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صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال كوندوليزا رايس بحضور ناصر الساير وإبراهيم دبدوب وعصام الصقر

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد مستقبال كوندوليزا رايسكوندوليزا رايس في حوار مع ناصر الساير وابراهيم دبدوب وعصام الصقر وشيخة البحر ود. رندة عازار 

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال الشيخ جابر املبارك والشيخ جابر اخلالد والشيخ أحمد العبداهلل والشيخ د. محمد 
الصباح والشيخ أحمد الفهد وروضان الروضان

 صاحب السمو األمير خالل استقباله عمدة مدينة بيرن اليكساندر تشابات

األمير التقى رايس وعمدة مدينة بيرن
استقبل صاحب السمو األمير 
الش���يخ صباح األحمد بقصر 
السيف صباح امس سمو ولي 

العهد الشيخ نواف األحمد.
كما اس���تقبل سموه رئيس 
مجلس األمة جاس���م اخلرافي، 
واستقبل س���موه سمو رئيس 
مجلس الوزراء الش���يخ ناصر 
احملمد، واستقبل سموه بقصر 
السيف صباح امس النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير 

الدفاع الشيخ جابر املبارك.
واس���تقبل صاحب السمو 
الش���يخ صباح األحمد  األمير 
وزيرة خارجية الواليات املتحدة 

األميركية الس���ابقة كوندوليزا 
رايس وذلك مبناسبة زيارتها 
للبالد، حضر املقابلة نائب رئيس 
مجلس إدارة بنك الكويت الوطني 
ناصر الساير والرئيس التنفيذي 
للمجموعة ابراهيم دبدوب واملدير 
التنفيذي في بنك الكويت الوطني 

عصام الصقر.
كما استقبل صاحب السمو 
األمي���ر بقصر الس���يف عمدة 
مدينة بي���رن عاصمة االحتاد 
السويسري اليكساندر تشابات 
وذلك مبناسبة زيارته للبالد، 
حضر املقابلة محافظ األحمدي 

الشيخ د.ابراهيم الدعيج.

صاحب السمو استقبل ولي العهد والخرافي ورئيس الوزراء والنائب األول

ولي العهد التقى الخرافي
وناصر المحمد ووزراء وعلي الجابر

العمر بدالً من المصيريع في عضوية »التأمينات«

النخيالن سفيراً غير مقيم في أيسلندا

نشر في اجلريدة الرسمية »الكويت اليوم« قرار مجلس الوزراء رقم 2010/289 يقضي بتبعية ممثل 
وزارة الداخلية في عضوية مجلس إدارة املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية وجاء في القرار: يعني 
العميد عصام علي عبدالعزيز العمر ممثال لوزارة الداخلية في عضوية مجلس إدارة املؤسسة العامة 

للتأمينات االجتماعية بدال من العميد د.فهد فالح املصيريع.

نش���رت اجلريدة الرسمية )الكويت اليوم( في عددها األخير مرس���وما أميريا حمل رقم 2010/79 
بتعيني علي إبراهيم النخيالن س���فير الكويت لدى السويد باالضافة الى عمله سفيرا لدى جمهورية 
أيسلندا. كما نشرت اجلريدة الرسمية مرسوما اميريا حمل رقم 2010/80 باملوافقة على مذكرة تفاهم بني 
حكومتي الكويت ومملكة البحرين في مجال التعاون الفني حلماية البيئة واحملافظة عليها واملوقعة 

في مدينة املنامة بتاريخ 3 فبراير 2008.

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد في 
ديوانه بقصر السيف صباح امس محافظ العاصمة 
الشيخ علي اجلابر. كما استقبل سموه رئيس مجلس 
االمة جاسم اخلرافي، واستقبل سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد. واستقبل سموه بقصر 
الس����يف صباح امس النائب االول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع الش����يخ جابر املبارك ونائب 

رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد 
الصباح، ونائب رئيس مجلس الوزراء للش����ؤون 
االقتصادية ووزير الدولة لش����ؤون التنمية ووزير 
الدولة لش����ؤون االسكان الشيخ احمد الفهد ووزير 
الداخلية الفريق ركن الش����يخ جابر اخلالد، ووزير 
النفط ووزير االعالم الشيخ احمد العبداهلل ووزير 

الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان.

