
محليات
اخلميس 5 مارس 2015

15

سفراء الصومال واململكة العربية السعودية والسنغال وتونس وليبيا والهند وليد اخلبيزي يشارك السفير البلغاري قطع كيكة االحتفال

أكد خالل االحتفال بالعيد الوطني البلغاري أن الكويت ليست لها عالقة بإموازي

اخلبيزي عن سعي االحتاد األوروبي تغيير إجراءات 
التأشيرة: ال يؤثر على طلبنا إللغاء »الشنغن«

»املواصالت« تدعو مشتركيها إلى سداد فواتيرهم تفادياً للقطع
دعت وزارة املواصالت 
مشتركي اخلدمات الهاتفية 
الى س���داد م���ا عليهم من 
مس���تحقات مالية تفاديا 
لنظام القطع اآللي املبرمج 
للخدمة الذي ستنفذه خالل 
شهر مارس اجلاري بحق 

املتخلفني عن السداد. 
 وقالت الوزارة في بيان 
صحافي امس إن القطع اآللي 

املبرمج سيس���بقه إرسال 
رسالة حتذيرية أولى في 
الثامن من الشهر اجلاري 
تليها رسالة حتذيرية ثانية 
أرقام هواتف  الى  ترس���ل 
اصح���اب العالق���ة في 15 

اجلاري. 
 وأضافت أنها س���تقوم 
في 22 اجلاري وعقب بث 
الرسالة التحذيرية الثانية 

بقطع اخلدمة عن الهواتف 
الت���ي تخلف أصحابها عن 
السداد موضحة أن السقف 
املالي الذي يقوم بناء عليه 
احلاسب اآللي بإدراج الرقم 
الهاتفي ضمن قائمة القطع 
املبرم���ج ه���و 50 دينارا 
للهواتف املنزلية و100 دينار 

للهواتف التجارية. 
 وذكرت أن قطع اخلدمة 

آليا سيشمل أرقام الهواتف 
التي مت االتفاق على تقسيط 
مبالغها املس���تحقة مسبقا 
وتأخر أصحابها عن تسديد 
القسط الشهري املستحق 
اضافة الى أرقام املتأخرين 
ع���ن س���داد االش���تراكات 
الس���نوية مدة ستة أشهر 
وأكث���ر لفئت���ي »من���ازل 
وجتاري« لغي���ر الكويتي 

وفئة »جتاري« للكويتيني.  
وأشارت املواصالت الى أنها 
تتيح للمش���تركني س���داد 
فواتيرهم من خالل زيارة 
موقعه���ا االلك�ترون���ي أو 
البوابة االلكترونية  موقع 
الرسمية للدولة أو من خالل 
االس���تعالم عن حساباتهم 
الرقم  عبر االتص���ال على 
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ومن جهته، قال س����فير 
بلغاريا لدى الكويت اليكساندر 
اولشيفسكي: نحتفل بالذكرى 
ال� 137 الس����تقالل بلدنا من 
االستعمار العثماني الذي جثم 
على قلوبنا ملدة 500 عام، ففي 
الثالث م����ن مارس عام 1878 
العثمانية  الدول����ة  وهزمية 
من روسيا مت توقيع اتفاقية 
لتكون بلغاريا دولة فيدرالية، 
وهي مناسبة عظيمة في قلوب 
البلغاريني والتي تعتبر احد 
أقدم الدول في القارة األوروبية 

وتصل الى 1300 عام«.
وعن العالقات مع الكويت، 
ق����ال: »نحتف����ل ه����ذا العام 
مبرور 51 على بدء العالقات 
الديبلوماس����ية مع الكويت، 
وباملقارن����ة م����ع العالق����ات 
البلغارية مع الدول في املنطقة 
فإن عالقتنا مع الكويت تعتبر 
مميزة جدا، فنحن س����اندنا 
الكويت في ح����رب التحرير 
وكانت هناك زيارات على أعلى 
املستويات بني البلدين، فقد 
زار الكويت ثالثة رؤساء بلغار 

