
الثالثاء ١٤ يوليو ٢٠٠٩   3محليات
سموه التقى الخالد ووزير الداخلية وتسّلم فيلمًا وثائقيًا ورسالة دكتوراه

محمد الصباح أصدر قرارًا بترقية ٥٥ ديبلوماسيًا

ولي العهد هنأ الحشاش باختيارها محّكمة
في منافسات مايكروسوفت للمرة الثانية

اســــتقبل سمو ولي العهد الشــــيخ نواف األحمد 
بقصر بيان صباح امس رئيس جهاز األمن الوطني 
الشيخ محمد اخلالد. كما استقبل سموه وزير الداخلية 

الفريق الركن متقاعد الشيخ جابر اخلالد.
واستقبل سموه عبدالعزيز العنجري حيث اهدى 
سموه نسخة تذكارية من الفيلم الوثائقي الذي يتعلق 
مبوضوع العمالة الوافدة وقد شــــكره سموه متمنيا 

له التوفيق والنجاح.
كما استقبل سموه د.فيصل العنزي، حيث اهدى 

سموه رسالة دكتوراه بعنوان ما مدى تطبيق املعايير 
احملاسبية الدولية على الشركات الكويتية املدرجة 
بالبورصة وقد شــــكره ســــموه متمنيا له التوفيق 
والنجاح. واستقبل سموه منار فهد احلشاش وذلك 
الختيارها للمرة الثانية من قبل شركة مايكروسوفت 
لتكون محكمة في جلنة التحكيم املسؤولة عن تصفيات 
اجلولة النهائية ملنافسات «كأس مايكروسوفت ٢٠٠٩» 
حيث هنأها سموه بهذا االختيار الذي سيساهم في رفع 

اسم الكويت عاليا متمنيا لها التوفيق والنجاح.

اســـتقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد بقصر بيان صباح امس 
سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد.

احتفل بقصر بيان صباح امس بتســـلم صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد أوراق اعتماد كل من السفير ابراهيم بكر كمارا سفيرا جلمهورية سيراليون 
والسفير ايكترين ميرينج ميكادزة سفيرا جلمهورية جورجيا والسفير افتخار عزيز 

سفيرا جلمهورية باكستان االسالمية وذلك كسفراء لبالدهم لدى الكويت.
وحضر مراسم االحتفال وزير شـــؤون الديوان االميري باالنابة الشيخ علي 
اجلراح ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير اخلارجية باالنابة روضان 
الروضان ووكيل الديوان االميري ابراهيم الشـــطي ومدير مكتب صاحب السمو 

األمير احمد الفهد واملستشـــار في الديوان االميري محمد ابو احلســـن ورئيس 
املراسم والتشريفات االميرية الشيخ خالد العبداهللا ومدير إدارة املراسم بوزارة 
اخلارجية الســـفير ضاري العجران ورئيس هيئة احلرس االميري اللواء الركن 

طالل محمد املسلم.
كما بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد ببرقية تهنئة الى الرئيس 
فيليب فويانوفيتش – رئيس جمهورية اجلبل األســـود الصديقة عبر فيها عن 

خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده.
كما بعث ســـمو ولي العهد الشـــيخ نواف االحمد وسمو الشيخ ناصر احملمد 

رئيس مجلس الوزراء ببرقيتي تهنئة مماثلتني.

