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 «الخارجية» دعت المواطنين المسافرين إلى ماليزيا لإلبالغ عما يحملون من أموال

 اهابت وزارة اخلارجية امس باملواطنني املسافرين 
الـــى ماليزيا ضـــرورة ابالغ مســـؤولي اجلمارك عما 
يحملونه معهم من مبالغ مالية او شيكات اثناء الدخول 

او املغادرة.
  واعلن مدير االدارة القنصلية بوزارة اخلارجية السفير 
حمود الروضان في تصريح خاص لـ «كونا» ان االدارة 
توجه ارشاداتها الى جميع املواطنني املسافرين للعاصمة 

املاليزية كوالملبور بضرورة التصريح ملسؤولي اجلمارك 
املاليزيـــة مبا يحملونه من مبالغ مالية تعادل ١٠ االف 

دوالر او اكثر او ما يعادلها من العمالت االخرى.
  وقال السفير الروضان ان العمل بهذا القرار سيكون 
نافذا بشكل رسمي ابتداء من االول من يناير لعام ٢٠١٠ 
وســـيطبق في حالتي الدخول الى ماليزيا او املغادرة 

منها. 

 اللواء جاسم املنصوري 

 الشيخ جابر املبارك مستقبال السفير السوري بسام عبداملجيد

 صاحب السمو األمير الشيخ صباح االحمد يتسلم أوراق اعتماد سفير نيبال ..وسموه يتسلم أوراق اعتماد سفير تايلند

 سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال محمد أبواحلسن وسامي احلمد

 سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال رئيس جهاز األمن الوطني الشيخ محمد اخلالد

 سموه التقى رئيس جهاز األمن الوطني

 ولي العهد تسلم موسوعة عن إنجازات
  ومسيرة دول التعاون وتطلعات القمة الخليجية

 استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد 
بقصـــر بيان صباح امس رئيـــس جهاز االمن 
الوطني الشيخ محمد اخلالد، كما استقبل سموه 
املستشـــار بالديوان االميري محمد ابواحلسن 
وســـامي احلمد، حيث اهديا ســـموه موسوعة 
كاملة عن اجنازات ومسيرة دول مجلس التعاون 
اخلليجي وتطلعـــات القمة اخلليجية الثالثني 
والتي تضمنت حقيقة اساسية مفادها احلرص 
على تقدير مسيرة املجلس وتواصله وعرض 

كامل الجنازاته.

  وقد اشاد سموه باجلهود الطيبة التي بذلت 
في اعداد املوسوعة وما تناولته من عرض شامل 
ملسيرة اخلير بدول مجلس التعاون اخلليجي 
واالجنازات التي حتققت خالل تلك املسيرة، منوها 
سموه باجلهود املثمرة التي تكاتفت في اعداد 
وتنظيم مؤمتر القمة الذي عقد بالكويت مؤخرا 
مما عكس الوجه احلضاري املشرق للكويت وما 
تتمتع به من مكانة اخوية بني اشقائها في دول 
مجلس التعاون اخلليجي. حضر املقابلة رئيس 
ديوان سمو ولي العهد الشيخ مبارك الفيصل. 

 محمد الصباح تلقى 
رسالتين من نظيريه

  في اإلمارات وغرينادا
 تلقى نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزيـــــر اخلارجية 
الشـــيخ د. محـمـــد الصــباح 
رســـالة خــطية مــن وزيـــر 
خارجيـــة دولـــة االمـــــارات 
العـــربية املتحــدة الشـــــيخ 
عـــبداهللا بن زايـــد آل نهـــيان 
تتـــعلق بالعالقات بني البلدين 
الشــــــقيقني والقضايا محل 

االهتمام املشترك.
  كما تلقى نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية رسالة 
مماثلـــة من وزيـــر خارجية 

غرينادا بيتر ديفد.
  الـــى ذلك اســـتقبل وكيل 
وزارة اخلارجيـــة خالد اجلار 
الواليات املتحدة  اهللا سفيرة 
االميركية لدى الكويت ديبورا 

جونز.
  وذكر بيان لوزارة اخلارجية 
امس ان الطرفني بحثا العالقات 
الثنائية واخر املستجدات على 
الساحتني االقليمية والدولية، 
االهتمـــام  ذات  والقضايـــا 

املشترك. 

