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 »األبحاث« اختتم الدورة التدريبية
حول تقييم الطلب على الكهرباء والماء

دارين العلي
اختتم���ت في مق���ر معهد 
الكويت لألبحاث العلمية يوم 
اخلميس 2009/10/29 الدورة 
أقامها املعهد  التي  التدريبية 
بالتعاون مع الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية واللجنة الوطنية 
النووية  الطاقة  الستخدامات 
الس���لمية، والتي  لألغراض 
استمرت طوال الفترة من 18 
إلى 29 اكتوبر 2009 وحملت 
الطلب على  عنوان »تقيي���م 
الكهرباء واملاء للتخطيط لنظم 
الطاق���ة النووية«، حيث قام 
نائب املدير العام للمعلومات 
باملعه���د وضاب���ط االتصال 
الوطن���ي للكويت مع الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية د.نادر 
العوضي بتس���ليم املشاركني 

شهادات الدورة.
وقد نظمت هذه الدورة في 
س���ياق الدعم الفني والتقني 
بني الكويت والوكالة الدولية 
للطاق���ة الذرية، وف���ي اطار 
االهتمام بتوفي���ر املعلومات 
الضرورية للمختصني واخلبراء 
عل���ى املس���تويني الوطن���ي 
واخلليجي، وذلك بهدف دعم 
تطوي���ر الق���درات واملهارات 
الوطنية لتحليل سلوك الطلب 
على الطاقة »الكهرباء واملاء« 
في قطاع���ات الدولة، وإلعداد 
التوقعات املستقبلية للطاقة 
الكهربائي���ة واالحتياج���ات 
املائية في إطار سيناريوهات 
متعددة توفر خيارات وبدائل 
ملواجهة التحديات واملساهمة 
في حتقيق التنمية االقتصادية 

واالجتماعية.
من جهته، قال د.أس���امة 
الصايغ مدير الدورة انه شارك 
في ال���دورة متخصصون من 
الكويت، باإلضافة الى حوالي 
25 مش���اركا من دول مجلس 
التعاون اخلليجي، وقد حملت 
فوائد كثيرة للمشاركني فيها 

والذين أشادوا باملستوى الفني 
الذي نظمت في إطاره، وأشار 
الصاي���غ ايضا الى ان الدورة 
توجهت الى الفنيني واملختصني 
ف���ي وزارات الطاقة واملرافق 
الكهربائي���ة، واملؤسس���ات 
املتخصصة والعاملة في قطاع 
تخطيط وتنمية الطاقة واملياه، 
كما انها مفيدة لألكادمييني في 
تخصصات الهندسة، وانه قد 
شارك فيها ممثل لألمانة العامة 
ملجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية هو د.محمد بن حسن 
القبيسي، مدير ادارة التعاون 

العلمي والتقني باألمانة.
الندوة قال  وحول محاور 
انها شملت  د.أسامة الصايغ 
محوري���ن، األول محاضرات 
عن النهج العلمي في التحليل 
والتخطي���ط للحصول على 
الطاقة واملي���اه، واملنهجيات 
املتبعة في األدوات التحليلية 
الت���ي تس���اهم ف���ي تطوير 
القطرية،  دراس���ات احلال���ة 
باإلضافة الى عمليات حتضير 
البيان���ات والنماذج، ووضع 
الس�����يناريوهات وتفس���ير 

النتائج النموذجية.
الثان���ي فهو  اما احمل���ور 
عبارة عن جلس���ات تدريبية 
عملي���ة على مناذج للتطبيق 
في دراس���ات احلالة للبلد أو 

االقليم.

د.نادر العوضي

مشعل املنصور

مشعل املنصور يتحدث للزميلة هناء السيد

رئيس القسم القنصلي في سفارتنا بالقاهرة في أول حديث لصحيفة محلية بعد توليه منصبه

المنصور: أبوابنا مفتوحة لخدمة الكويتيين وطلبتنا الدارسين بمصر

عند دخولها لالراضي املصرية 
وااللتزام بقوانني املرور اثناء 

القيادة.
ودعا املنص���ور الى العمل 
بني فترة واخ���رى على تأكيد 
حجوزات العودة الى الكويت، 
خصوصا قبل موعد املغادرة 
من مصر بثالثة ايام واالحتفاظ 
بالفواتير وااليصاالت عند شراء 
أي مالبس أو بضاعة أو غرض 

معني.
واقترح على الطلبة امللتحقني 
في جامعات القاهرة ان يقوموا 
بشراء سيارة من مصر لتفادي 
الكثير من املعوقات ودعاهم الى 
االحتف���اظ بالوصفات الطبية 
وفواتير االدوية التي قد يضطر 
املصط���اف ألخذه���ا معه الى 
الكويت حتى ال يتم تأخيرهم 

مساحة كل عقار 4000 متر مربع 
)حسب ما ينص عليه القانون 

املصري(.

