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 دعت اإلدارة القنصلية بوزارة 
اخلارجية امس املواطنني الراغبني 
في الس���فر الى »سانت كيتس« 
و»نيفيز« للحصول على الڤيزا 
أراضيها ع���ن طريق  لدخ���ول 
املوقع االلكتروني على ش���بكة 

االنترنت.
وق���ال مدي���ر االدارة حمود 
الروضان ل� »كونا« امس ان وزارة 
اخلارجية تدعو املواطنني الراغبني 
في الس���فر الى »سانت كيتس« 
البحر  الواقعتني في  و»نيفيز« 
الكاريبي للتقدم بطلب احلصول 
على الڤيزا مباشرة عبر موقعها 

االلكتروني.
وأكد الروضان أهمية االلتزام بإجراءات وطلب 
التعليمات  الڤيزا للمس���افرين واتباع  استخراج 
اخلاصة باملسافرين التي من شأنها ان تضمن سفرا 

آمنا من دون اية مشاكل.
وأهابت اخلارجية الكويتية باملواطنني اخذ احليطة 
واحلذر واالس���تمتاع بوقتهم مبنأى عن املشاكل 
وضرورة التقي���د بالقوانني والتعليمات اخلاصة 
بالبلدان املس���افرين اليها والتعرف على األنظمة 
املعمول بها تفاديا ألي اش���كاالت تعتري املواطن 

حتى ال يقع حتت طائلة املساءلة القانونية.
كما ش���ددت على ض���رورة التأك���د من تأمني 
احلجوزات بالفنادق بوقت كاف السيما بالنسبة 
للعائالت التي لديها أطفال الى جانب أهمية حجز 
أماكن الطائرة لتأمني العودة الى ارض الوطن ومراعاة 
تعليمات وقوانني اجلمارك في كل بلد باعتباره أمرا 
مهما، مشيرا الى ان مكاتب السفر والسياحة تقوم 
عادة بتوزيع تعليمات بهذا اخلصوص لالستدالل 
على األشياء املس���موح بدخولها او األشياء غير 

املرغوب باصطحابها للبلد املضيف.
ونهت الوزارة عن اخذ املجوهرات واملصوغات 

الذهبية او الثمينة أثناء السفر 
او  جتنبا للتعرض للس���رقات 
املساءلة اجلمركية او دفع رسوم 
باهظ���ة عليها، مؤك���دة أهمية 
تسجيل بيانات جوازات السفر 
الكويتية في السجالت املعدة لهذا 
الغرض بالبعثة الكويتية املعتمدة 
مع االحتفاظ بصور عن أوراق 
جوازات السفر في مكان معروف 
بهدف االستدالل على تلك البيانات 
في حالة تلف اجلواز أو ضياعه 
أو س���رقته مع تدوين العنوان 

الواضح أثناء اإلقامة.
الراغبني في  ودعت جمي���ع 
اصطحاب سيارتهم للس���ياحة الى أهمية معرفة 
قوانني املرور ونظام املخالفات واتباع نظم السير 
مع األخذ بعني االعتبار أن بعض الدول ال تس���مح 
بدخول السيارات أو تسمح ولكن بشروط معينة 
أو كفالة أو تأمينات باهظة، كما أكد ضرورة إبالغ 
مس���ؤولي اجلمارك عما اذا كانوا يحملون معهم 
مبلغ 10 آالف يورو او أكثر أو ما يعادلها في حال 

الدخول واخلروج من دول االحتاد األوروبي.
وشددت على ضرورة اال يصطحب الراغبون في 
السفر مبالغ كبيرة معهم واالكتفاء مببالغ قليلة، 
اما املبالغ الكبيرة فيمكن االستعانة عنها بشيكات 
سياحية او نظام احلواالت املالية وميكن إيداع املبالغ 
النقدية الكبيرة ع���ن طريق البنوك أو أن توضع 
بصناديق األمانات بالفندق مع االحتفاظ بالوصل 
عند احلاجة املاس���ة للتأكد من تس���ليم واستالم 
املبلغ املؤمن عليه. ونصحت الوزارة املس���افرين 
بعدم اصطحاب اخلدم أثناء فترة السياحة خارج 
الكويت نظرا لظاهرة الهروب واملشكالت التي قد 
تواجه املواطن الكويتي خاصة في البلدان األوروبية، 
مبينة ان هذه الظاهرة غير صحية وتسبب مشاكل 

لبعثاتنا في اخلارج.