 اعتبارًا من اليوم بعد تقاعد عدد من القياديين

 تعيين ١٤ قياديًا في «اإلطفاء» في قطاعات 
المكافحة والوقاية وتنمية الموارد واإلعالم

 المبارك استقبل سفيري سورية وأذربيجان

ـ مديـــر مركـــز اعـــداد رجال 
االطفاء

  املقدم غـــازي عابر اخلالدي 
ـ مديـــر إدارة التطوير االداري 

والتدريب

  ثالثا: قطاع الوقاية

  العقيد خالـــد محمد الزيد ـ 
مدير ادارة التراخيص

  العقيـــد عبداهللا مشـــعان 
املشعان ـ مدير ادارة التفتيش 

واملتابعة
  العقيد جمال احمد الفزيع ـ 

مدير إدارة وقاية اجلهراء
  العقيد مساعد سعود املطيري 

ـ مدير ادارة وقاية االحمدي

  رابعا: ادارة العالقات العامة 
واالعالم

  املقدم خليل عبدالرضا االمير 
ـ مديـــر ادارة العالقات العامة 

واالعالم 

 أمير زكي
  أصدر مدير عام اإلدارة العامة 
لإلطفاء اللواء جاسم املنصوري 
قرارا بتعيني عـــدد من ضباط 
اإلطفاء في عـــدد من املناصب 
القياديـــة بعد تقاعـــد عدد من 
السابقني اعتبارا من  القياديني 
تاريـــخ ٢٠٠٩/١٢/٣١ وذلك على 

النحو التالي: 

  أوال: قطاع المكافحة

  العقيد عبداهللا احمد كركوهـ  
مدير إطفاء محافظة الفروانية

  العقيد فهـــد محمد الصقر ـ 
مدير اطفاء محافظة حولي

ـ  املكراد    العقيد خالد راكان 
مدير منطقة االطفاء البحري

  العقيد وليد محمد االنصاري 
ـ مدير اطفـــاء محافظة مبارك 

الكبير
  املقدم جمال بدر البليهيصـ  

مدير اطفاء محافظة االحمدي

 استقبل النائب االول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك امس سفير 
جمهورية اذربيجان لدى البالد شاهني عبدالاليف، 
ومت خالل اللقاء تبادل االحاديث الودية ومناقشة 
املواضيع ذات االهتمام املشترك اضافة الى بحث 
ســـبل تطوير العالقات الثنائيـــة بني البلدين 

الصديقني.
  كما اســـتقبل الشـــيخ جابر املبارك ســـفير 
اجلمهورية العربية الســورية بسام عبداملجيد 

وذلـــك مبناســـبة تعيينه ســـفيرا جديدا لدى 
الكويت.

  وجرى خالل هذا اللقاء تبادل االحاديث الودية 
وبحث سبل تعزيز اواصر العالقات الثنائية مبا 
يخدم مصلحة البلدين الشقيقني، ومتنى الشيخ 
جابر املبارك للسفير عبداملجيد التوفيق والنجاح 
في اداء مهمته اجلديدة. وحضر اللقاءين رئيس 
هيئة مكتب النائب االول لرئيس مجلس الوزراء 

ووزير الدفاع اللواء صالح احلميضي.  

  املقدم محمد عبداهللا الشطيـ  
مدير اطفاء محافظة اجلهراء

  املقـــدم حمـــد عبدالرحمن 
الهدلق ـ مديـــر اطفاء محافظة 

العاصمة

  ثانيا: قطاع تنمية الموارد البشرية

  العقيد نعيم سالم آل هيد 

 صاحب السمو استقبل ولي العهد

 األمير تسّلم أوراق اعتماد ٤ سفراء جدد

 استقبل صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد بقصر 
بيان صباح امس ولي العهد الشيخ نواف االحمد.

  كما احتفل بقصر بيان صباح امس بتســـلم صاحب 
السمو االمير الشيخ صباح االحمد اوراق اعتماد كل من 
السفير تشيت ديراباتانا سفيرا ململكة تايلند والسفير 

سيران قادر سفيرا جلمهورية منغوليا.