االمارات العربية املتحدة بشــــأن 
التعاون في مجال التعليم العالي 
والبحث العلمي، وحكومة اململكة 
املتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا 
الشمالية بشأن تبادل اخلبرات في 
مجال شبكات االتصاالت السلكية 
والالسلكية وحكومة اجلمهورية 
الفرنسية بشأن االعفاء املتبادل 
من تأشيرة االقامة القصيرة حلملة 
جواز السفر الديبلوماسي لرعايا 
البلدين، واخلاص للكويتيني فقط 
واخلدمة للفرنســــيني وحكومة 
التعاون  اتفاقية  جمهورية بنني 
في مجال التعليم الفني والتدريب 
املهني، وحكومة مملكة كمبوديا 
بشأن تســــهيالت إلقامة لبعثات 
الديبلوماسية، وحكومة منغوليا 
بشأن التعاون االقتصادي والفني، 
البحرين بشأن  وحكومة مملكة 
الشــــبابية  التفاهم في املجاالت 
والرياضية، وحكومة اجلمهورية 
اللبنانية بشأن التعاون في املجال 
السياحي، وحكومة اجلمهورية 
اليمنية بشأن التعاون االقتصادي 
والفني وحكومة جمهورية الفلبني 
بشأن التعاون في مجالي النفط 
والغــــاز، وحكومــــة جمهوريــــة 
اوزبكستان بشــــأن التعاون في 
مجالي النفــــط والغاز، واململكة 
املغربية بشأن التعاون القانوني 
املــــواد اجلزائية  والقضائي في 
(اجلنائية) وتســــليم املجرمني 
ونقل احملكوم عليهم، وقرر املجلس 
املوافقة على مشــــاريع املراسيم 
املذكورة ورفعها الى صاحب السمو 

األمير.
كما اطلع املجلس على مشروعي 
قانونني األول في شــــأن اتفاقية 
بني الكويت والبوسنة والهرسك 
الضريبــــي  االزدواج  لتجنــــب 
املالي فيما يتعلق  التهرب  ومنع 
بالضرائب على الدخل وعلى رأس 
املال، والثاني في شــــأن اتفاقية 
التعاون القانوني والقضائي في 
املواد اجلزائية (اجلنائية) وتسليم 
املجرمني ونقل احملكوم عليهم بني 
الكويت واململكة املغربية، وقرر 
املجلس املوافقة على مشــــروعي 
القانونني ورفعهما لصاحب السمو 
األمير متهيدا إلحالتهما الى مجلس 

األمة.
الشــــؤون  كما بحث املجلس 
السياســــية في ضــــوء التقارير 
املتعلقة مبجمل التطورات الراهنة 
على الســــاحة السياســــية على 

الصعيدين العربي والدولي.

الدميوقراطية الشعبية في مجال 
التدريب والتعليم املهني، وحكومة 
منغوليا في مجال التعاون الفني 
البيئة واحملافظة عليها  حلماية 
وحكومة جمهورية ســــنغافورة 
بشــــأن انشــــاء جلنة مشــــتركة 
للتعــــاون، وحكومــــة جمهورية 
اوزبكستان بشــــأن التعاون في 
املجال الصحي، واململكة املغربية 
التعاون في  بشــــأن بروتوكول 
القضائــــي، وحكومــــة  امليــــدان 
جمهورية الفلبني بشأن التعاون 
في املجــــال الصحــــي، وحكومة 
اجلمهورية التركية بشأن التعاون 
العلمي والفني واالقتصادي في 
املجال الزراعــــي، وحكومة دولة 

وآثارهــــا املختلفة وتقدمي نتائج 
هذه الدراسة ملجلس الوزراء خالل 

ثالثة اسابيع.
كما اطلع املجلس على توصيات 
جلنة الشؤون القانونية املتضمنة 
مشروعات املراسيم بشأن اتفاقيات 
تعــــاون بــــني حكومــــة الكويت 
وحكومة كل من اململكة االردنية 
التعاون في  الهاشــــمية بشــــأن 
مجال احلجــــر الصحي النباتي، 
وحكومة جمهورية اوزبكستان 
بشــــأن اتفاقية تعاون في املجال 
الســــياحي، وحكومــــة اململكــــة 
العربيــــة الســــعودية في مجال 
الشؤون االســــالمية واألوقاف، 
وحكومة اجلمهورية اجلزائرية 

جميع أبعاد هذه املشكلة وسبل 
مواجهتها ومعاجلتها وجتنب اآلثار 
االجتماعية واألســــرية السلبية 
املترتبة على هذه املشكلة في ظل 

الظروف االقتصادية الطارئة.
وقد كلف املجلس جلنة برئاسة 
املاليــــة وعضوية ديوان  وزارة 
اخلدمة املدنية، برنامج اعادة هيكلة 
القوى العاملة، وزارة الشــــؤون 
االجتماعيــــة والعمل، مؤسســــة 
التأمينــــات االجتماعية لتتولى 
دراسة جميع ابعاد هذه املشكلة 
واقتراح احللول العلمية املناسبة 
لها مبا يراعي جميع االعتبارات 
واجلوانب االجتماعية واالقتصادية 
والقانونية وجميع انعكاساتها 