أول سفير عراقي يصل إلى الكويت منذ 20 عامًا

بحر العلوم: مهمتي الديبلوماسية تحمل كل خير ومحبة بين العراق والكويت

بشرى الزين
»كل خير ومحبة« كلمتان رد بهما السفير العراقي محمد 
حسني بحر العلوم على أي س���ؤال وجهه اليه الصحافيون 
وممثلو وسائل اإلعالم العربية واألجنبية الذين التفوا حوله 

لدى وصوله ظهر امس مطار الكويت.
و»عل���ى اخلير واحملبة« كان جواب بحر العلوم كذلك في 

تقييمه للعالق���ات العراقية � الكويتية ف���ي الوقت الراهن، 
ليختم رده حول ما أوصته به القيادة السياس���ية العراقية 
في رحلته الديبلوماسية بالكويت بالقول »كل خير ومحبة 

ان شاء اهلل«.
هكذا حل أول سفير عراقي لدى الكويت منذ 20 عاما التي 

تلت غزو الكويت من قبل النظام العراقي البائد.

وسيتس���لم بحر العلوم مهمته الديبلوماسية بعد تقدمي 
أوراق اعتماده لصاحب الس���مو األمير الشيخ صباح األحمد 
كأول س���فير لبالده لدى الكويت بعدما كان يش���غل منصب 
التمثيل الديبلوماسي القائم باألعمال الذي تعاقب عليه ثالثة 

ديبلوماسيني منذ العام 2005.
وكان في اس���تقبال الس���فير العراقي محمد حسني بحر 

العلوم املستشار في وزارة اخلارجية صالح املطيري وسفير 
األردن جمعة العبادي وسفير سورية بسام عبداملجيد وسفير 
مصر طاهر فرحات وس���فير الصومال أبوبكر شيخ وسفير 
تونس مصطفى باهية والقائم باألعمال في س���فارة سلطنة 
عمان يوسف املعولي وعدد من طاق��م السف���ارة العراقي���ة 

بالكوي��ت.

السفير العراقي واملستشار في وزارة اخلارجية صالح املطيري يتوسطان سفراء سورية وتونس والصومال واألردن والقائم باألعمال العراقية والقائم باألعمال العمانيالسفير العراقي محمد حسني بحر العلوم لدى وصوله إلى قاعة التشريفات مبطار الكويت

حمود الروضان

»الخارجية« تدعو المسافرين إلى »سانت كيتس« 
و»نيفيز« للحصول على الڤيزا إلكترونياً

»سياسة الكويت الخارجية« 
تبدأ اليوم في المعهد الديبلوماسي

الكويت تشارك في ذكرى »شهداء ومحاربي« 
أميركا وحلفائها غدًا بواشنطن

تب���دأ صباح اليوم الدورة اخلاصة بسياس���ة 
الكويت اخلارجية في املعهد الديبلوماسي الكويتي، 
وتأتي هذه الدورة ضمن البرنامج التدريبي للمعهد 
العام 2010/2009، وسيتحدث في بداية الدورة عميد 
كلية العلوم االجتماعية د.عبدالرضا اسيري حول 
سياسة الكويت اخلارجية بني النظرية والتطبيق، 
ث���م يعقبه وكيل وزارة اخلارجية الس���فير خالد 
اجلاراهلل الذي سيتحدث حول القضايا الهامة في 

سياسة الكويت اخلارجية.
وفي الي���وم الثاني للدورة س���يتحدث محمد 
ابواحلس���ن حول الكويت واألمم املتحدة، يعقبه 
السيد محمد جاسم الصقر رئيس مجلس العالقات 
العربية والدولية والرئيس السابق للجنة الشؤون 
اخلارجية في مجلس االمة الذي س���يتحدث حول 

