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دارين العلي
التقى مدي����ر معهد الكويت لألبحاث 
العلمية د.ناجي املطي����ري مع موظفي 
املعه����د مؤخ����را بحضور ن����واب املدير 
العام وم����دراء اإلدارات والدوائر، بهدف 
تعريفهم بآخر املس����تجدات التي طرأت 
عل����ى مج����ال البح����ث والتطوير خالل 
العام املاضي، واطالعهم على اهم مالمح 
اخلطط املس����تقبلية، ومشروع التحول 

االستراتيجي للمعهد.
وأوضح د.املطيري ان مباني املعهد 
لم يط����رأ عليها اي تغيير منذ 30 عاما، 
فيما عدا مبن����ى ابحاث املياه والزراعة، 
وق����ام بعرض عدة تصميم����ات للمبنى 
الرئيس����ي اجلديد للمعهد الذي س����يتم 
تنفيذه قريبا، مشيرا الى ان املبنى اجلديد 
يتكون من 12 طابقا، ومصمم على احدث 
وس����ائل احلفاظ على الطاقة، وذكر ان 

املبنى س����يضم جميع االقسام االدارية 
والبرامج التقنية املس����اندة، واشار الى 
التطور الذي س����يحدث ايضا في مبنى 
ابحاث ودراسات البترول باالحمدي، حيث 
سيتم بناء املرحلة الثانية من املبنى، كما 
اوضح اهمية استغالل املساحات الشاسعة 

املتوافرة في مقر املعهد بالصليبية.
وأكد د.املطيري على اهمية مشروع 
املعلومات واالتصاالت بالنسبة للمعهد، 
بحيث يصبح في مقدور جميع املوظفني 
احلصول عل����ى املعلومات في اي وقت، 
واش����ار الى اهمية وج����ود هوية فريدة 
للمعهد من حيث اسلوب الكتابة والصيغ 
املختلفة املستخدمة، كما ركز على اهمية 
برنامج تطوير القادة الذي يتبناه املعهد، 
حتى يصبح املعهد احد املراكز البحثية 
الرائ����دة، واختتم حديثه برفع ش����عار 

»النجاح يبدأ منك«.

»الخارجية« تدعو المواطنين ثامر العلي التقى السفير األلماني ورئيس مؤسسة كونراد أديناور
لعدم الصيد في موريتانيا استقبل نائب رئيس جهاز االمن 

الوطني الشيخ ثامر العلي السفير 
االملاني ل���دى البالد د.ميش���ائيل 
فوربس يرافقه رئيس مؤسس���ة 
كونراد ادين���اور االملانية توماس 

برينجر.
ومت خ���الل اللقاء اس���تعراض 

وبح���ث العالق���ات الثنائي���ة بني 
البلدين الصديقني ومناقش���ة اهم 
االنش���طة التي تقوم بها مؤسسة 
كونراد اديناور في املنطقة والقضايا 
ذات االهتمام املش���ترك اضافة الى 
آخر التطورات واملس���تجدات على 

الساحتني االقليمية والدولية.

القنصلية بوزارة اخلارجية  االدارة  اهابت 
باملواطنني الراغبني في السفر الى موريتانيا، 
لعدم الصيد في املناطق الش���رقية والشمالية 
املوريتانية، وقالت االدارة في بيان صحافي انه 
بناء على قرار احلكومة املوريتانية فقد مت منع 

الصيد في هذه املناطق هذا العام.

