
الجمعة 12 فبراير 2010   3محليات
الكويت هنأت إيران وصربيا بالعيد الوطني

خالد العبداهلل استقبل 3 سفراء

الحريري قريبًا في الكويت

بعث صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد 
ببرقي����ة تهنئة الى الرئي����س محمود احمدي جناد 
رئيس اجلمهورية االس����امية االيرانية الصديقة 
عبر فيها سموه عن خالص تهانيه مبناسبة العيد 
الوطني لباده، متمنيا ل����ه موفور الصحة ودوام 
العافية. كما بعث س����مو ولي العهد الشيخ نواف 
االحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 

احملمد ببرقيتي تهنئة مماثلتني.

كما بعث صاحب الس����مو األمير الشيخ صباح 
األحمد ببرقية تهنئة الى الرئيس بوريس تاديك رئيس 
جمهورية صربيا الصديقة عبر فيها سموه عن خالص 
تهانيه مبناسبة العيد الوطني جلمهورية صربيا 

متمنيا سموه له موفور الصحة ودوام العافية.
كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 

ببرقيتي تهنئة مماثلتني.

استقبل رئيس املراسم والتشريفات االميرية 
الش���يخ خالد العبداهلل مبكتبه في قصر السيف 
صباح امس سفير جمهورية پولندا لدى الكويت 
يانوش شفيدو. كما استقبل مبكتبه بقصر السيف 

صباح امس سفير جمهورية اذربيجان لدى الكويت 
شاهني عبدالايف. واستقبل مبكتبه بقصر السيف 
صباح امس س���فير مملكة بوت���ان لدى الكويت 

شيراب تنزن.

اللواء ناصر الدعي متوسطا اخلريجني

قوة األداء ومرونة احلركة

كفاءة عالية اكتسبها اخلريجون جانب من الفنون القتالية

الشيخ خالد العبداهلل خالل لقائه سفير أذربيجان شاهني عبدالاليف

السفير حمود الروضان

الخارجية تحّذر من السفر إلى والية صباح الماليزية
وتدعو المسافرين للفلبين إلى التقيد بقوانين البلد

دع����ت وزارة اخلارجية أمس 
املواطنني املسافرين للفلبني الى 
ض����رورة التقيد بنظ����م وقوانني 
البلد وااللتزام باألخاق واآلداب 
العامة التي تعكس الصورة املشرفة 
للكويت. وأكد مدير االدارة القنصلية 
بوزارة اخلارجية السفير حمود 
الروض����ان في تصريح ل� »كونا« 
ضرورة اتباع املواطنني املسافرين 
الى الفلبني جملة من االرش����ادات 
مثل االحتفاظ بجواز السفر وعدم 
تسليمه أو رهنه ألي شخص إال 
لشخص مسؤول يرغب في االطاع 

عليه كإثبات شخصي.
وق����ال الس����فير الروضان ان 
»السفارة تقترح ان يتم تسجيل 
جواز السفر لدى القسم القنصلي 
واالحتفاظ بنسخة منه، موضحا 
انه في حال����ة فقدانه يجب إباغ 
اقرب مركز شرطة فورا مع احلرص 
على تواف����ر إثبات حالة بالفقدان 
وإحضارها للسفارة ليتم استكمال 
اإلجراءات الازمة«. وش����دد على 
ان تكون صاحية اجلواز ال تقل 
عن س����تة أشهر متاش����يا مع ما 
تش����ترطه معظم دول العالم قبل 
إصدار التأشيرة، مضيفا انه عند 
الرغبة مبواصلة السفر الى دولة 
اخرى يجب التأكد من حصوله على 
التأشيرة الازمة من سفارات الدول 

املراد السفر اليها، حيث ان الكثير 
من السفارات ال متنح تأشيرة دخول 

لغير املقيم.
وحذر املواطنني املس����افرين 
الذين يدعون جمع  من احملتالني 
التبرعات من اجل القيام مبشروعات 
خيرية، كما حذر من التردد على 
االماكن املشبوهة والتعامل مع من 
يدعون بأنهم اشخاص مرموقون 
في شركات او من التجار الوهميني 
ومن الس����فر الى بعض املناطق 
املشبوهة واخلطرة ومن بائعات 
الهوى والبغاء اضافة الى خطورة 
حمل االسلحة النارية او البيضاء 
مبا فيها املقلدة، حيث ان القانون 
يعاقب عل����ى هذا الفع����ل. وعن 
القادمني الستقدام األيدي العاملة، 
افاد السفير الروضان بأن القانون 
الفلبيني مينع اي اجنبي من حمل 
جواز سفر يخص مواطنا فلبينيا 
ويعاقب على ذلك بالسجن، مشيرا 
الى ان مقابلة العمالة شخصيا في 
الفندق او مبكاتب العمل احمللية او 
اي مكان آخر بغرض عمل اختبار 
لهم »أم����ر غير قانوني« حيث ان 
املقابلة يجب ان جترى في املكاتب 
املختصة التي يج����ب التأكد من 
س����امة ترخيصها. وأضاف انه 
يشترط احلصول على عقد عمل 
من السفارة الفلبينية في الكويت 