في 1993 � 1997 � 2002«.
وعن اجلالي����ة البلغارية 
في البالد، قال »لدينا جالية 
تصل ال����ى 500 بلغاري في 
الكوي����ت منهم 300 يعملون 
في القطاع الصحي من أطباء 
وممرضني«، مشيرا من الناحية 
الس����ياحية الى وجود اقبال 
كويتي للس����ياحة في بالده، 
الفتا الى زي����ارة نحو 3500 
كويتي بالده خالل املوس����م 

السياحي املاضي.
القادمة  الزيارات  وحول 
ملسؤولي البلدين، قال: »لقد 
حمل����ت دعوة م����ن الرئيس 
الس����مو  البلغاري لصاحب 
لزي����ارة بلغاريا ولكن حتى 
اآلن لم يتم حتديد موعد لهذه 
الزيارة وكان����ت آخر زيارة 
البلغاري  ال����وزراء  لرئيس 

للكويت في 2010«.

وبخصوص الرسالة التي 
ستوجه لسفراء الكويت في 
اوروبا خالل اجتماع السفراء 
في ابريل املقبل، قال: »نحرص 
ف����ي الوزارة عل����ى ان تكون 
املعلومة متوافرة لدى جميع 
س����فرائنا في اوروبا«، الفتا 
الى ان »دول االحتاد االوروبي 
البعض  مرتبطة ببعضه����ا 
وعلى سفرائنا االطالع على 
ما يحصل هناك، مع استمرار 
تق����دمي التوجيه����ات بكل ما 

يتعلق مبصالح الكويت«.
وعن استمرار الوزارة في 
جتربة التواصل عبر الڤيديو 
مع سفراء البالد في اخلارج، 
لفت ال����ى انها »جتربة رائدة 
ومفيدة جدا وتعطي املجال 
التخاذ القرار بشكل جماعي، 
وهي تقنية نحن بحاجة لها«. 
وكان اخلبي����زي حتدث عن 
العالقات بني الكويت وبلغاريا، 
مشيرا الى انها »ودية وتدار 
بديبلوماس����ية هادئة جدا«، 
الفتا الى وجود »26 اتفاقية 
ثنائية تسير مختلف قطاعات 
الدولة«، متحدثا عن وجود 
شراكة في مجاالت عدة، الفتا 
الى وجود العديد من الكويتيني 
الذين يزورون بلغاريا للعالج 
وللسياحة، مشيرا الى وجود 
شركات بلغارية تشارك في 
املناقص����ات في البالد ضمن 

مشاريع التنمية.

قريب����ا ونحن نريد ان تتخذ 
بعض القرارات قبل انشغالها 

في هذه االنتخابات«.
وباحلدي����ث ع����ن توجه 
لفتح سفارات جديدة للبالد 
في اخلارج، قال ان »الكويت 
تغطي كتمثيل ديبلوماس����ي 
مقيم او غير مقيم كافة دول 
الى  القارة االوروبية«، الفتا 
ان »فت����ح س����فارات جديدة 
يعتمد على حس����ب احلاجة 
وامليزانية«، مستدركا »الكويت 
اآلن مكتفية ولكن ال نستبعد 

اي قرار بهذا اخلصوص«.
وبخص����وص االرهاب����ي 
محمد ام����وازي ودور وزارة 
اخلارجية بهذا الش����أن، قال 
ل����وزارة  اخلبي����زي: »ليس 
اخلارجية اي دور وإموازي 
مواطن بريطاني تربى وترعرع 
في بريطانيا وثقافته حصل 
عليه����ا هن����اك«، مؤك����دا ان 
»الكويت ليس����ت لها عالقة 
بهذا املواطن البريطاني«. وذكر 
اخلبيزي، عن زيارة رئيس 
وزراء الدامنارك الى البالد، ان 
الهدف منها »هو شكر القيادة 
الكويتية على حسن ضيافتهم 
للقوات الدامناركية املشاركة 
في قوات التحالف الدولي ضد 
داعش، وايضا لتقدمي التهاني 
الوطنية،  مبناس����بة االعياد 
ومرور 50 عاما على العالقات 

الديبلوماسية هذه السنة«.