األمير في رسالة إلى خادم الحرمين: أي اعتداء على شبر من المملكة اعتداء على الكويت
الملك عبداهلل بن عبدالعزيز يشيد بموقف الكويت حكومة وشعبًا الداعم للسعودية

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد قبل مغادرته البالد أمس وفي وداعه سمو ولي العهد وكبار الشيوخ خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز مستقبال الشيخ جابر املبارك في قصره بالرياض مساء امس حيث تسلم رسالة صاحب السمو

الش���يخ  والتش���ريفات األميرية 
خال���د العبداهلل الناص���ر ووكيل 
وزارة اخلارجي���ة خالد اجلاراهلل 
وكبار املسؤولني بالديوان األميري 

ووزارتي اخلارجية واملالية.
املقرر ان تبدأ اجتماعات  ومن 
القمة االقتصادية لرؤس���اء الدول 
األعضاء في منظمة املؤمتر اإلسالمي 
في دورتها ال� 25 في اسطنبول اليوم 
مبشاركة 48 دولة عربية وإسالمية 
إضاف���ة الى روس���يا والبوس���نة 
والهرسك وقبرص الشمالية بصفة 
الدول  مراقبني. وسيناقش زعماء 
العربية واإلسالمية في قمتهم السبل 
الكفيلة بتعزيز التعاون االقتصادي 
والتجاري وقضايا تتعلق بتخفيف 
حدة الفقر والدعم االقتصادي الفني 
والتجارة البينية والتعاون املالي 
وتعزيز تدفق االستثمارات والتعاون 
بني البنوك املركزية ومؤسس���ات 
االوراق املالي���ة ووض���ع معايير 
وإجراءات األغذية احلالل وتطبيقات 
احلكومة االلكترونية وانعكاساتها 
االقتصادية على الدول االعضاء في 

منظمة املؤمتر اإلسالمي.
كما يناقش���ون االزمة الغذائية 
واملالية في عدد من الدول اإلسالمية 
اضافة الى الطاقة والكساد االقتصادي 
والتغيرات املناخية ونشاطات منظمة 
الكومسيك خالل ال� 25 عاما املاضية 
والتوقعات والتوجيهات االرشادية 
للسياس���ات اخلاص���ة بالتعاون 
املستقبلي بني الدول االعضاء إضافة 
الى تطورات االقتصاد العاملي واثرها 
على اقتصادات دول منظمة املؤمتر 

اإلسالمي.
ويشارك في القمة على مستوى 
الرؤساء 12 دولة فقط هي الكويت 
وقطر وسورية والسودان وايران 
وافغانستان والصومال وبنغالديش 
وجزر القمر وقرقيزستان وسيراليون 
وغينيا بيساو اضافة الى تركيا البلد 
املضيف فيما تش���ارك بقية الدول 
على مستوى نواب رؤساء الدول 
ورؤس���اء مجالس الوزراء ونواب 
رؤس���اء مجالس الوزراء ووزراء 

اخلارجية.
وي���رى مراقبون ان مش���اركة 
الرئيس الس���وداني عمر حس���ن 
البشير الذي صدرت بحقه مذكرة 
اعتق���ال دولية التهام���ه بارتكاب 
جرائم حرب في دارفور والرئيس 
اإليران���ي محمود احم���دي جناد 
ال���ذي يخوض نزاع���ا مع الغرب 
حول البرنام���ج النووي اإليراني 
في القمة تثير مخاوف دولية من 
ان جتري تركيا العضو في املنظمة 
االسالمية والتي تسعى لالنضمام 
الى االحت���اد األوروبي تغييرا في 

سياستها اخلارجية.

كونا � وكاالت: قام النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع 
الشيخ جابر املبارك بزيارة قصيرة 
إلى الرياض مساء أمس، التقى خاللها 
مع خادم احلرمني الشريفني امللك 
عبداهلل بن عبدالعزيز في قصره 

بالرياض.
وقال سفيرنا لدى اململكة العربية 
السعودية الشيخ حمد جابر العلى ل� 
»كونا« أمس إن الشيخ جابر املبارك 
سلم خادم احلرمني الشريفني امللك 
عبداهلل بن عبدالعزيز رسالة خطية 
من صاحب الس���مو األمير الشيخ 