الوضع في املنطقة ما بعد 11 سبتمبر.
وفي اليوم الثالث سيتحدث امام متدربي املعهد 
)59 متدربا ومتدربة( الشيخ مشعل اجلابر االحمد 

حول دور الديبلوماسية الكويتية في تفعيل قانون 
استثمار رأس املال االجنبي ثم يعقبه بدر الرفاعي 
امني عام املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب 

حول الدور الثقافي اخلارجي للمجلس الوطني.
وفي اليوم الرابع سيتحدث سليمان ماجد الشاهني 
رئيس الهيئة االستشارية للمجلس األعلى ملجلس 
التعاون حول إس���هام الكويت في البناء الهيكلي 
ملجلس التعاون لدول اخلليج العربية يعقبه السفير 
عبداهلل بشارة الذي س���يتحدث حول اجلغرافيا 

والسياسة � حروب الكويت الديبلوماسية.
واالثن���ني املقبل س���يتحدث في ه���ذه الدورة 
عبدالوهاب البدر مدير ع���ام الصندوق الكويتي 
للتنمية االقتصادية العربية حول الصندوق الكويتي 
ودوره في دعم السياسة اخلارجية كما سيتحدث 
السفير جاسم املباركي مدير إدارة الوطن العربي 
ف���ي وزارة اخلارجية امام ال���دورة حول الكويت 

وجامعة الدول العربية.

 تشارك وزارة اإلعالم في احتفاالت أميركا املقررة 
بيوم إحياء ذكرى »شهداء ومحاربي« الواليات املتحدة 
وحلفائها في احلروب التي خاضتها عبر التاريخ. وقال 
مدير إدارة إع����الم الدول األجنبية في وزارة اإلعالم 
عبداهلل اخلالدي ل� »كونا« امس ان الكويت تشارك 
وللس����نة الرابعة بالتعاون مع سفارتنا بواشنطن 
واالحتاد الوطني لطلبة الكويت في مسيرة االستعراض 
الت����ي تنظمها جلنة البيت األبيض ومركز احملاربني 
القدامى على هامش احتف����ال يوم الذكرى. واضاف 

اخلالدي ان الكويت تس����اهم بعربة ترمز إلى حرب 
حترير الكويت عام 1991 والتي س����تنطلق في قلب 
احلي السياسي بواشنطن واملواجه ملبنى الكونغرس 
والبيت األبيض وغيره من املؤسسات األميركية املهمة. 
وأشار الى ان االحتفال سينقل عبر البث التلفزيوني 
املباشر الى جميع القواعد العسكرية األميركية حول 
العالم. وأشاد اخلالدي بجهود سفيرنا لدى واشنطن 
الشيخ سالم العبداهلل وأعضاء السفارة في إجناح 

مشاركة الكويت في هذا االحتفال.

بعثة أسر الشهداء عادت للبالد
بعد زيارة قبور ذويهم في السويس

عادت ظهر امس بعثة اس���ر الش���هداء الكويتيني 
الذين شاركوا في احلروب العربية من جمهورية مصر 
العربية على منت طائرة عسكرية تابعة للقوة اجلوية 
الكويتية بعد ان قاموا بزيارة قبور ذويهم الش���هداء 

في مقبرة السويس شرقي القاهرة.
حيث اتت هذه الزيارة مببادرة كرمية وبتوجيهات 
من النائب االول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع 
الشيخ جابر املبارك السر الشهداء الكويتيني املشاركني 
ف���ي احلروب العربية تقديرا منه واس���تذكارا للدور 
البطولي لشهداء الكويت البررة الذين ضحوا بأرواحهم 
في سبيل اهلل والدفاع عن نصرة احلق ووحدة الصف 
العربي، فقد دفعت الكويت بأبنائها البواسل من اجليش 
وقدمت اع���ز واغلى ما لديها م���ن تضحيات رجالها 
االبطال الذين سطروا البطوالت للوقوف مع اجليوش 
العربية في جبهات القت���ال في ملحمة عربية نادرة 
امتزجت فيها الدم���اء العربية من اجل العروبة وفي 