بيان عاكوم

ادارة اوروبا  قال مدي����ر 
في وزارة اخلارجية السفير 
وليد اخلبيزي انهم مقبلون 
»عل����ى املراجع����ة م����ن قبل 
االحتاد االوروبي بخصوص 
مسيرة الغاء تأشيرة الشنغن 
عن املواطنني خالل االش����هر 
املقبلة«، مش����يرا الى ان هذا 
يعتمد على »حسب برنامج 
البرملان االوروبي، وانشغاالته 
وأولوياته«، مضيفا »كما اننا 
مازلنا بانتظار االستحقاقات 
ب����وزارة  املنوط����ة  الفني����ة 
الداخلية بشأن اصدار اجلواز 
االلكتروني«. وخالل مشاركته 
االحتفال الذي نظمته السفارة 
العيد  البلغارية مبناس����بة 
الوطني مساء اول من امس 
في مقر السفارة في اجلابرية، 
اشار اخلبيزي ردا على سؤال 
عن سعي دول االحتاد االوروبي 
لتغيير اجراءات التأشيرة بعد 
احداث باريس االخيرة ومدى 
تأثيرها على س����عي الكويت 
اللغاء التأشيرة، قائال: »هي 
فقط للمرور بني دول االحتاد 
ولي����س لطل����ب الكويت اي 
عالقة بذلك وامنا هو سار كما 
مخطط ل����ه«. وعما اذا كانت 
هناك اجتماعات جديدة بني 
الكويت واجلانب البريطاني 
لتنفيذ م����ا مت االتفاق عليه 
خالل جلنة التوجيه املشتركة 
مع بريطانيا، اش����ار الى ان 
»االجتماع املقبل سيكون في 
بريطانيا في العاشر من شهر 
يونيو لتنفيذ كل ما مت االتفاق 
عليه«، متحدث����ا عن وجود 
»اتفاقيات قصيرة املدى كتلك 
املتعلقة بالطلبة واالستثمارات 
والهجرة وعلى رأسها موضوع 
الڤي����زا االلكتروني����ة والتي 
مازلنا نتباحث بش����أنها مع 
البريطاني����ني«، مضيف����ا ان 
»بريطانيا ستدخل االنتخابات 

فولفات: أملانيا توافق على بيع الكويت 12 عربة مدرعة
كشف السفير األملاني أويجن فولفات 

أن مجلس األمن الفيدرالي األملاني 
وافق في شهر فبراير املاضي علي بيع 
الكويت 11 عربة مدرعة من نوع فوكس 

لألغراض النووية والبيولوجية والكيميائية 

 )NBC( باإلضافة إلى عربة أخرى من نوع
استطالعية، ليكون اجمالي عدد العربات 

التي متت املوافقة عليها 12 عربة، وأعرب 
عن أمله في أن يشهد املستقبل القريب 

املزيد من التعاون العسكري بني البلدين.

تفعيالً لبروتوكول التعاون مع جامعة الكويت

»احلرس الوطني« لطلبة اإلعالم:
جناح العالقات العامة مرهون مبراعاة القيم األخالقية

طيبة عن املنشأة.
وأش����ار إل����ى إن هناك 
شروطا تكفل النجاح لفريق 
العالق����ات العام����ة في أي 
مؤسسة، من بينها مراعاة 
القي����م األخالقية كالصدق 
والنزاه����ة واملوضوعي����ة 
والدقة في األداء، ووجود 

سياس����ة مح����ددة املعالم 
وقابلة للتنفيذ يكون هدفها 
الثقة بني املؤسس����ة  بناء 

وجمهورها.
من جانبه، أشاد رئيس 
حترير مجلة آفاق الصادرة 
عن قس����م اإلعالم في كلية 
اآلداب د.بدر ناصر احلجي 
بالدور ال����ذي يضطلع به 
احلرس الوطني في منظومة 
الدفاع واألمن عن الكويت، 
كما أثنى على دور مديرية 
التوجيه املعنوي في نشر 
الوعي بني منتسبي احلرس 
الوطني وتسليط الضوء 
عل����ى منجزات وأنش����طة 
املؤسسة العسكرية، مبينا 
ان هذه احملاضرة تأتي في 
إطار التنسيق والتعاون بني 
الوطني وجامعة  احلرس 
الكويت. ش����هد احملاضرة 
مستش����ار حتري����ر مجلة 
آف����اق اجلامعي����ة ط����ارق 
الدريس وع����دد من طلبة 

قسم اإلعالم.