صباح األحمد.
وأضاف أن الرس���الة تتضمن 
تأكيد موقف الكويت الداعم للمملكة 
العربية السعودية حلماية أراضيها 
ومواطنيها كما جددت التأكيد على 
أن أي اعتداء على شبر من أراضي 

اململكة هو اعتداء على الكويت.
وأشار الشيخ حمد جابر العلي 
إلى أن الرسالة تتضمن أيضا استعداد 
القوات املسلحة الكويتية للمشاركة 
جنبا إلى جنب مع إخوانهم بالقوات 
املسلحة السعودية لطرد املعتدين 

من أرض اململكة.
كما نقل الش���يخ جابر املبارك 
خلادم احلرمني الشريفني حتيات 
الس���مو األمير  وتقدي���ر صاحب 
الشيخ صباح األحمد وسمو ولي 
العهد الشيخ نواف األحمد وسمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 

احملمد.
من جهته، أعرب خادم احلرمني 
الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 
عن شكره وتقديره ألخيه صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
وحلكومة وشعب الكويت الشقيقة 
على مش���اعرهم جتاه ش���قيقتهم 
اململكة العربية الس���عودية قيادة 

وحكومة وشعبا.
وأكد امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 
أن اململكة العربية السعودية قوية 
باهلل سبحانه وتعالى وقادرة على 
ردع كل معتد ودح���ره ورد كيده 

في نحره.
الى ذلك، وصل صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح االحمد والوفد 
الرسمي املرافق لسموه عصر امس 
الى مطار اتاتورك الدولي في مدينة 
اس���طنبول التركية وذلك لترؤس 
وف���د الكوي���ت في مؤمت���ر القمة 
االقتصادية اخلامس���ة والعشرين 
للجنة الدائمة للتعاون االقتصادي 
والتجاري )الكومس���يك( ملنظمة 
املزمع عقده في  املؤمتر االسالمي 
مدينة اسطنبول خالل الفترة من 

8 الى 9 نوفمبر اجلاري.
وقد كان في اس���تقبال سموه 
على ارض املط���ار ممثل احلكومة 

املسؤولني بالدولة.
هذا ويرافق سموه وفد رسمي 
يضم كال من نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محم���د الصب���اح ونائب رئيس 
مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية 
ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير 

واعضاء السفارة.
وكان صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد والوفد الرسمي املرافق 
لس���موه غ���ادر ارض الوطن ظهر 
امس متوجها الى جمهورية تركيا 
الصديقة وذلك لترؤس وفد الكويت 
في مؤمتر القمة االقتصادية اخلامسة 

الدولة لشؤون االس���كان الشيخ 
احمد الفهد ووزير املالية مصطفى 
الشمالي وأحمد فهد الفهد مدير مكتب 
صاحب السمو األمير واملستشار 
بالديوان األميري د.يوسف االبراهيم 
واملستش���ار بالدي���وان األميري 
محمد ابواحلسن ورئيس املراسم 

والعشرين للجنة الدائمة للتعاون 
االقتصادي والتجاري )الكومسيك( 
ملنظمة املؤمتر اإلسالمي املزمع عقده 

في مدينة اسطنبول.
وقد كان في وداع س���موه على 
ارض املطار س���مو نائ���ب األمير 
وولي العهد الش���يخ نواف األحمد 

الش���يوخ ورئيس مجلس  وكبار 
األمة جاسم اخلرافي وسمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
والنائ���ب االول لرئي���س مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر 
املبارك ونائب وزير شؤون الديوان 
األميري الشيخ علي اجلراح وكبار 

التركية وزير الدولة جودت يلماز 
ووالي اسطنبول محمد جيلر وقائد 
اللواء  الش���مالي للجيش  القطاع 
بولن���ت داغزالي وس���فيرنا لدى 
جمهورية تركيا الصديقة عبداهلل 
الذويخ والقنصل العام لدى مدينة 
اسطنبول الشيخ فهد سالم الصباح 