سبيل ترسيخ الكيان العربي.
يذكر ان رئيس االركان العامة للجيش الفريق الركن 
احمد اخلالد اصدر تعليماته بناء على توجيهات النائب 
االول لرئيس مجلس ال���وزراء ووزير الدفاع بإيفاد 
عدد من اس���ر الشهداء الكويتيني املشاركني في حرب 
اكتوبر بالتنسيق مع مكتب الشهداء واالسرى التابع 
ملديري���ة التوجيه املعنوي والعالقات العامة ومكتب 
االرتباط العس���كري لدى سفارة الكويت بجمهورية 

مصر العربية.
هذا وقد اعربت اسر الشهداء العسكريني عن شكرهم 
وتقديرهم للنائب االول لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدفاع الشيخ جابر املبارك على هذه املبادرة الكرمية 
في تسهيل زيارة قبور اهاليهم الشهداء، متمنني من 
اهلل ان يجعل هذه املبادرة في ميزان حسناته، سائلني 
املولى عز وجل ان يتغمد شهداءنا االبرار بواسع رحمته 
ويسكنهم فسيح جناته وان يدمي على وطننا العزيز 
العزة والرخاء حتت ظل قيادة صاحب السمو األمير 
القائد االعلى للقوات املس���لحة الشيخ صباح االحمد 

وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء.

)سعود سالم(

ترأس االجتماع الثاني لمجلس المحافظة

الحمود بحث سبل االرتقاء بالخدمات 
المقدمة للمواطنين بالجهراء

اش����اد محاف����ظ اجلهراء 
الش����يخ مبارك احلمود اثناء 
ترؤسه االجتماع الثاني ملجلس 
احملافظة مبستوى اخلدمات 
التي تقدمها احملافظة  العامة 

للمواطنني. 
كما اكد على اهمية التواصل 
بني قيادات احملافظة لتحقيق 
وتنفيذ كل اخلطط واملقترحات 
اعض�������اء  م����ن  املقدم����ة 

املجل��س.
كما ناقش ما مت اجنازه من 
االجتماع السابق والعمل على 
جتسيد روح التعاون االيجابي 
لالرتقاء مبس����توى اخلدمات 
في احملافظة مستمدين العون 
م����ن اهلل تعال����ى ث��������م من 
التوجيه���ات السديدة لصاحب 
الس����مو االمير وسم���و ولي 
العه�د. وحض����ر االجتم���اع 

كل م��ن: 
العميد محمد طنا العنزي � 
مدير عام مديرية امن محافظة 
اجلهراء، م.رجا دخني الصليلي 
� مدير ادارة الصيانة للطرق 
والش����بكات، م.ثام����ر خليل 
ادارة  مدي����ر   � اجلنف����اوي 
اخلدمات الهاتفية، م.عبداهلل 
محم����د العجم����ي � مراق����ب 
تش����غيل وصيانة املنش����آت 
املائية، م.خلف مبارك املنديل � 
رئيس مهندسي املنطقة االولى 
- املؤسس����ة العامة للرعاية 

السكنية، د.فهد خليفة اخلليفة 
� مدير منطقة اجلهراء الصحية، 
خالد ن����زال الصليلي � نائب 
املدي����ر للتقيي����م واملتابعة � 
ش����ؤون عمل اجلهراء، راشد 
س����عد الهاجري � مدير ادارة 
الرقاب����ة التجاري����ة � وزارة 
التج����ارة والصناعة ومحمد 
جاس����م الس����عيدي � مراقب 
� منطقة  التعليم املتوس����ط 

اجلهراء التعليمي��ة. 
وفي ختام االجتماع، شكر 
احملافظ جمي��������ع االعضاء 
ومتن����ى ان يترج��������م م���ا 
ت�������م طرحه ومناقش����ت����ه 
باالجتم���اع على ارض الواقع 
لتنفي���ذه خدم����ة للمواطن���ني 

واملقيم��ني.

الشيخ مبارك احلمود