خالد املغامس

الكويت واليمن توّقعان اتفاقية تمويل 
مشروع ميناء سقطرى غداً

صنعاء � كونا: اعلن سفيرنا لدى اليمن سالم 
الزمان���ان امس ان الصن���دوق الكويتي للتنمية 
االقتصادية العربية سيوقع غدا على اتفاقية متويل 
مشروع ميناء »س���قطرى« مع وزارة التخطيط 

والتعاون اليمنية بقيمة 50 مليون دوالر.
وقال انه من املقرر أن يصل صنعاء مساء اليوم 
لتوقيع االتفاقية عن اجلانب الكويتي مدير عام 
الصندوق الكويتي للتنمي���ة عبدالوهاب البدر. 
واكد ان توقيع هذه االتفاقية يأتي تتويجا جلولة 
املباحثات التي عقدها مسؤولو الصندوق الكويتي 
للتنمية االقتصادية العربية خالل الفترة املاضية 

مع املسؤولني في وزارة التخطيط والتعاون الدولي 
اليمنية. واوضح ان اجلانبني وقعا باألحرف األولى 
على االتفاقي���ة في ال� 17 من نوفمبر لعام 2009، 
مشيرا الى أن متويل املشروع يأتي في اطار تقدمي 
املبلغ الذي تعهدت به الكويت في مؤمتر املانحني 
في لندن في نوفمبر لع���ام 2006 والبالغ قيمته 
200 مليون دوالر. وتوقع الزمانان ان يكون ميناء 
»سقطرى« أحد أهم املشاريع االستراتيجية احليوية 
في ارخبيل سقطرى وسيشكل اضافة اقتصادية 
مؤثرة الى قائمة املوانئ اليمنية املتميزة مبواقعها 

املهمة.

رئيس الوزراء استقبل وزيرة الخارجية األميركية السابقةكوندوليزا في الندوة السنوية العالمية للبنك الوطني

بها الضيفة والتي ستكون بال 
ش���ك إضافة للحضور من كبار 

عمالء البنك.

لدى االحتاد السويسري واحملال 
الى دولة الڤاتيكان د.س���هيل 

خليل شحيبر.

للبالد، حضر املقابلة املستشار 
بديوان س���مو رئيس مجلس 
الوزراء فيصل احلجي وسفيرنا 

مدينة بي���رن عاصمة االحتاد 
السويسري اسكندر تشابات 
والوفد املرافق مبناسبة زيارته 

التقى سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد في 
قصر السيف أمس وبحضور 
نائب رئي���س مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد 
الصباح وزيرة اخلارجية السابقة 
للواليات املتح���دة األميركية 
البروفيسورة كوندوليزا رايس 
املرافق لها مبناس���بة  والوفد 
زيارتها للبالد، وحضر املقابلة 
نائب رئيس مجلس ادارة بنك 
الكويت الوطني ناصر الساير 
التنفيذي ملجموعة  والرئيس 
إبراهيم  الوطني  الكويت  بنك 
التنفيذي  دبدوب والرئي���س 
لبن���ك الكويت الوطني عصام 

الصقر.
واس���تقبل س���مو رئيس 
الوزراء الشيخ ناصر  مجلس 
احملمد في قصر السيف أمس  
وبحضور محاف���ظ األحمدي 
الشيخ د.إبراهيم الدعيج عمدة 

البنك التي اعتاد على اقامتها كل 
عام في السنوات األخيرة بسبب 
اخلبرات الكبي���رة التي تتمتع 

ومتثل استضافة البنك الوطني 
لشخصية مهمة مثل البروفيسورة 
رايس اضافة كبيرة الى ندوات 

تزور البروفيسورة كوندوليزا 
رايس وزيرة اخلارجية األميركية 
ومستشارة األمن القومي األميركي 
السابقة البالد بدعوة خاصة من 
بنك الكويت الوطني للمشاركة 
في ندوته العاملية السنوية التي 
يقيمه���ا هذا العام. وقد وصلت 
الى أرض البالد مس���اء أول من 
أمس حيث كان في اس���تقبالها 
عدد م���ن مس���ؤولي البنك في 
مقدمته���م نائب رئيس مجلس 
إدارة بنك الكويت الوطني ناصر 
الس���اير ورئيس مجموعة بنك 
الكويت الوطني ابراهيم دبدوب 
والرئيس التنفيذي لبنك الكويت 
الوطني عص���ام الصقر ونائب 
الرئي���س التنفي���ذي لدى بنك 
الكويت الوطني شيخة البحر. 
وقد قام���ت رايس بزيارة لعدد 
من كبار املس���ؤولني الى جانب 
مسؤولي بنك الكويت الوطني. 

المغامس لـ »األنباء«: مصممون
على إخراج معتقلينا من »غوانتانامو«

بيان عاكوم
اك����د مدي����ر ادارة املتابع����ة 
والتنسيق في وزارة اخلارجية 
خالد املغامس حرص الوزارة على 
متابع����ة املعتقلني فايز الكندري 
وفوزي الع����ودة وذلك للتوصل 
إلى نتائج ملموس����ة تؤدي الى 
تس����لمهم في املس����تقبل. وقال 
املغامس في اتصال مع »األنباء« 
ان احلوار مستمر بني احلكومتني 
الكويتية واالميركية مؤكدا حرص 
الكويت وجديتها في التعامل مع 
هذا املوضوع وذلك للتوصل الى 
املرج����وة وهي االفراج  النتائج 

عنهما مستقبال.

