
المحلية االثنين
21 يونيو 2010

2

الشيخ علي بدر الصباح

السفير الفرنسي جان رنييه

تحت رعاية السفير الفرنسي

علي بدر الصباح يغادر لتركيا اليوم
لتكريم أبطال قافلة الحرية وزيارة الجرحى

افتتاح أكبر مركز في الشرق األوسط
للحصول على الڤيزا األوروبية اليوم

الشرهان سفيرًا غير مقيم في زامبيا
صدر قرار بتعيني عبداهلل جمعة الشرهان ـ سفير 
الكويت لدى جمهورية زميبابوي ـ باإلضافة الى عمله 

ـ سفيرا لدى جمهورية زامبيا.

كما صدر قراران بتعيني سفيرنا لدى أملانيا د.مساعد 
راشـــد الهارون ـ باإلضافة الى عملــــــــه ـ سفيــــــرا 

لــــــدى جمهوريتي ليتوانيــاواستراليا.

يغادر اليوم االثنني الشيخ 
علي بدر الصباح متوجها الى 
تركيا الصديقة ضمن وفد يضم 
مفيد العـــرادي، لتكرمي ابطال 
قافلة احلرية وزيارة اجلرحى 

 .»IHH« ولقاء رئيس جمعية

يذكر ان الشـــيخ علي بدر 
الصبـــاح يؤمـــن بعمل اخلير 
والعمل االنساني وان االعمال 
االنسانية ال حتتكر على جنس 
ولـــون ودين، ووجه الشـــيخ 
علـــي التحية والتقدير الى كل 

من شـــارك في كسر احلصار 
عن اطفال غزة وكسر الشر في 
أي مكان بالعالم، مؤكدا اميانه 
بحكمة ادموند بورك »سينتصر 
الشر اذا وقف الرجال اخليرون 

مكتوفي األيدي«.

حتت رعاية السفير الفرنسي جان رنييه، 
ســـيتم اليوم افتتاح اكبر مركز في الشـــرق 
االوسط الصدار تأشيرات لسفارة فرنسا في 
الكويـــت »AL Qabas Assures« والـــذي يضم 
قسم االستعالمات للحصول على كل املعلومات 
بشروط ولوائح احلصول على الڤيزا الى دول 

العالم االوروبي.
ويعتبـــر املركـــز احلاصل علـــى احلقوق 
التأشـــيرة حيث  احلصرية لتســـلم طلبات 
يوفر  عناء االنتظار وسهولة التعامل وبساطة 
املعاملة، وهـــذا مـــا يؤكـــد شفافيـــة تعامل 
القطاع اخلاص بالتعــــــاون مـــع اجلهـــات 

احلكوميـــة.

ويضم املركز خدمات على اعلى مســـتوى 
في تطبيق نظام اجلودة العاملي املطابق لكل 
شروط وزارة اخلارجيـــة الفرنسية وخاصة 
االجـــراءات االمنية وخدمة العمــــالء، وهناك 
فريق متخصص من العاملني يتحدثون اللغـــة 
العربية، االجنليزية، االيطالية، الفرنسيـــة، 
االملانية ولغات اخرى لتوفيـــر كل املعلومـــات 
املتعلقـــة باحلصـــول علـــى ڤيــــــزا لـــدول 

اوروبيــة.
ويعتبـــر املركـــز احلاصل علـــى احلقوق 
احلصرية في تسلم طلبات التأشيرة ال يحق 
له القبول والرفض اال بالتنسيق مع السفارات 

املعنية وذات الشأن.


