
الثالثاء 24 نوفمبر 2009   21محليات
..وصفر هنأ األمير وولي العهد ورئيس الوزراء

مبناس���بة قرب حلول عي���د االضحى املبارك، 
تقدم السفير جمعة العبادي سفير اململكة االردنية 
الهاشمية لدى الكويت، باالصالة عن نفسه، وبالنيابة 
عن اعضاء الس���فارة وابناء اجلالية االردنية، من 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد، وسمو 
ولي العهد الش���يخ نواف األحمد، وس���مو رئيس 
مجلس الوزراء الش���يخ ناصر احملمد، وأسرة آل 
الصب���اح الكرام، وجميع أبناء الش���عب الكويتي 

النبيل، بأطيب التهاني وأصدق التبريكات.

وأشار السفير العبادي بهذه املناسبة الكرمية الى 
روابط االخوة واحملبة الراسخة، التي جتمع جاللة 
امللك عبداهلل الثاني بن احلس���ن، وأخيه صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد، حفظهما اهلل 
ورعاهما، وجتمع البلدين والشعبن الشقيقن، وأشاد 
باملستوى املتميز الذي بلغته عالقات البلدين، والتي 
تشهد تقدما مطردا في كل املجاالت مبا يصب في 
خدمة شعبيهما الشقيقن، ويعزز عالقات التالحم 

العربي واالسالمي.

بعث وزير األش����غال ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر 
ببرقية تهنئة الى صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مبناسبة 
حلول عي����د األضحى املبارك قال فيها: »يطيب ل����ي أن أتقدم الى مقام 
سموكم باألصالة عن نفسي وبالنيابة عن جميع منتسبي وزارة األشغال 
والبلدية والهيئة العامة لش����ؤون الزراعة والثروة الس����مكية بأسمى 
عبارات التهاني والتبريكات مبناسبة حلول عيد األضحى املبارك، داعيا 
املولى عز وجل ان يعيد على سموكم أمثال هذه املناسبة وأنتم تنعمون 
مبوفور الصحة والعافية ومجلس األمة واحلكومة باألمان واالزدهار، 

وكل عام وأنتم بخير«.
كما بعث صفر ببرقيات ايضا بهذه املناس����بة الى كل من سمو ولي 
العهد الشيخ نواف األحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 

احملمد وسمو رئيس احلرس الوطني الشيخ سالم العلي.
كما بعث صفر ببرقيات مماثلة الى مدير عام الهيئة العامة لشؤون 
الزراعة والثروة الس����مكية ومدير عام البلدية ووكيل وزارة األشغال 
العامة وكل العاملن بهذه اجلهات، متمنيا للجميع ان يعيد عليهم أمثال 

هذه املناسبة بالصحة والعافية مع التقدم والنجاح في أعمالهم.

العبادي يهنئ القيادة السياسية بحلول »األضحى«

ورشة عمل حول 
الصحافة وأخالقياتها 

7 ديسمبر المقبل

السفارة البريطانية
معطلة من الخميس 

إلى االثنين
البريطانية  أعلنت السفارة 
عن إغ����الق أبوابها ف����ي األيام 
التالي����ة: من اخلميس 26 حتى 
االثنن 30 اجلاري شاملة لعطلة 
عيد األضحى املبارك، وسيغلق 
 )VAC( مركز طلبات التأشيرات
ابوابه في نفس االيام املذكورة، 
على ان تكون ساعات عمل مركز 
طلبات التأشيرات من 9.30 حتى 

 .5.20
التأشيرات  ومناذج طلبات 
متوافرة على موقع UKBAs على 

شبكة اإلنترنت:
www.ukba.homeoffice.gov.uk

وميك���ن أيض���ا احلصول 
عليها من موقع مركز طلبات 
التأش���يرات عل���ى اإلنترنت: 
www.vfs-uk-kw.com وكذلك 
من مركز طلبات التأش���يرات 
الكائن في: 4 ب، الطابق األول، 
عمارة البنوان )مبنى فرع بنك 
القبلة، مقابل  برقان( منطقة 
بنك الكوي���ت املركزي، مدينة 

الكويت.

يقي���م املجل���س الثقافي 
البريطاني ومنظمة »فريدوم 
هاوس« بالتعاون مع مؤسسة 
ثومسون البريطانية ورشة 
عمل في السابع من ديسمبر 
املقب���ل ح���ول الصحاف���ة 
وأخالقياته���ا للصحافي���ن 
الكويتين وتس���تمر ثالثة 

ايام.
وقال فرع املجلس بالكويت 
في بيان صحافي ان الورشة 
التي سينظمها بالتعاون مع 
جمعية الصحافين الكويتية 
صمم���ت لتعزي���ز احلرية 
الصحافية في الكويت متاشيا 
التي مت  النجاحات  مع زخم 
حتقيقها ومن بينها انتخاب 
ارب���ع س���يدات كأعضاء في 
مجل���س األمة الكويتي ألول 

مرة.
وأضاف ان الورشة تهدف 
الى تعزي���ز أخالقيات مهنة 
الصحافة في الكويت وبحث 
موضوع التقارير الصحافية 
فيها من خالل محاضرين من 

كال اجلنسن.
وعبرت مس���اعدة مدير 
املجلس دين���س ودينغهام 
في هذه املناسبة عن التطلع 
العمل م���ع الصحافين  الى 
الش���باب ف���ي الكويت. من 
جانبها قالت مديرة »فريدوم 
هاوس« نانسي نتي أساري ان 
»الشراكة مع املجلس الثقافي 
البريطاني لها تاريخ طويل 
في دعم احلرية الصحافية«، 
موضحة ان الورشة ستزود 
الذكية  املشاركن بالنواحي 
واملهمة املتعلق���ة بالنزاهة 
الصحافية وتطوير املهارات 

الالزمة لتحسن مهارتهم.
أم���ا أم���ن س���ر جمعية 
الصحافين الكويتية فيصل 
القناعي، فقال انه انطالقا من 
ش���عار اجلمعية )حرية مع 
مس���ؤولية( فإنها تقدم هذه 

الورشة في هذا الوقت.
وتعد الورشة هي االولى 
التي ينفذها املجلس في هذا 
املجال الى جانب املش���اريع 
التي يديرها واملتعلقة بوسائل 
االعالم وغيره���ا في جميع 

أنحاء العالم.
الورشة في مقر  وستقام 
جمعية الصحافين يتبعها 
دورة مدتها يوم واحد بعنوان 
»التدريب واملدرب« للمشاركن 

الذين سيتم اختيارهم.

جمعة العبادي

فيصل القناعي