تدقيق في االوراق خالل انطالق األسبوع املروري

الدوسري: تطبيق االستقطاع من الراتب للمخالفين 
وتوجه لزيادة بدل الخطر لقادة الدراجات النارية

اخلليجي بحضور وفود مجلس 
التعاون حتت شعار »احذر اخطاء 
اآلخرين« مش����يرا الى ان اللجنة 
املكلفة بهذا االس����بوع انتهت من 
جميع االستعدادات والتي يرأسها 
مساعد املدير العام لتنظيم السير 
وشؤون التراخيص املرورية العميد 
احس����ان العوي����ش موضحا انه 
ستكون هناك ورش عمل واجتماعات 
وزيارات ميداني����ة لالطالع على 
اجهزة املرور وبعض االدارات في 
وزارة الداخلية الطالع الوفود على 
االجنازات التي حققتها االدارة العامة 
للمرور، مضيفا انه سيتم تكرمي 
الوفود من قبل الشركات اخلاصة 
واحلكومية وشركة نفط الكويت. 
ومن جانبه قال رئيس وفد مملكة 
البحرين الرائد عبداهلل الش����حي 
»تشرفنا باملش����اركة في اسبوع 
املرور بالكويت الش����قيقة والذي 
حمل شعار »احذر اخطاء اآلخرين« 
حيث ان الشعار يشدد على اهمية 
تقيد السائقني بالسلوك املروري 
موضحا ان الش����عار ه����ذا العام 
وضع بطريقة مدروسة ومت اخطار 
مديري امل����رور ورفعه إلى وزراء 
الداخلية، مؤكدا ان اسبوع املرور 
يهدف الى نشر التوعية املرورية 
ملرتادي الطريق خصوصا ان هناك 
اخطاء كبيرة يتسبب فيها بعض 
قائدي املركبات والتي تتسبب في 
وقوع وفيات كبيرة. ومن جهته 
قال رئيس الوفد السعودي النقيب 
علي بن س����عيد املالكي »تشرفنا 
بأن نكون ضمن الوفود املشاركة 
بأسبوع املرور اخلليجي املوحد 
موضحا ان هذا االس����بوع يهدف 
الى بث الثقافة والتوعية املرورية 
الى جميع السائقني لتالفي الوقوع 
في االخطاء ومن ثم التعرف على 
احلوادث املرورية املأساوية التي 
تنجم عن ازهاق في االرواح واهدار 

املمتلكات.

موضحا ان االدارة العامة للمرور 
ستقوم بتكثيف التواجد املروري 

للحد من هذه احلوادث.
الدوس����ري عن  اللواء  وأعلن 
توجه لدى وزارة الداخلية لزيادة 
عالوة بدل اخلطر لسائقي الدراجات 
النارية لتتماشى مع طبيعة االعمال 
الشاقة، مشيرا إلى ان سائقي تلك 
الدراجات اجتازوا دورات تدريبية 
مكثفة وعل����ى ايدي مدربني اكفاء 
ال����دورات بنجاح  واجتازوا تلك 
وكفاءة عالية ناهيك انهم مجهزين 
بجميع وسائل األمان التي حتفظ 
ارواحهم خالفا عما يش����اع بعدم 
اتقان هؤالء قيادة تلك الدراجات 

النارية.
وقال ان ما حل بشهيد الواجب 
الذي استشهد على شارع اخلليج 
كان نتيج����ة الفوضى التي حلت 
باالحتفاالت من خالل القاء العلب 
املعدنية على الطريق والتي تسببت 
بانزالق دراجته وأدت إلى انحرافها 
واستشهاده، مشيرا الى ان جميع 
الداخلية عرضة  منتسبي وزارة 
ملثل هذه احلوادث سواء على دراجة 

نارية أو على دورية شرطة.
الدوس����ري عن  اللواء  وأعلن 
انطالق اس����بوع املرور السادس 
والعشرين لدول مجلس التعاون 

أمير زكي
مع انطالقة االسبوع املروري 
املوحد ل����دول مجل����س التعاون 
اخلليجي امس أعلن وكيل وزارة 
الداخلية املساعد لشؤون املرور 
الدوسري عن بدء  اللواء محمود 
العم����ل مبخاطبة اجلهات املعنية 
لتثبيت برنام����ج لربط حتصيل 
املخالف����ات املروري����ة عن طريق 
االستقطاع من الراتب عبر االنظمة 
املعم����ول بها بالدول����ة املختصة 
الش����ركات واملؤسسات  مبتابعة 
واملواطنني واملقيمني، موضحا انه 
سيتم حتصيل املخالفات املرورية 
من الوافدين قب����ل مغادرتهم من 
البالد من خالل نظم تكنولوجيا 
املعلومات والنظم األمنية بوزارة 

