
ضرورة التعامل مع مكاتب عقارية رسمية معروفة
في حالة الرغبة بشراء ع��ق��ارات او شقق عن طريق
محاميني قبل توقيع العقود لضمان احلقوق القانونية
ولتجنب الوقوع بعمليات النصب العقاري وفي حال
الرغبة باستئجار شقة خالل االقامة املؤقتة في أملانيا
فيجب التقيد بإبرام عقد ايجار رسمي جتنبا للمشاكل
وحلفظ حقوق الطرفني .
التقيد باستئجار مركبات من مكاتب تأجير ومن
خ�لال اب���رام عقود رسمية وع��دم استئجار مركبات
شخصية واحل��رص على احلصول على رخصة قيادة
دولية لرفض بعض شركات تأجير السيارات التعامل
او قبول رخصة القيادة الكويتية والتأكيد على ضرورة
التقيد بقوانني املرور املتبعة في االراضي األملانية وعدم
مخالفتها جتنبا للتعرض الى املساءلة القانونية.
وأهابت سفارة دول��ة الكويت في برلني بضرورة
التزام املواطنني الكويتيني بالتعليمات واإلرش��ادات
الصادرة عنها اضافة الى القوانني األملانية .

الشيخ صباح اخلالد خالل لقائه وزير اخلارجية التونسي خميس جهيناوي

اجلار الله بحث مع السفير
العماني العالقات الثنائية

خالد اجلار الله خالل لقائه السفير العماني عدنان بن أحمد األنصاري

اجتمع نائب وزي��ر اخلارجية خالد سليمان
اجلارالله أمس الثالثاء مع سفير سلطنة عمان
الشقيقة لدى دول��ة الكويت السفير عدنان بن
أحمد األنصاري.
ومت خالل اللقاء بحث عدد من أوجه العالقات

الثنائية بني البلدين إضافة إلى تطورات األوضاع
على الساحتني اإلقليمية والدولية.
وحضر اللقاء مساعد وزير اخلارجية لشؤون
مكتب نائب ال��وزي��ر السفير أيهم عبداللطيف
العمر.