قبل تصريح العمل للخادمات وفيما 
يتعلق بالسائقني يجب ان يكون 
هناك تأمني ش����امل على السائق 
والسيارة من الكويت قبل احلصول 
على تصريح مكتب العمل الفلبيني. 
كما حذرت االدارة القنصلية بوزارة 
اخلارجية املواطنني من السفر الى 
والية صباح الواقعة في ماليزيا 
الصديقة بسبب خطورة االوضاع 
االمنية في الوقت الراهن. وقال مدير 
االدارة السفير حمود الروضان ان 
الوزارة تهيب بكل املواطنني لعدم 
السفر الى تلك الوالية في الوقت 
احلالي حلني هدوء االوضاع فيها 
وعودتها الى طبيعتها. من جهة 
اخرى، اص����درت االدارة عددا من 

التعليمات واالرشادات للمواطنني 
الراغبني في السفر الى الواليات 
املتحدة األميركية، داعية اياهم الى 
ضرورة التقيد بها. وأوضح السفير 
الروضان ان من بني االرش����ادات 
إصدار تأمني صحي دولي الن تكلفة 
العاج في الواليات املتحدة عالية 
جدا وألبسط احلاالت، داعيا الى 
التقيد باالنظم����ة املرورية هناك، 
ألن مخالفاتها قد تؤدي الى إلغاء 
تأشيرة الدخول. وأفاد بأنه مينع 
ادخال واخراج مبالغ مالية تتعدى 
قيمتها 10000 دوالر، ومينع ايضا 
ادخ����ال املأكوالت، مش����ددا على 
ضرورة عم����ل حجوزات الفنادق 
قبل الس����فر، اذ تطلب السلطات 
هناك عنوان السكن اخلاص بالزائر 
حتى ولو كانت اقامته في فندق، مع 
اهمية االلتزام باالجراءات املتبعة 
في حال مرافقة اخلدم. وتطرق الى 
بعض التنبيهات اخلاصة بالتعامل 
مع االطفال هناك ومنها عدم ضربهم 
حتى من قب����ل الوالدين ألن ذلك 
يعد جرمية يعاقب عليه القانون 
وعدم التدخني اثناء القيادة بوجود 
اطفال ف����ي املركبة وعدم التعامل 
مع االطفال الغرب����اء اال مبعرفة 
أقربائهم البالغني. واشار الى بعض 
التنبيهات املتعلقة بالطلبة الدارسني 
في اجلامعات األميركية والتي تؤدي 

الى الغاء تأش����يرة الدخول. كما 
دعت االدارة القنصلية املواطنني 
املسافرين الى جنوب افريقيا الى 
ضرورة احلصول على تأش����يرة 
الدولة )الفيزا( قبل  دخول لتلك 
السفر من سفارة جنوب افريقيا 
في الباد. وأكدت االدارة في بيان 
صحافي أمس ضرورة حمل عمات 
اليورو وال����دوالر املعتمدة لدى 
السلطات هناك وعدم حمل عملة 
الدينار الكويتي محذرة املوطنني 
من استخدام سيارات االجرة العامة 
خلطورتها الكبيرة واس����تخدام 
سيارات االجرة اخلاصة باملطار 
والفندق عوضا عنها. وناش����دت 
املواطنني ان يقوموا بالتس����وق 
الكبيرة،  في األس����واق واملوالت 
السيما في مدينتي جوهانسبرغ 
وبريتوريا وااللتزام بالعودة الى 
الفندق قبل حلول الظام، مشيرة 
الى ان السلطات هناك متنع تصدير 
جل����ود احليوانات ب����كل انوعها. 
وشددت على االبتعاد عن االماكن 
املزدحمة وعدم حمل محافظ النقود 
والهواتف احملمولة الغالية الثمن، 
السيما عند التجول في االسواق 
الكبيرة وعدم فتح نوافذ التاكسي، 
السيما عند اشارات املرور لتجنب 
التعرض للسرقات التي تكثر في 

هذه األماكن.

دعت المسافرين لجنوب أفريقيا إلى الحصول على تأشيرة دخول

الشريعان بحث فك التشابك
بين »البلدية« و»الكهرباء والماء«

ترقية القنصل المصري إلى درجة سفير

السفارة األميركية 
تغلق أبوابها 14 الجاري

السفارة التركية تنظم دورة
لتعليم اللغة التركية أول مارس

دارين العلي
اجتمع وزير الكهرباء واملاء 
د.ب���در الش���ريعان بحضور 
وكيل الوزارة م.أحمد اجلسار، 
والوكيل املس���اعد للتخطيط 
والتدريب د.مشعان العتيبي، 
مبمثل���ي جامع���ة الكوي���ت 
وبلدي���ة الكوي���ت وعدد من 
املديرين واملهندسني بوزارة 
الكهرباء واملاء، وذلك ملناقشة 
الفني��ة ملشروع  التفاصي��ل 
الرب���ط اإللكترون���ي وف���ك 
التشاب��ك بني بلدي��ة الكوي��ت 
الكهرب���اء وامل�����اء،  ووزارة 
والذي يه���دف للقض��اء على 
املعامات املشبوه��ة وتقلي��ص 
االج��راءات والدورة املستندية 
للمعام�����ات فيم���ا يخ��ص 
معامات البن���اء، من خ��ال 
استصدار تراخيص توصيل 
التي���ار الكهربائي في مناطق 