القرارات اإلدارية وتقوية 
العالق����ات م����ع اجلماهير 
واخلارجي����ة  الداخلي����ة 
للمؤسس����ات املختلفة، ما 
يس����هم في توفي����ر املناخ 
الكفاءة  املالئ����م لزي����ادة 
اإلنتاجية وتكوين صورة 
ذهنية متميزة وخلق سمعة 

أكد مدير حترير مجلة 
احل����رس الوطن����ي املقدم 
جدع����ان فاضل جدعان أن 
العامة أصبحت  العالقات 
ض����رورة ملح����ة في عمل 
العام واخلاص،  القطاعني 
ملا تقوم به من دور فاعل في 

بناء الثقة لدى اجلمهور.
واستعرض املقدم جدعان 
خالل محاضرة ألقاها لطلبة 
قسم اإلعالم في كلية اآلداب 
بجامع����ة الكويت، تفعيال 
لبروتوكول التعاون املبرم 
بني احلرس الوطني وجامعة 
الكوي����ت، دور التوجي����ه 
املعنوي في احلرس الوطني 
ال����روح املعنوية  في رفع 
والتثقي����ف والتوعية من 
خالل ما يتضمنه من حمالت 
وما يصدره من إصدارات 
تصب في خدمة منتسبيه 

واملجتمع.
وأوض����ح ان عملي����ة 
االتصال هي جوهر العالقات 
العامة تس����هم في ترشيد 

احلضور في اللقاء 

»مسيرة كفاح«.. مواد تاريخية وإجنازية 
للراحل عبداحلسني معرفي

»الكهرباء«: 11 اجلاري آخر مهلة لتسليم 
تقرير االنقطاع األخير إلى مجلس األمة

دارين العلي

قالت مصادر مطلعة ف���ي وزارة الكهرباء 
واملاء ان املهلة لتس���ليم مجلس األمة تقرير 
التحقيق بقضية انقطاع الكهرباء في 11 الشهر 
املاضي إثر خلل في محطة الصبية تنتهي في 

11 الشهر اجلاري.
وأوضحت املص���ادر ان مجلس األمة أمهل 
الوزارة في جلس���ته املنعقدة في 12 الش���هر 
املاضي أي في اليوم الذي تال االنقطاع، شهرا 
كامال إلجراء حتقي���ق متكامل حول االنقطاع 
وأسبابه واملتسبب فيه وكيفية التعامل معه 

ومعاجلته ضمانا لعدم تكراره.
وقالت املصادر إن اللجنة املكلفة بالتحقيق 

والتي تضم ممثلني عن جامعة الكويت ومعهد 
األبحاث والوكالء املعنيني في الوزارة برئاسة 
وكيل الوزارة، لم تنت���ه حتى اآلن من كتابة 
التقرير ولكنها ستنتهي في الوقت احملدد ولن 

تطلب أي مهل إضافية.
وعما يتم تداوله حول مشاكل خطوط 400 
كيلوفولت وأنها السبب في أزمة االنقطاع، أكد 
املصدر انه وفنيا يجب استبعاد إمكانية اخلطأ 
التصميمي في هذه الشبكات إذ إنها تعمل منذ 
عامني ولو ان هناك خالال مصنعيا او تصميميا 
لظهر منذ بداية تشغيلها، فاملرجح هو اخللل 
التشغيلي بش���ري اي خطأ بشري او بسبب 
عدم استجابة األجهزة ألمر معني وهنا تنحصر 

املشكلة في التشغيل والصيانة.

ان  اخلطي���ب  عبدالعزي���ز 
الراحل قدم للوطن الش���يء 
الكثير وهذا الكتاب هو عرفان 
ش���كر بكل ما حتمله الكلمة 
من معان لرج���ل أحب بلده 
ومتيز باجلانب اإلنس���اني 
وحتم���ل اكبر املس���ؤوليات 
وعشقه غير احملدود للتراث 
الى جانب إبداعاته في فنون 
البحر والسفن وصناعة السفن 
الكويتي  والسياحة والتراث 
وقيام���ه مبش���روع محمدي 
واالحتفال بالعم���ل ورحلة 

البوم احملمدي الكويتي.