د.ناجي املطيري يقدم شرحا حول املبنى اجلديد للمعهد

سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد مستقبال روضان الروضان ود.فاضل صفر ورئيس وأعضاء املجلس البلدي 

رئيس الوزراء  يدعو »البلدي« إلقرار المشاريع التنموية

المطيري: مبنى »حديث« لمعهد األبحاث 
بداح العنزي وكونا

استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناص����ر احملمد امس وبحض����ور وزير الدولة 
الوزراء روضان الروضان  لش����ؤون مجلس 
ووزير األشغال العامة ووزير الدولة لشؤون 
البلدية د.فاضل صفر رئيس املجلس البلدي زيد 
العازمي ونائب الرئيس شايع الشايع واعضاء 
املجلس. وحث س����مو رئيس مجلس الوزراء 
الش����يخ ناصر احملمد أعضاء املجلس البلدي 
على ضرورة إقرار املش����اريع التنموية التي 
تخدم البالد. وقال سموه خالل استقباله رئيس 
وأعضاء املجلس البلدي بحضور وزير األشغال 

العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل 
صف����ر: ان التعاون مطلوب القرار املش����اريع 
التنموية. م����ن جانبه اوضح رئيس املجلس 
البلدي زيد العازمي ان االعضاء أطلعوا سمو 
الش����يخ ناصر احملمد على العديد من االمور 
التي يحتاجونها وخاصة فيما يتعلق باالسراع 
ف����ي اجراء الفصل املال����ي واإلداري للمجلس 
البلدي عن البلدية من خ����الل تعديل قانون 
البلدية 2005/5. كما مت التأكيد على ضرورة 
االس����تعجال بتعيني الوكالء املساعدين امناء 
االمني العام للمجلس البلدي والذين اسندت 
لهم املناصب دون صدور مرسوم بذلك. وقال 

العازمي انه أطلع سمو رئيس مجلس الوزراء 
على اقتراحه بشأن وجود مناطق سكنية على 
احلدود األمر الذي يس����اهم بشكل مباشر في 
توفير رعاية سكنية وفرص عمل للمواطنني. 
واضاف ان االعضاء طلبوا مساواتهم مبجلس 
االمة من خالل توفير 15 سكرتيرا لكل عضو 

اضافة الى تعديل رواتبهم.
إلى ذلك استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد امس نائب رئيس مجلس 
الشيوخ في جمهورية التشيك جيري ليتشا 

والوفد املرافق له مبناسبة زيارته للبالد.

األعضاء طلبوا تعديل القانون وزيادة السكرتارية وتعديل الرواتب

بشرى شعبان
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة ان الوكيل املساعد لقطاع العمل 
منصور املنصور قد أصدر تعميما إداريا إلدارات العمل يطلب مبوجبه 
ضرورة التأكد من وجود كت����اب بالضمان املالي املطلوب من صاحب 
العمل الصادر عن أحد البنوك الوطنية واألجنبية قبل فتح امللف وإجناز 
املعامالت. وعلى صعيد آخر اشار املصدر إلى أن وزير الشؤون د.محمد 

العفاسي تسلم خالل االجتماع األخير الذي عقد ملنظومة املؤهالت املهنية 
الكويتية مذكرة بشأن توفير امليزانية املطلوبة إلجناز عمل املنظومة 
في املرحلة املقبلة واملختصة بتوصيف 100 مهنة وإجراء االختبارات 
الالزمة لها. باإلضافة إلى إعداد برامج كمبيوتر للورش واالختبارات، 
وبني املصدر ان الوزير وعد بدعم عمل املنظومة دعما متكامال وتوفير 

امليزانيات الالزمة عن طريق مجلس الوزراء.