القنصلية  تقدم اعض���اء 
العام���ة جلمهوري�����ة مصر 
العربية لدى الكوي��ت بخالص 
التهاني للقنص��ل العام السفير 
الوس���يمي مبناسبة  صاح 
صدور القرار اجلمهوري رقم 
31 لسن��ة 2010 بترقيته الى 
درجة سفي��ر، متمني��ن ل��ه 
دوام التقدم والتوفيق، وداعني 
املولى عز وجل ان يوفقه في 
االضطاع مبسؤولياته نحو 
رعاية ابناء اجلالية املصرية 

بالكويت.

تغلق الس���فارة األميركية في الكويت أبوابها يوم األحد 14 
اجلاري وذلك مبناسبة يوم رئيس الواليات املتحدة األميركية 
على ان تعاود السفارة اعمالها كاملعتاد يوم االثنني املوافق 15 

فبراير اجلاري.

أعلنت سفارة اجلمهورية التركية ان دورات تعليم اللغة التركية 
س����تبدأ وذلك باملكتب السياحي والثقافي واإلعامي التركي بتاريخ 1 
مارس 2010، ملدة 6 أسابيع سيكون التدريس بها في الفترة املسائية من 
الساعة 6 وحتى 8 مساء يومي االثنني واألربعاء، حيث ميكنكم احلصول 
على املزيد من املعلومات باالتصال بالسفارة على األرقام 22531466 � 

22531785 بني الساعتني ال� 9 صباحا وال� 3 من بعد الظهر.

د. بدر الشريعان

صالح الوسيمي

السكن اخلاص.
ويأتي هذا االجتماع في إطار 
حرص الوزير على متابعة آخر 
تطورات املش���روع والتأكيد 
على م���دى أهميته وحتقيق 
القصوى جلميع  االس���تفادة 

شرائح املستهلكني.

خريجو دورة الصاعقة التأسيسية أثبتوا مهاراتهم
وقدرتهم على عمليات االقتحام والهجوم والدفاع عن النفس

برعاية وحضور وكيل احل����رس الوطني اللواء ناصر الدعي احتفل في 
مي����دان الصاعقة مبعس����كر الصمود بتخريج دورة الصاعقة التأسيس����ية 

املشتركة رقم 16.
وقدم قائد كتيبة مكافحة االرهاب املقدم الركن منصور محيل حجيل ايجازا 
عن مراحل التدريب في الدورة والتمارين التخصصية التي تلقاها اخلريجون 
في عمليات القتال املختلفة والتي عكست بدورها مدى التطور احلاصل في 

أداء قوات الصاعقة وعناصر مكافحة اإلرهاب باحلرس الوطني.
كما قام النقيب ناصر مظهور محمد بالتعليق على فقرات العرض والتي 
اتسمت بقوة األداء ومرونة احلركة والدقة في تنفيذ عمليات االقتحام وأعمال 
امليدان اجلبلي والرماية بجانب الفنون القتالية املختلفة في الهجوم والدفاع 
عن النفس وأظهرت تلك العروض مدى املهارة والكفاءة العالية التي اكتسبها 

خريجو الدورة والروح املعنوية املرتفعة في تنفيذ املهام.
ونقل اللواء ناصر الدعي راعي احلفل تهاني رئيس احلرس الوطني سمو 
الش����يخ س����الم العلي ونائب رئيس احلرس الوطني الشيخ مشعل األحمد 
للخريجني، وهنأهم على ادائهم املشرف وجاهزيتهم القتالية والبدنية خال 
الدورة واس����تيعابهم جلميع نواحي التدريب امليدان����ي مبا يؤهلهم للقيام 
بواجبهم جت����اه وطنهم بكل كفاءة واقتدار، كما ق����ام اللواء الدعي بتوزيع 
شهادات ودروع التفوق على أوائل اخلريجني، مشددا على اهمية االستمرار 
في اعمال التدريب واألخذ باألساليب والوسائل احلديثة في العلم العسكري 
للحفاظ على مقدرات الوطن وحماية أمنه واستقراره في ظل القيادة الرشيدة 

لصاحب السمو األمير القائد األعلى للقوات املسلحة وسمو ولي العهد.

بيروت: اس���تقبل الرئيس سعد احلريري امس سفيرنا في 
لبنان عبدالعال القناعي حيث عرضا االجواء العامة وتوقيت 
الزيارة التي ينوي احلريري القيام بها الى الكويت. وقال القناعي 

ان الزيارة ستتم في وقت قريب.