  والسفير بنغران حاج مصطفى سفيرا لسلطنة بروناي 
دار السالم والســـفير مادهوبان براساد باوديل سفيرا 
جلمهورية نيبال الدميوقراطية وذلك كسفراء لبالدهم 

لدى الكويت.
  وحضر مراسم االحتفال نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح ووزير شؤون 

الديوان االميري باالنابة الشيخ علي اجلراح ووكيل الديوان 
االميري ابراهيم الشـــطي ومدير مكتب صاحب السمو 
االمير احمد الفهد ورئيس املراسم والتشريفات الشيخ 
خالد العبداهللا ومدير ادارة املراســـم بوزارة اخلارجية 
السفير ضاري العجران ورئيس هيئة احلرس االميري 

اللواء ركن طالل املسلم. 

 العنزي: «األبحاث» لديه خبرات في إعداد 
الدراسات الخاصة بالخطط التنموية

 دارين العلي
  أكد مديــــر دائرة الدراســــات االقتصادية 
ـ بــــإدارة االقتصاد التقنــــي ـ مبعهد الكويت 
لألبحاث العلميــــة د.محمد العنزي ان املعهد 
يقوم بالــــدور املنوط به لدعم متخذي القرار 
في الدولة، موضحا ان املعهد لديه خبرات في 
مجال إعداد الدراسات لوضع أسس وأهداف 

اخلطط التنموية للدولة.
  وقال د.العنزي في تصريح صحافي ردا 
على ما نشر في إحدى الصحف احمللية حول 
دور معهد الكويت لألبحاث العلمية في إبداء 
مالحظات حول مقتــــرح اإلطار العام خلطة 
التنمية اخلمســــية للكويت: انه انطالقا من 
مبدأ التعاون بني احلكومة ومجلس األمة ومن 
منظور الشفافية قام فريق عمل مكون من عدد 

من الباحثني العلميني املتخصصني في مجاالت 
متعددة مثل: االقتصاد اجلزئي، االقتصاد الكلي، 
سكان وموارد بشرية، اقتصاد مالي، اقتصاديات 
العمل، اقتصاد قياسي، مبراجعة مقترح اإلطار 
العام خلطة التنمية اخلمسية للكويت، وقد 
أبدى فريق عمل املعهد مالحظات أولية على 
مقترح اإلطار العام خلطة التنمية اخلمسية 
للكويــــت ٢٠١٠/٢٠٠٩ ـ ٢٠١٤/٢٠١٣ بناء على 
اخلطاب رقم ٢٢٣٢٠١/٩/١٠ بتاريخ ٢٠٠٩/٧/٢٧ 
املوجه من قبل رئيس مجلس األمة باإلنابة الى 
وزيــــر التربية ووزير التعليم العالي رئيس 
مجلس أمناء املعهد ملعرفة وجهة نظر معهد 
الكويت لألبحاث العلمية بخصوص مشروع 
قانون اخلطة املشار اليها، ويقوم حاليا فريق 
عمل املعهد املعني بالتنسيق مع األمانة العامة 

للتخطيط مبناقشــــة املالحظات األولية التي 
قدمها فريــــق عمل املعهد، الســــيما ان معهد 
الكويت لألبحاث العلمية يقوم بالدور املنوط 
به لدعم متخذي القرار في مختلف مؤسسات 
الدولة مبا فيهــــا اللجنة املالية واالقتصادية 
مبجلس األمة من خالل إبداء آرائه العلمية في 
مجاالت متعددة بناء على طلب تلك اجلهات، 
واســــتنادا خلبرات املعهد املتراكمة في مجال 
الدراسات والنماذج وتقييم احلوارات  إعداد 
االقتصاديــــة الالزمة لوضع أســــس وأهداف 

اخلطط التنموية.
  وأضاف د.العنزي قائــــال: لقد قام املعهد 
مبجهودات كثيرة إلعداد املتطلبات األساسية 
والدراسات اخللفية والنماذج االقتصادية الالزمة 

لوضع أسس اخلطط اإلمنائية للدولة. 

 أكد أن المعهد يقوم بالدور المنوط به لدعم متخذي القرار في الدولة 

 باحثون متخصصون في المعهد أعدوا مالحظات حول مقترح «الخطة الخمسـية» 