المنصور: ضرورة وجود خطاب الضمان المالي للشركات

سفارتنا في مصر تقيم ليلة كويتية عامرة غدًا
مريم بندق

برعاية وحضور سفير الكويت في مصر د.رشيد 
احلمد تنظم السفارة بالتعاون مع احدى شركات القطاع 
اخلاص الكويتية املتخصصة في مجالي الس����ياحة 
والدعاية ليلة كويتية عامرة مساء غد الثالثاء بفندق 
سفير بالقاهرة. يشارك في الليلة التي تشهد العديد 
من االنش����طة املتنوعة بعض الشخصيات الكويتية 
واملصرية التي لديها اس����هامات ثقافية واجتماعية 
وسياحية وفنية وتراثية. وته��دف الى تدع����يم أواصر 
احملبة والتعاون بني الش����عبني الكويتي واملص���ري 

اللذين جتمعهما عالق���ات االخوة الصادقة.
هذا، وتتضمن الليلة العديد من االنشطة التي تأتي 
بتوجيهات السفير د.رشيد احلمد الذي يحرص دائما 

على دعم مثل هذه اجلهود ويبدي اهتماما كبيرا بها 
من خالل متابعته املستمرة ودعمه الدائم لها.

ومن أهم االنش����ط����ة التي تش����ه������دها الليلة 
الك���ويتي����ة الع����امرة مع����رض إلص����دارات دور 
النش����ر الكويتية ملا لهذه املعارض من دور ايجابي 
في نشر الثقافة واملع���رفة وال���علم، واالطالع على 
تاريخ الكويت في م��راحله املختلفة وتط���ور املجتمع 
في مختلف املجاالت، الى جانب عرض للم���أكوالت 
الشع�����بية الكويتية وآخر لالزياء التي يتم��يز بها 

املجت��مع الكويتي.
وتتخلل انشطة الليلة بعض االغاني واالهازيج 
الوطنية التراثية الت����ي تقدمها إحدى الفرق الفنية 

د.رشيد احلمدالشعبية.

القوات المسلحة الكويتية مستعدة للمشاركة جنبًا إلى جنب مع إخوانهم السعوديين لطرد المعتدين من أرض المملكة

الخالد: القمة ستناقش المستجدات االقتصادية »األنباء« تنشر توصيات وزراء اقتصاد منظمة الكوميسك
اسطنبول � كونا: اكد مدير 
االدارة االقتصادية في وزارة 
اخلارجية السفير الشيخ علي 
اخلالد اهمية اجتماعات القمة 
الدول  االقتصادية لرؤس����اء 
األعضاء ف����ي منظمة املؤمتر 
اإلسالمي في دورتها ال� 25 التي 
ستعقد في اسطنبول مبشاركة 
صاحب السمو األمير الشيخ 

صباح االحمد.
وقال الش����يخ علي اخلالد 
في تصريح ل� »كونا« ان القمة 

التي يش����ارك فيه����ا 12 زعيما عربيا واس����الميا تهدف الى 
تعزيز التعاون االقتصادي والتجاري وإعداد برامج للعمل 
املشترك فضال عن بحث املستجدات االقتصادية ذات الصلة 
بدول املنظمة والقضايا املتعلقة بالتجارة واالستثمار بني 

الدول األعضاء.
واضاف ان القمة االقتصادية ستبحث كذلك قضايا تتعلق 
بتخفيف حدة الفقر والدعم االقتصادي الفني والتجارة البينية 
والتعاون املالي وتعزيز تدفق االستثمارات والتعاون بني 

البنوك املركزية ومؤسسات االوراق املالية.