عقد مجلس الوزراء اجتماعه 
صبــــاح امس في قصر الســــيف 
برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد وبعد االجتماع 
صرح وزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء روضــــان  الروضان مبا 
يلي: اطلع املجلس في مســــتهل 
اجتماعه على الرسالة التي تلقاها 
صاحب السمو االمير من الشيخ 
بروفيسور احلاج/يحيى جامي ـ 
رئيس جمهورية غامبيا، واملتعلقة 
بأنشطة الدورة الـ ١٤ لقمة منظمة 

املؤمتر اإلسالمي في عام ٢٠١٧.
كما أحيط املجلس علما بتشكيل 
الوفد املرافق لسمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد خالل 
الفترة من ٢٥ـ  ٢٦ اجلاري لزيارته 
الرسمية الى كل من جمهورية بنني 
ـ جمهورية  الغابون  ـ جمهورية 
جيبوتــــي ـ جمهوريــــة اثيوبيا 
الفيدرالية الدميوقراطيةـ  جمهورية 
القمر املتحدة ـ مملكة سوازيالند 
ـ جمهوريــــة الســــنغال، حيــــث 
الوفد كال من: عبدالرحمن  يضم 
العتيقيـ  املستشار مبكتب صاحب 
السمو االمير د.اسماعيل الشطي 
ـ املستشار بديوان سمو رئيس 
ـ  مجلس الوزراء فيصل احلجي 
املستشــــار بديوان سمو رئيس 
مجلس الوزراء، مصطفى الشمالي 
ـ وزير املالية، احمــــد الهارون ـ 
وزير التجارة والصناعة، السفير 
خالــــد اجلاراهللا ـ وكيــــل وزارة 
اخلارجيــــة، عبدالوهــــاب البدر 
ـ مدير عــــام الصندوق الكويتي 
للتنمية االقتصادية العربية، بدر 
السعد ـ العضو املنتدب ـ للهيئة 
ـ  الفرح  العامة لالستثمار، فواز 
العامة للطيران  االدارة  رئيــــس 
الشــــيخ د.السفير احمد  املدني، 
الناصر ـ مدير ادارة مكتب نائب 
الــــوزراء ووزير  رئيس مجلس 

اخلارجية.
كما ســــينضم للوفد الرسمي 
سفراء الكويت املعتمدون في هذه 
الدول الصديقة، كما يرافق سموه 
وفد من غرفة جتــــارة وصناعة 
الكويت برئاســــة أنس الصالح، 
باالضافة الى وفد من جمعية العون 
املباشــــر وجلنة مسلمي افريقيا 

برئاسة د.عبدالرحمن السميط.
وقد أعرب املجلس عن ثقته في 
ان تسهم هذه اجلولة في تعزيز 
وتطوير العالقــــات الثنائية بني 
الكويت وتلك الدول الصديقة على 
كل األصعدة وامليادين، سائال املولى 
عز وجل ان يحيط سموه والوفد 
املرافق لــــه بعنايته الكرمية وأن 

يحفظه في احلل والترحال.
ثم اطلع املجلس على دراسة 
مقدمة من برنامــــج إعادة هيكلة 
القوى العاملة واجلهاز التنفيذي 
للدولة حول مشــــكلة مشــــروع 
العاملــــني في بعض  املواطنــــني 
الشــــركات ومؤسســــات القطاع 
اخلــــاص اثــــر تداعيــــات األزمة 
االقتصادية العاملية وانعكاساتها 

على الواقع احمللي.
وقد استعرض املجلس البيانات 
واإلحصائيات املتعلقة بحجم هذه 
املشكلة ومضاعفاتها وحدودها 
الزمنية ومختلف التفاصيل األخرى 
املتعلقة بها، وقد تدارس املجلس 

اصــــدر نائب رئيــــس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد الصباح امس قرارا بترقية 
٥٥ ديبلوماسيا، وفيما يلي نص 