الداخلية.
الدوس����ري في  الل����واء  وقال 
تصريح للصحافيني خالل مراسم 
رفع اع����الم دول مجلس التعاون 
اخلليجي بنادي ضباط الشرطة 
الذي انطلقت انشطته صباح امس 
حتت شعار »احذر اخطاء اآلخرين« 
ان االدارة العامة للمرور ستحيل 
قضاي����ا املخالف����ات املرورية الى 
محكم����ة املرور قبل انقضاء فترة 
التقاض����ي وس����تصدر احكاما قد 
تصل الى احلبس لعدم دفع تلك 
الدوسري  اللواء  املخالفات. وأكد 
ان معدالت الوفيات خالل الشهرين 
املاضيني ونصف الشهر اجلاري 
تزايدت بشكل مخيف حيث بلغ عدد 
الوفيات 94 حالة وارتفعت حاالت 
الوفاة صباح امس عندما فارقت 
احلياة طفلة بحادث دهس مبنطقة 
الساملية وفتاة بحادث دهس ايضا 
على طريق امللك فهد مقابل منطقة 
الصباحية رغم جهود االدارة العامة 
للمرور للحد من هذه احلوادث من 
خالل االنتشار املروري والراداري 
وتشديد العقوبات على املخالفني 
وحجز مركباتهم لفترة ثالث اشهر 

مع انطالق أسبوع المرور الخليجي الموحد

اللواء محمود الدوسري

»كونا« تنعى الزميل خليل القناعي
فقدت أس����رة وكالة األنباء الكويتية )كونا( الزميل 
خليل القناعي مدير التحرير بالشؤون االقتصادية في 
قطاع التحرير الذي وافته املنية صباح اليوم عن عمر 

يناهز 53 سنة.
ونعى رئيس وأعضاء مجلس إدارة الوكالة وزمالء 
الفقي����د القناعي الذي انضم للعمل فيها منذ العام 1993 

سائلني اهلل ان يتغمده بواسع رحمته.
والفقيد القناعي حصل على درجة البكالوريوس في 
االقتصاد والعلوم اإلدارية ع����ام 1983 وعمل في مجال 
اإلعالم منذ عام 1978 حيث شغل عدة وظائف في إذاعة 
الكوي����ت وتلفزيون الكويت وفي إدارة التس����ويق في 

اإلدارة املالية في وزارة اإلعالم.
وعم����ل خالل الفترة من 1988 وحتى 1993 مراس����ال 
صحافي����ا غير متفرغ في ڤيين����ا إلتقانه اللغة األملانية 
واهتم بنشر القضايا الصحافية اخلاصة بتطور األوضاع 

السياسية العربية واإلسرائيلية.
وفي عام 1993 انضم للعمل في »كونا« ضمن املجموعة 
االقتصادية والنفطية وكان متخصصا في مجال كتابة 
التقارير املالية اخلاص����ة عن البورصة الكويتية وعن 
تط����ور العمالت اخلليجية والتضخ����م في منطقة دول 
مجلس التعاون اخلليجية. ومت انتدابه للعمل من مكتب 
»كونا« في مدينتي بون وبرلني في أملانيا خالل الفترة من 
1998 وحتى 2001 حيث اهتم بتغطية األخبار االقتصادية 
والسياسية املتعلقة بالشأن األملاني واالهتمام بتوثيق 
العالقات اإلعالمية والصحافية مع وسائل اإلعالم األملانية 

واألجنبية.
وخالل عمله في »كونا« اصدر وأعد كتابني األول عن 
»فرص االستثمار« والثاني عن »احلكومة االلكترونية« 

وهما من اإلصدارات اخلاصة للوكالة.
وعلى صعيد اهتمامه باجلانب الثقافي انش���أ الفقيد 
دار نشر تهتم بثقافة الطفل ومت من خاللها املشاركة في 
معارض الكتاب وإصدار 10 عناوين متخصصة في مجال 
قصص األطفال. وعلى صعيد عمله في النشاط التطوعي 
واهتمامه بدعم قضايا اإلص���الح االقتصادي انضم إلى 
اجلمعي���ة االقتصادية الكويتية ليتقل���د منذ عام 2004 

منصب أمني سرها.
وساهم في تأسيس اجلمعية االقتصادية اخلليجية 
التي اتخذت من البحرين مقرا لها ليشغل منصب األمني 
العام وانتخ����ب عضوا في مجلس إدارتها اجلديد حتى 

أصبح أمني سرها عن الفترة من 2008 الى 2010.