شراء العقارات

وأكد أهمية مراجعة اجلهات 
السفارة )القسم  أو  القانونية 
القنصلي( في حالة الرغبة في 
شراء اي عقار في مصر وذلك 
تفاديا ألي مشكالت عالقة على 

العقار.
وشدد على التأكد من حصول 
اخلدم املرافقني للمواطنني على 
اقامة صاحل���ة بالكويت، وان 
يكون دخولهم االراضي املصرية 
برفقة كفيلهم بالكويت وضرورة 
التقيد بالشروط واملدة املمنوحة 
من قبل ادارة اجلمارك املصرية 
لسيارات املصطافني الكويتيني 

مختومة من وزارة اخلارجية 
الكويتية ثم تصديق السفارة 

الكويتية.
واكد املنصور ان القنصلية 
تعمل جاهدة حلماية مواطنيها 
بشرط اتباع التعليمات مشيرا 
الى توفير ع���دد من احملامني 
بالس���فارة للرجوع اليهم في 
امتام صحة العقود وغيرها من 
جميع االمور وفي حالة حدوث 
اصابة في حادث او غيره نتابع 
احلالة مع املكتب الصحي ويتم 
ابالغ اجلهات املختصة وخاصة 
في حاالت الوفاة نسهل جميع 
االجراءات الى ان يتم ش���حن 
الطائرة واش���اد  اجلثمان في 
الس���لطات  املنصور بتعاون 
املصرية على جميع املستويات 

خاصة وزارة الداخلية.

المدرسون المصريون

وح���ول االع���داد الهائل���ة 
للمدرسني املصريني املعارين 
للعمل في الكويت اشار املنصور 
الهائل للمدرس���ني  الك���م  الى 
املصريني واش���ار ال���ى انه مت 
اصدار 1300 تأش���يرة شهريا 
باالضافة الى العاملني بوزارات 
االوق���اف والع���دل والصحة 
وكذلك هناك تأشيرات للقضاة 

واملستشارين.
الكثيرة  الى االعداد  واشار 
لتأشيرة االلتحاق بعائل حيث 
مت تس��هيل ع�دد من االج��راءات 
منذ عامني لذل���ك جند اصدار 
تأشيرات كثيرة لاللتحاق بعائل 
وكذلك إذن الزيارة وتأش���يرة 
رج���ال االعم���ال والدعوي���ني 
للمشاركة في مؤمترات او ندوات 
بش���رط وجود كتاب من تلك 
الداعية في تلك احلالة  اجلهة 
نصدر التأشيرة فضال عن اذون 
الزيارات التي تأتي مباشرة من 
الى الشخص املسافر  الكويت 
في تلك احلالة ال يراجع القسم 

القنصلي.

وذلك جتنبا للمش���كالت وفي 
حال استخدام سيارة اجرة فإنه 
من االهمي���ة مالحظة وحفظ 
أرقام اللوحة املعدنية اخلاصة 

باملركبة.
ودعاه���م الى احلضور الى 
املطار قبل االقالع بثالث ساعات 
وعدم اصطحاب املفرقعات الى 
املطار وعدم تسلم أي أمتعة من 
اشخاص مجهولني اضافة الى 
عدم قب���ول أي حقيبة اال بعد 
التأكد من مضمون هذه احلقيبة 
جتنبا للمشكالت التي قد حتدث 

بسبب ذلك.
كما دعا الى االلتزام باملبالغ 
املسموح باخلروج بها من البلد 
وتعبئ���ة النموذج الذي يوزع 
عليك وااللتزام به عند الوصول 
جتنبا للمشكالت التي قد حتدث 

بسبب ذلك.
ان���ه عند  وذك���ر االصدار 
الطيور  الرغبة في اصطحاب 
واحليوانات األليف���ة مراعاة 
وجود شهادات صحية وموافقة 

السلطات املختصة.
وذكر ان من يرغب في الزواج 
باخل���ارج يجب عليه مراجعة 
االدارة القنصلية في الكويت قبل 
القدوم ألخذ املوافقة املسبقة.

وانه يج���وز حمل اي كمية 
نقد اجنب���ي عند دخول البالد 
او اخلروج منها ويتم االفصاح 
عن مق���دار النقد االجنبي عند 
دخول البالد او اخلروج منها 
اذا جاوز عشرة آالف دوالر او ما 
يعادلها بعمالت اخرى كما يجوز 
حمل اوراق نقد مصري برفقة 
املسافرين من البالد او القادمني 
اليها في حدود خمس���ة آالف 

جنيه مصري كحد أقصى.
التأثر  ال���ى ع���دم  ودع���ا 
الطبية  املراكز  باالعالنات عن 
اال باستشارة املكتب الصحي.