عبداهلل العليان

قال عبداإلل���ه معرفي ان 
كتاب »مس���يرة كفاح« الذي 
يحكي مسيرة شقيقه الراحل 
عبداحلس���ني محمد معرفي 
تضمن كلمة خاصة تفضل بها 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحم���د عن املرحوم 
أشاد فيها سموه به ووصفه 
الذين  الكويت  بأحد رجاالت 
الوطن  س���اهموا في نهضة 
التجارية والتنموية وانه احد 

رواد التراث البحري.
وأض���اف معرف���ي خالل 
املؤمت���ر الصحاف���ي ال���ذي 
أقيم مساء أمس األول حول 
إصدار كتاب مس���يرة كفاح 
لسيرة املرحوم عبداحلسني 
معرف���ي ان الراحل اش���تهر 
بحبه ألعمال اخلير ومساعدة 
الفقراء واحملتاجني، الى جانب 
إنشاء املشاريع اخليرية داخل 
الكويت وخارجها وان فكرة 
إعداد وتدوين مسيرة املرحوم 
سديدة ألنها ستشكل مرجعا 
للباحثني في ش���أن رجاالت 

الكويت.
وبني معرف���ي أن الكتاب 
احتوى أيضا على كلمة لسمو 
الشيخ ناصر احملمد، أشاد فيها 
باملغف���ور وإجنازاته ودوره 
الكبير في مسيرة الكويت في 
مختلف األصعدة، موضحا ان 
الكتاب يوثق مرحلة تاريخيه 

مهمة في تاريخ الكويت وأهلها 
وعالقتهم بالبحر والتجارة 
والغوص وإيصالهم الى موانئ 

العالم.
وأضاف عبداالله معرفي أن 
الكتاب يتضمن مواد تاريخية 
وعلمية وش���خصية، إضافة 
الى إجنازات���ه ورحالته منذ 
طفولت���ه وعالقت���ه بالبحر 
وإنشاء مدينة الكويت وقوة 
البحرية تاريخيا  الكويتيني 
وعزمية رجال البحر ومصادر 
الثروة وآث���ار اندثار جتارة 
اللؤلؤ على النشاط التجاري، 
إضافة ال���ى الدور التاريخي 
لعائلة عبداحلس���ني معرفي 
وشجرة ال معرفي واملرحلة 
اجلديدة بع���د ظهور النفط، 
موضحا ان فص���ول الكتاب 
تناولت عدة مناحي من سيرة 

الراحل املتنوعة.
ق���ال احملامي  من جهته، 

)هاني عبداهلل( عبداالله معرفي وعبدالعزيز اخلطيب وأحمد بوسيدو خالل املؤمتر الصحافي 

خالل املؤمتر الصحافي لإلعالن عن الكتاب

الزميل عبداهلل العليان يتسلم نسخة من الكتاب

أولشيفسكي: 
دعوة من الرئيس 

البلغاري لسمو 
األمير لزيارة بلدنا 

لم يتم
حتديد موعدها 

حتى اآلن

تـــذگـيــــر رابـــع
لتسـديـــــد االشتــــراك  السنـــوي

علم�������ًا باأن دوام �صكرتارية اجلمعية من ال�صاعة التا�صعة �صباحًا 

وحتى ال�صاعة اخلام�صة م�صاًء طيلة اأيام الأ�صبوع ما عدا يومي 

اجلمعة وال�صبت.

اإع��������الن

مبنا�صبة انتهاء ال�صنة املالي�������ة 2014 وحلول موعد ت�صديد 

ال�ص�������راك لل�ص�������نة املالية اجلديدة 2015 يود جمل�س اإدارة 

جمعي�������ة ال�صحافي�������ن الكويتي�������ة اأن يذكر الزم�������الء اأع�صاء 

اجلمعية ب�صرعة �ص�������داد التزاماتهم املالية وا�صتالم بطاقات 

الع�صوية اجلديدة لعام 2015 ومراجعة �صكرتارية اجلمعية 

بهذا اخل�صو�س يف موعد اأق�صاه 2015/3/31.


