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احلمود: الكويت تعمل وفق خطة طموحة 
للحفاظ على التراث احلضاري

قال وزير اإلعالم ووزير الدولة لشؤون الشباب 
الشيخ سلمان احلمود إن تراث احلداثات احلضرية 
واملعمارية في العالم العربي يعاني منذ عقود من 
اإلهمال، لذا فإن الكويت تعمل وفق خطة طموحة 

للحفاظ على التراث احلضاري.
وأكد احلمود في كلمة افتتاح املؤمتر الدولي 
لصون املناط����ق احلضرية والتراث احلديث في 
الدول العربية وال����ذي ينظمه املجلس الوطني 
بالتعاون مع منظمة ال� »يونس����كو« ان السعي 
من خالل هذا املؤمتر يتمثل في وضع برامج عمل 
تنفيذية ومبادرات خالقة لصون اإلرث احلضاري 
الذي تزخر به الدول العربية. وأضاف ان املجلس 
الوطني استطاع بالتعاون مع مركز التراث العاملي 
في »اليونس����كو« ان يضع قصر الشيخ عبداهلل 
اجلابر وجزيرة فيلكا وأبراج الكويت على قائمة 
التراث العاملي التمهيدية وهو جهد جميل للمركز 
ولليونسكو. وأشاد باجلهود احلثيثة التي تبذلها 

منظمة اليونسكو بالتعاون مع املنظمات الدولية 
املوازية ودورها اإليجابي في توس����يع نطاقات 
االتفاقيات الدولية املعنية بتنمية املعرفة وتشجيع 
البحوث العلمية وتقدمي النصح واملشورة للحكومات 
حول كيفية احملافظة على ارثها التاريخي والثقافي 
والعمراني. وأكد احلمود ان هذا املؤمتر يهدف إلى 
احلفاظ على تراث احلداثات احلضرية واملعمارية 
املهدد باألخطار لتضيف اليونسكو رصيدا جديدا 
لرصيدها الزاخر بكل ما ينفع اإلنسان واإلنسانية. 
وذكر ان تطبيق النهج احلضاري التاريخي للحفاظ 
على التراث احلضري بصفة مستدامة ستنطلق 
رؤاه وتترسخ جدواه في ظل احلوار املفتوح ألوراق 
املؤمتر ومناقشاته والذي ميثل نافذة لنشر ثقافة 
احلوار بني الشعوب بثقافاتهم املختلفة وتهيئة 
الفرص لاللتقاء حول املشتركات اإلنسانية التي 
تؤدي لصون املناطق احلضرية والتراث احلديث 

في الدول العربية.

شدد محافظ األحمدي الشيخ فواز اخلالد 
عل���ى ان أبواب احملافظة مفتوح���ة، وأياديها 
ممدودة دائما جلميع املؤسس���ات الرس���مية 
واألهلية املختلفة من اجل العمل بروح الفريق 
الواحد، لتحقيق أقصى درجات الرعاية، وتنفيذ 
اخلدمات األساسية والعاجلة التي حتتاجها كافة 
مناطق احملافظة، الفتا الى ان الفترة املاضية 
شهدت جهودا حثيثة بني احملافظة وعدة جهات 
رس���مية، ما اس���فر عن اجناز عدد ال بأس به 
من االحتياجات األساس���ية في املدن السكنية 

اجلديدة، متوجها بالشكر الى كل من تعاون مع 
احملافظة واستجاب لطلبات املواطنني. وخالل 
لقائه ام���س وفد مجلس مدينة صباح األحمد 
السكنية التطوعي الذي ضم املسؤول اإلعالمي 
رامي العبد اهلل ومسؤول احملور اخلدمي سعيد 
الفيلكاوي واملنسق االداري صباح اليعقوب، 
ثمن احملافظ اجلهود املخلصة للعديد من الفرق 
واملجموع���ات التطوعية على امتداد احملافظة 
خاصة في املناطق اجلديدة، وفي مقدمتها مدينة 

صباح األحمد السكنية.