وح���ول التصديقات ذكرت 
القنصلية وج���وب ان تكون 
الشهادات الصادرة من الكويت 

أو توقيفه���م عند املغادرة من 
قبل جمارك املطار عند االشتباه 

بهذه االدوية.

تالعب باألسعار

وأشار الى انه عند الشعور 
بوجود تالعب باالس���عار في 
فواتي���ر املطاع���م أو احملالت 
التجارية أو االماكن الترفيهية 
بالفاتورة  فيرجى االحتف���اظ 
)تكون مختومة( بعد تسديدها 
وم���ن ثم االتصال بالش���رطة 
السياحية أو بوزارة السياحة 

أو بحماية املستهلك.
وش���دد عل���ى االبتعاد عن 
االماكن املشبوهة ذات السمعة 
الس���يئة وع���دم االقتراب من 
اماكن الشغب وعدم الرد على 
الغير  االس���تفزازات من قبل 
الذي يك���ون هدفه غالبا خلق 
املشاكل والفوضى والتجمهر 

بقصد السرقة.
كما دعا الطلبة والسياح الى 
عدم التردد في االتصال بأرقام 
الس���فارة واملوجودة خلدمة 
املصطافني على مدار 24 ساعة 
يوميا، داعيا الى االمتناع عن 
قبول اي خدمات من اشخاص 

مجهولني.

تنبيهات

كم���ا نبه الى عدم فتح باب 
الشقة لالشخاص املجهولني أو 
للباعة املتجولني وجتنب االماكن 
النائية غير املأهولة، خاصة في 
االوقات املتأخرة من الليل. والى 
السيارة  ابواب  اقفال  ضرورة 
من الداخل عند ركوبها جتنبا 
القتحامها اثناء وقوفها بإشارات 
املرور وسرقة ما فيها والفرار 
باجتاه معاكس للسير وصعوبة 

اللحاق بالفاعل.
ونصح باستخدام وسيلة 
مواصالت آمنة عند االنتقال من 
مكان آلخر )تاكسي العاصمة( 
وهذه اخلدمة متاحة عبر الهاتف 

الس���رقة وعدم استخدامه من 
قبل ش���خص آخر وكذلك عدم 
رهن اجلواز أو استعماله لغ�ير 
الغرض املخصص وعدم تسليمه 
ألي ش���خص ما عدا السلطات 
الرسمية وفي حال فقدان جواز 
السفر يتم فورا ابالغ أقرب مركز 
ش���رطة وإبالغ السفارة حتى 
يتس���نى لها تقدمي املس���اعدة 

سريعا.
ايداع جوازات  وأكد أهمية 
الطي���ران  الس���فر وتذاك���ر 
واملجوه���رات أو املصوغ���ات 
الذهب���ية في صندوق أمانات 
الفن���دق أو ف���ي أق���رب بنك 
ملقر الس���كن أو في أماكن آمنة 
مع ض���رورة حمل م���ا يثبت 
الش���خصية عند التجوال في 

البلد.
وناشد املنصور املسافرين 
م���ن ابناء الكوي���ت عدم حمل 
مبالغ نقدية كبيرة أو مصوغات 
ذهبية أثناء التجول داخل البالد 
واالكتف���اء بحمل مبالغ نقدية 
بقدر احلاج���ة واحلرص على 
صرف وتبدي���ل املبالغ املالية 
من البنوك الرسمية أو محالت 
الصرافة املعروفة واحلذر من 
التعام���ل مع س���ائقي االجرة 

وغيرهم.
ونب���ه القنص���ل الطلب���ة 
واملصطافني الى عدم استئجار 
الشقق اال من الشركات واملكاتب 
املعروفة واملوثوقة وقراءة عقد 
االيجار جيدا قبل التوقيع عليه 
ويفضل االستعانة مبحام قبل 
التوقيع على أي عقود ذات مبالغ 

كبيرة.
ودعا املواطنني الى تسجيل 
العقارات اململوكة لهم في الشهر 
العقاري ع���ن طريق محامني 
تفاديا للوقوع في مش���كالت 
قانونية واحلرص عند الرغبة 
في ش���راء العق���ارات على أال 
تتجاوز ملكية الشخص الواحد 
ألكثر من عقارين وأال تتجاوز 