اسطنبول ـ هدى العبود
تنطلق ف��ي العاصمة االقتصادية التركية 
اس��طنبول صباح اليوم أنشطة القمة ال� 25 
لرؤساء وملوك وأمراء منظمة املؤمتر اإلسالمي 

»الكوميسك«.
وقد أنهى االجتم��اع الوزاري للدورة 25 
للجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري 
ملنظمة املؤمتر اإلسالمي »الكوميسك« مساء 
أمس جلس��اته وأصدر جملة من التوصيات 
تضمن��ت الدع��وة الى تنفي��ذ برنامج العمل 
العش��رين ملنظمة املؤمتر اإلس��المي تنفيذا 
مناسبا يضمن جناحه واخلطة قصيرة األجل 
لضمان التنفيذ الفعال إلطار التنمية والتعاون 
بني الدول األعضاء في مجال السياحة الذي مت 
اعتماده خالل االجتماع األول للجنة التنسيقية 
الذي عقد في العاصمة الس��ورية دمشق في 

مارس املاضي.
وعن نظام األفضليات بني الدول األعضاء 
في املنظمة أك��دت التوصيات من جديد على 
أهمي��ة نظام األفضلي��ات التجارية بني دول 
املنظم��ة باعتباره ركيزة مؤسس��ية لتعزيز 

التجارة البينية لتحقيق نسبة ال� 20% املستهدفة 
للتجارة البينية بني الدول اإلس��المية بحلول 
عام 2010 املنصوص عليها في برنامج العمل. 
وحثت التوصيات جميع الدول على اإلسراع 
في التوقيع واملصادقة على بروتوكول خطة 
التعرفة التفضيلية اخلاصة بنظام األفضليات 
التجارية »برتياس« واتفاقية قواعد املنشأ بهدف 

تفعيل نظام األفضليات التجارية.
كما أوصت بعقد اجتماع للجنة املفاوضات 
ف��ي أقرب وق��ت ممكن من أج��ل النظر في 
الترتيب��ات الالزم��ة لتفعي��ل اتفاقي��ة نظام 
األفضليات التجارية. وأكدت على أهمية القدرات 
املؤسساتية. ودخل نظام بروتوكول األفضلية 
التجارية بني الدول األعضاء في املنظمة الذي 
صادقت عليه س��ورية في وقت س��ابق حيز 
التنفيذ اعتبارا من يوم أمس بعد ان صادقت 

بنغالديش على االتفاقية املذكورة.
وفي مج��ال املع��ارض التجاري��ة حثت 
التوصيات على املشاركة بفعالية في املعارض 
واألنشطة األخرى املرتبطة بتشجيع التجارة 
البينية ورحبت التوصيات بالعرض الذي قدمته 

سورية الستضافة املعرض السياحي الثالث 
املزم��ع اقامته عام 2012 وطلب��ت من املركز 
اإلسالمي لتنمية التجارة متابعة هذا املوضوع. 
كما رحبت بقرار س��ورية اخلاص بتس��هيل 
اشارات رجال األعمال من الدول األعضاء في 
املنظمة وأهابت بالدول األعضاء األخرى النظر 

في إمكانية اتخاذ اجراءات مماثلة.
وفيما يخص تطبيق احلكومة االلكترونية 
حثت التوصيات الدول األعضاء على املشاركة 
الفعالة في املؤمتر الدولي حول هذه احلكومة 
وتب��ادل اخلبرات، الذي س��يعقد في أنطالية 
بتركيا في ديس��مبر املقبل وطالبت بتشكيل 
مجموعة عمل إلنش��اء بواب��ة الكترونية من 
أجل تبادل املعرفة واخلبرات وتنفيذ مبادرات 
احلكومة اإللكترونية. وحثت التوصيات الدول 
األعضاء على تفعيل التعاون في مجال األمن 
الغذائي وطالبت البنك اإلسالمي للتنمية واألمانة 
العامة ملنظمة املؤمتر اإلسالمي ومكتب تنسيق 

الكوميسك مبتابعة هذه املسألة.
واخيرا قرر املشتركون عقد الدورة السادسة 

والعشرين للكوميسك في انطاليا.

السفير الشيخ علي اخلالد

صاحب السمو وصل إلى تركيا لحضور مؤتمر القمة االقتصادية لمنظمة المؤتمر اإلسالمي