  الشيخ سلمان احلمود وم. علي اليوحة وعدد من احلضور  أثناء افتتاح املؤمتر

أشاد بالتعاون بني املجلس الوطني و»اليونسكو«

 اخلالد: جهود حثيثة إلجناز 
خدمات مدينة صباح األحمد السكنية

تقع في منطقة القبلة.. وستكون سفارة سويسرا لدى قطر هي املخولة بإصدارها

تفويض شركة »في.أف.أس.غلوبال« بتلقي 
طلبات »الڤيزا« السويسرية للكويتيني واملقيمني

أكد سفير سويسرا لدى 
البالد آلدو دي لوكا أن توقف 
القنصلي بالسفارة  القسم 
عن تلقي ومعاجلة طلبات 
إلى بالده  الدخول  تأشيرة 
)الڤيزا( م���ن اجلمهور هو 
»ق���رار اداري بح���ت« وال 
يعني احلاجة للس���فر إلى 
قطر الستخراجها حيث مت 
تكليف سفارة بالده هناك 

بهذه املهمة. 
ل�»كونا«  ل���وكا  وق���ال 
أمس إنه اعتب���ارا من أول 
ديسمبر اجلاري مت إغالق 
قس���م )الڤيزا( بالس���فارة 
القنصلي  القس���م  وتوقف 

عن تلقي ومعاجلة طلباتها 
م���ن اجلمهور ف���ي حني مت 
تفويض شركة )في.أف.أس.
غلوبال( الكائنة في منطقة 
القبلة مبدينة الكويت للقيام 

بهذه املهمة. 
وأوض���ح أنه م���ن اآلن 
فصاعدا »اجله���ة املخولة 
بإصدار الڤي���زا للمواطنني 
واملقيمني ف���ي الكويت هي 
سفارة سويسرا لدى قطر 
ومت اإلعالن عن هذه اخلطوة 
في الصحف الكويتية خالل 

األيام املاضية«. 
 وش���دد عل���ى أن هذه 
التغيي���رات تأت���ي ضمن 

إدارية بحتة »وال  إجراءات 
تعني بأي شكل من األشكال 
أن يضطر املقيم في الكويت 
للسفر إلى قطر لتقدمي طلبات 
الڤيزا حيث سيتم تقدميها 
عن طري���ق ش���ركة )في.

أف.أس.غلوبال( التي تكفلت 
بأن توصل هذه الطلبات إلى 
الس���فارة السويسرية في 
قطر بالسرعة القصوى مع 
احلفاظ على سرية البيانات 

الشخصية وحمايتها«.
وعن أسباب هذا التغيير، 
أكد الس���فير لوكا أنه يأتي 
ضمن عملي���ة إعادة هيكلة 
شاملة للبعثات الديبلوماسية 

والقنصلية السويس���رية 
حول العالم بهدف تقليص 
النفق���ات والتخفي���ف من 
االعمال البيروقراطية سواء 
في الكوي���ت أو أي منطقة 

أخرى حول العالم«.
ب���الده تدرك  وأفاد بأن 
احلاج���ة لتيس���ير دخول 
الى  الس���ائحني وال���زوار 
أراضيه���ا، لذا فق���د أقدمت 
على خطوات هدفها تسهيل 
الدخ���ول وذلك  اج���راءات 
استجابة لالزدياد املطرد في 
أعداد طلبات احلصول على 
الڤيزا، الفتا إلى أنه »من دون 
تلك التسهيالت فإن معامالت 

الڤيزا ستتعرض للكثير من 
التأخير«.

وأع���رب ل���وكا عن ثقة 
ب���أن تلك  س���لطات بالده 
التغيي���رات ف���ي إجراءات 
الڤيزا ستلقى قبوال وتفهما 
من طرف رواد الس���فارات 
السويس���رية في مختلف 

بقاع العالم. 
وأكد أن سفارة سويسرا 
في الكويت ستس���تمر في 
الترويج ملزيد من التواصل 
في مجال األعمال بني البلدين، 
الفتا إلى تطلعها لزيادة اعداد 
الزوار والسائحني القادمني 

إلى سويسرا من الكويت.

وزير شؤون الديوان األميري الشيخ ناصر صباح األحمد مستقبال نائب املدير العام لبنك التنمية والتطوير في الصني الشعبية والوفد املرافق له 

وزير الديوان استقبل نائب مدير بنك التنمية والتطوير في الصني
استقبل وزير ش���ؤون الديوان األميري 
الشيخ ناصر صباح األحمد وعددا من أعضاء 
اإلدارية  العامة للتنمية  السياس���ات  جلنة 

باملجلس األعلى للتخطيط، نائب املدير العام 
لبنك التنمية والتطوير في جمهورية الصني 
الشعبية الصديقة والوفد املرافق له، حيث 

رحب بالوفد الزائر وبحث اجلانبان املواضيع 
ذات االهتمام املشترك.