القرار:
 مادة اولــــى: يرقى املوظفون 
االتية اسماؤهم من درجة سكرتير 
اول الى درجة مستشار باالختيار: 
راشد حماد العدواني، خالد فالح 
الدوسري،  ابداح مقعد  املطيري، 
يعقوب يوسف االنصاري، عبداهللا 
محمد املوعد، خالد احمد الشامي، 
محمد مفلح اجلديع، سالم يوسف 
احلمدان، مشعل مصطفى الشمالي، 
فيصل غازي املطيري، محمد فيصل 
املطيري، وائل يوســــف العنزي، 
محمــــد فهد احملمــــد، عثمان دواد 
عثمان الــــداود، احمد عبدالرحمن 

البكر
 مادة ثانيــــة: يرقى من درجة 
الى درجة سكرتير  سكرتير ثان 

اول (أ- باالقدمية): نايف هابس 
العتيبي، مساعد عيد شريدة، عزام 
عبداحملســــن العصفور، عبداهللا 
عبدالرحمن الشــــطي، نواف فهد 
السعيد، عبداهللا سليمان الشاهني، 
راشد محمد الصالح، زياد ابراهيم 
االنبعي، مشــــعل تركي الدبوس، 

انس طالب معرفي.
نــــواف  باالختيــــار)  (ب-   
عبداللطيف االحمد، ســــالم راشد 
الشبلي، سالم خليفه املزين، مشعل 
عبداحملسن السعيد، نواف نافع 
العنزي، تهاني راشد الناصر، طالل 

راشد املنصور.
 مادة ثالثــــة: يرقى من درجة 
سكرتير ثالث الى درجة سكرتير 
ثان (أ- باالقدمية): نواف محمد 
املوعــــد، محمد راشــــد النعيمي، 
عبداهللا عايض العتيبي، مشعان 
ضيدان العجمــــي، محمد ابراهيم 

الدريعي، فيصل جزاع املطيري.

 (ب- باالختيــــار) محمد على 
العريفان،  الشمالن، محمد طارق 
عبدالعزيز ســــعود القذفان، حمد 
فيصل املال، نواف ضيدان ابوشيبة، 
خالد حمــــد اخلالدي، تركي خالد 

املكراد.
 ماده رابعــــة: يرقى باالقدمية 
من درجة ملحق ديبلوماسي الى 
درجة سكرتير ثالث: هادي مطلق 
الســــبيعي، يوســــف عبدالعزيز 
السويطي، انس ابراهيم السلوم، 
حميدي على مطلق املطيري، طارق 
صالح اخلشرم، احمد شنار البخيت، 
خالد احمد العسكر، ابراهيم سليمان 
التورة، محمد الفي العازمي، نايف 

يوسف الدريس.
 مادة اربعة: مينح املرقى اول 
مربوط الدرجة املالية املرقى اليها 
او عالوة من عالواتها الدورية ايهما 
اكبر، وقضــــى القرار أن يعمل به 

اعتبارا من ٣١ مارس ٢٠٠٩.

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال الشيخ محمد اخلالد

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال م. منار احلشاش

صاحب السمو األمير مصافحا سفير سيراليون

سمو رئيس الوزراء مترئسا جلسة مجلس الوزراء

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد يتسلم أوراق اعتماد سفير باكستان

صاحب السمو التقى ولي العهد وهّنأ رئيس الجبل األسود بالعيد الوطني

برئاسة وزارة المالية وعضوية الخدمة المدنية وإعادة الهيكلة والشؤون والتأمينات

األمير تسّلم أوراق اعتماد سفراء سيراليون وجورجيا وباكستان

مجلس الوزراء: تشكيل لجنة لدراسة أوضاع المواطنين 
العاملين في «الخاص» على أن تقدم نتائجها خالل ٣ أسابيع

يترأسه الحنيف ويختص بدراسة االحتياجات الالزمة للمشروعات اإلنشائية والتوسعة

وزير الصحة يصدر قرارًا بتشكيل مجلس 
تنسيقي لخدمات العالج الطبيعي

الرشيد رئيسًا لمحكمة التمييز
 واألذينة وكيًال مساعدًا في «األشغال»

أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية ووزير 
ــالمية املستشار راشد  ــؤون اإلس العدل ووزير األوقاف والش
ــوم  ــروع مرس احلماد، ان مجلس الوزراء وافق أمس على مش
ــار يوسف غنام الرشيد رئيسا حملكمة التمييز،  بتعيني املستش
ووفقا للقانون فإن رئيس محكمة التمييز يتولى رئاسة مجلس 
ــغال العامة ووزير  ــن جهته، قال وزير األش ــاء األعلى. م القض
ــؤون البلدية د.فاضل صفر ان مجلس الوزراء وافق  الدولة لش
ــوم بتعيني طالل األذينة وكيال مساعدا في  ــروع مرس على مش
ــا منصب رئيس  ــغل األذينة حالي ــغال العامة. ويش وزارة األش

قطاع الرقابة والتفتيش في وزارة األشغال العامة.

اصدر وزير الصحة د.هالل الســــاير قرارا 
بتشــــكيل مجلس تنســــيقي خلدمات العالج 
الطبيعــــي بالــــوزارة على ان يترأســــه مدير 
مكتب شؤون العالج الطبيعي د.نبيل احلنيف 
وعضوية كل من مساعد املدير لشؤون التدريب 
والتطوير، ومســــاعد املدير لشؤون املناطق 
الطبيعي  العالج  اقســــام  الصحية، ورؤساء 
باملستشفيات العامة والتخصصية في وزارة 

الصحة.
ويختص املجلس بعدة امور وهي:

١- مناقشة واقرار اخلطة العامة خلدمات 
العالج الطبيعي في اطار اخلطة العامة للخدمات 

الصحية بالوزارة.
٢- وضع اســــاليب تنفيــــذ خطط العالج 
الطبيعي داخل املستشفيات واملراكز العالجية 
مبا يتوافق مــــع القوانني والنظم املعمول بها 
والعمل على تطوير وحتديث هذه االساليب 
بصورة مستمرة ويكون هو املختص بالنظر 
في مشاكل العمل في مجال العالج الطبيعي.

٣- دراسة واقتراح االحتياجات الالزمة من 
املشروعات االنشائية املختلفة والتوسعات، 
فــــي منشــــآت واجهزة  واعمــــال الصيانــــة 
العالج الطبيعــــي ورفعها جلهة االختصاص 

بالوزارة.
٤- دراسة وتقدير االحتياجات الالزمة من 
القوى العاملة واالجهزة واملعدالت في مجال 
العــــالج الطبيعي ويتم التوزيع على ضوئها 

وفقا حلاجة العمل الفعلية.
٥- وضع آلية لعملية حتويل املرضى للعالج 
فيما بني املستشفيات واملراكز الطبية باملناطق 

الصحية املختلفة.
٦- وضع الشروط واملواصفات الالزمة لشغل 
وظائف العالج الطبيعي واجراء االختبارات 
واملقابالت اخلاصة للمرشحني للعمل في هذا 

املجال.
٧- متابعة تطبيق نظم الترقيات والتدرج 
املهني الوظيفي وكذلك االختصاص بترشيح 
العاملــــني في مجال العالج الطبيعي لشــــغل 

الوظائف االعلى والترقي اليها.
٨- وضــــع قواعد ضبط اجلودة في مجال 

املهنة ومتابعة تنفيذها.
٩- اقتراح الشروط الواجب توافرها فيمن 
يرشح للبعثات الدراسية والدورات التدريبية 

في مجال العالج الطبيعي.

االصابة الـ ٢٦ بانفلونزا الخنازير

من جهـــة أخرى أعلنت وزارة الصحة 
أمس عن تسجيل إصابة جديدة بانفلونزا 
اخلنازير ملواطن كويتي قادم من بلغاريا 
ليصل عدد احلاالت املســـجلة في البالد 
الـــى ٢٦ إصابة، وفـــي املقابل غـــادر ٢١ 
حالة من املصابني املستشفى بعد اكتمال 
شـــفائهم، وعادوا الى ممارســـة حياتهم 

الطبيعية.