اجلامع���ات املصرية بلغ حتى 
اآلن 22 ألف طال���ب وطال��بة 
كذل��ك الس���ياح جند األماك��ن 
الس���ياحية اجلاذبة في مصر 
اجتذبت ع���ددا كبيرا من ابناء 
الكوي���ت للس���ياحة وقضاء 

العطالت واالجازة بها.
وحول اخلدمات التي يقدمها 
القسم القنصلي اشار املنصور 
الى التعاون القائم بني جميع 
مكاتب السفارة وخاصة القسم 
الثقاف���ي، الصدار التصديقات 

على شهادات الطالب.
وأكد املنصور أهمية احملافظة 
على »جواز السفر« الذي يعد 
أهم وثيقة تثبت اله��وية لذلك 
انصح ابناء اجلالية الكويتية 
باحلفاظ عليها وإذا كان طالب 
الكارنيه اخلاص به  يستخدم 
ويحاف���ظ على جواز الس���فر 
وفي حال���ة فقدان���ه عليه ان 
يراج��ع قسم الشرطة املص���ري 
ويب����لغ عن فقدانه لله���وية 
ويطلعن���ا على الب���الغ املقدم 
والقسم القنصلي يقوم بإصدار 
وثيقة سفر بعد مراجعة وزارة 
اخلارجية ويستغرق اصدارها 
بعد موافقة اخلارجية ثالثة أيام 

أو اقل.

أنظمة وقوانين

ودعا املنصور الى ضرورة 
اتباع االنظم���ة وقوانني البلد 
والعم���ل على ع���دم مخالفتها 
وااللتزام بالقوانني واالنظمة 
في مص���ر وصوال الى حتقيق 
األمن والسلم واالستفادة من 
الوقت وعدم اضاعته في البحث 
عن الهوي���ة وكذلك البعد عن 

املشاكل.
وأملح املنصور إلى أن القسم 
القنصلي اصدر كتيبا يحمل عددا 
من اإلرشادات التي تفيد الطالب 
واملصطافني واملقيمني اكد فيه 
ض���رورة احملافظة على جواز 
السفر من التلف أو الضياع أو 

القاهرة ـ هناء السيد
أكد رئيس القسم القنصلي 
في س���فارتنا بالقاهرة مشعل 
املنص���ور ان ابواب القنصلية 
مفتوح���ة خلدم���ة ابنائها من 
الطلب���ة واملقيم���ني في مصر 
وكذلك املس���تثمرون ورجال 
األعم���ال وابن���اء اجلالية من 
جمي���ع الفئات، مش���يدا بدور 
سفيرنا بالقاهرة د.رشيد احلمد 
وتوجيهاته املس���تمرة خلدمة 

أبناء الكويت.
جاء ذل���ك ف���ي أول حوار 
للقنص���ل مش���عل املنص���ور 
لصحيفة محلية، واشار املنصور 
الى أن خدمة الوطن تكون من 
أي مكان وفي أي منصب وذكر 
انه كان من ضمن الوفد الدائم 
للكويت باألمم املتحدة من 2000 
حتى 2005 وشارك في العديد 
من دورات اجلمعية العامة لالمم 

املتحدة.
واشار إلى أنه التحق بسفارتنا 
في أبوظبي عام 2005 حتى مت 
تعيينه بسفارتنا بالقاهرة منذ 
اسابيع قليلة وشدد املنصور 
على ان العمل الديبلوماس���ي 
سواء كان في الوطن أو خارجه 
هو في النهاية لصالح الوطن 
ولكن متيز العالقات بني مصر 
والكوي���ت يس���هل الكثير من 
األم���ور وكذلك التعامل مع 22 
دولة عربية من خالل جامعة 
الدول العربية بالطبع اس���هل 
من التعامل مع 192 دولة باالمم 

املتحدة.

عمل ممتع

واوضح ان العمل بالقس���م 
القنصلي ممتع حيث نحرص 
على توفي���ر اخلدمات للرعايا 
والطالب واملصطافني وجميع 
الفئ���ات كذل���ك التعام���ل مع 
اجلهات املصري���ة املختصة، 
خاص���ة ان لدينا اكبر عدد من 
)ناصر عبدالسيد(الطالب الدارس���ني في مختلف 

أنصح بمراجعة الجهات القانونية أو السفارة »القسم القنصلي« 
بحال الرغبة في شـراء أي عقار في مصر تفاديًا ألي مشكالت عالقة

تميز العالقات بين مصر والكويت يسهل الكثير من األمور والتعامل 
مع 22 دولة عربية أسهل كثيرًا من التعامل مع 192 في األمم المتحدة

بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

لتحليل  الوطنيـة  القـدرات  تطوير  دعم 
سـلوك الطلب على الطاقة في قطاعات الدولة


