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سمو نائب األمير مستقبال الشيخ جابر اخلالد

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد خالل لقائه صالح الفضالة والشيخ محمد اخلالد وروضان الروضان

سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال رئيس مجلس األمة باإلنابة دليهي الهاجري

سمو نائب األمير مستقبال الشيخ محمد اخلالد

نائب األمير استقبل المحمد والهاجري والخالد والروضان

استقبل سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ 
ن���واف االحمد في ديوانه بقصر الس���يف صباح 
أمس س���مو الش���يخ ناصر احملمد رئيس مجلس 

الوزراء.
واستقبل س���موه بقصر السيف صباح أمس 

رئيس مجلس األمة باالنابة دليهي الهاجري.
واستقبل س���موه بقصر السيف صباح أمس 
وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد ووزير الدولة 

لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان.
كما استقبل سمو نائب األمير وولي العهد بقصر 
الس���يف صباح أمس رئيس جهاز األمن الوطني 

الشيخ محمد اخلالد.
واستقبل سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ 
نواف األحمد في ديوانه بقصر السيف صباح أمس 
وزير النفط ووزير االعالم الشيخ احمد العبداهلل 
وبرفقته وزراء النفط والبترول والثروة املعدنية 

لدول مجلس التعاون اخلليجي:
 محمد ب���ن ضاعن الهاملي وزير الطاقة بدولة 

االمارات العربية املتحدة.
 د.عبداحلسني بن علي ميرزا وزير الدولة ورئيس 

الهيئة الوطنية للنفط والغاز مبملكة البحرين.
 م.علي ب���ن ابراهيم النعيم���ي وزير البترول 

والثروة املعدنية باململكة العربية السعودية.
 صاحب الس���مو امللكي االمير عبدالعزيز بن 
سلمان بن عبدالعزيز مساعد الوزير لشؤون البترول 

باململكة العربية السعودية.
 د.محم���د بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز 

بسلطنة عمان.
 عبداهلل بن حمد العطية نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الطاقة والصناعة بدولة قطر، وذلك 
مبناسبة انعقاد االجتماع التاسع والعشرين للجنة 
الوزارية للتعاون البترولي لدول مجلس التعاون 
اخلليجي املنعقد حاليا في الكويت. حضر املقابلة 
الوكيل املساعد للشؤون اإلعالمية بديوان سمو ولي 
العهد الشيخ مبارك احلمود السلمان ومدير مكتب 

سمو ولي العهد د.فهد فالح املصيريع.

سموه التقى رئيس جهاز األمن الوطني ووزراء النفط الخليجيين

رئيس الوزراء التقى رئيس لجنة
معالجة أوضاع غير محددي الجنسية

الشمالي: دراسة ملفات 1602 
تقدموا لالستفادة من صندوق المعسرين

العودة لـ »األنباء«: جهود حثيثة بعد انتخابات 
الكونغرس إلطالق معتقلينا في غوانتانامو

اجتماع اللجنة العسكرية العليا
لمساعدي رؤساء األركان بـ »دول التعاون«

بدأت امس اعمال اجللسة االفتتاحية لالجتماع 
التحضيري الثامن للجنة العسكرية العليا ملساعدي 
رؤساء االركان لعمليات دول مجلس التعاون لدول 
اخلليج العربية برئاس���ة معاون رئيس االركان 

لهيئة العمليات واخلطط بالكويت.
وقال بيان لوزارة الدفاع انه مت خالل اجللسة 

مناقشة جدول االعمال التحضيري واعداده بالصيغة 
النهائية لعرضه في اجتماع اللجنة العس���كرية 
العليا لرؤساء اركان دول مجلس التعاون لدول 

اخلليج العربية املزمع عقده في الكويت غدا.
حضر االجتماع االمني العام املساعد للشؤون 

العسكرية وقائد قوات درع اجلزيرة املشتركة.

محافظ األحمدي بحث مع المختارين
اقتراحاتهم لخدمة أهالي المنطقة

مصدر ديبلوماسي: حسم الملفات العالقة 
بين الكويت والعراق خالل األسابيع المقبلة

خالل اجتماع اللجنة الكويتية ـ العراقية المشتركة

رئيس نقابة العاملين بالمؤسسة أكد أنه فضّل أن يفسح المجال لغيره

عبدالغفور لـ »األنباء«: قدمت استقالتي بعد 6 أشهر 
لعدم تحقيق أي إنجازات لموظفي »التأمينات«

اجتمع محافظ االحمدي الشيخ د.ابراهيم الدعيج 
الصباح بديوان عام احملافظة مع مختاري املناطق 
باحملافظة وذلك ملتابعة احوال املناطق التي يعملون 
بها واالس���تماع منهم الى الش���كاوى واملالحظات 
واالقتراحات التي يتقدم به���ا اهالي هذه املناطق 
والتي تناولتها وسائل االعالم، وقال بيان صادر 
عن احملافظة ان هذا اللقاء دوري يلتقي فيه احملافظ 
باملختارين بني احلني واآلخر، وذلك ملتابعة املشاريع 
اخلدمية وذلك بالتنسيق مع اجلهات احلكومية فال 

ش���ك ان تكون هناك بعض املالحظات على تنفيذ 
املشاريع من ناحية التأخير او التأجيل الي سبب 
من االسباب استنادا الى افادات اجلهات احلكومية 
املعنية حول هذه االس���باب وايضا هناك مشاكل 
يومية تعرض تتم مناقش���تها حتى يتم التوصل 
الى حلول ويتم التنسيق مع اجلهات املعنية حسب 
املستويات االدارية العليا وحسب األولويات وهناك 
ما يحل على مستوى املنطقة وهناك ما يحتاج الى 

االتصال والتواصل مع اجلهات املركزية.

اكد مصدر ديبلوماس���ي بالكويت ان هناك 
اصرارا من اجلانب���ني الكويتي والعراقي على 

حسم جميع امللفات العالقة بني البلدين.
وقال املصدر في تصريح ملراسل وكالة انباء 
الش���رق االوس���ط امس ان اللجنة الكويتية � 
العراقية ستجتمع خالل االسابيع املقبلة لبحث 
تلك امللفات مشيرا الى ان مسؤولي اخلارجية 
في البلدين انتهوا م���ن حتديدها مع القضايا 
التي س���يتم التطرق اليها، كاشفا عن ان هناك 
تعليمات عليا لالنتهاء من حسم كل هذه امللفات 
كي ال تكون سببا في تعكير صفو العالقات بني 

البلدين بني احلني واالخر.
واوضح املصدر ان اب���رز هذه امللفات تلك 
املتعلقة بصيان���ة العالمات احلدودية واعطاء 
الضوء االخضر لترسيم احلدود البحرية، واعادة 
م���ا تبقى من املمتل���كات الكويتية احلكومية، 
اضافة الى املمتلكات اخلاصة التي استولى عليها 
النظام العراقي املخلوع، واعلنت بغداد مؤخرا 

استعدادها الرجاعها الى اصحابها.
ولفت املص���در الى ان لقاءات املس���ؤولني 

الكويتيني والعراقيني، التي متت في نيويورك 
على هام���ش اجتماعات اجلمعية العامة لالمم 
املتحدة في دورتها االخيرة تطرقت الى ضرورة 
االنتهاء س���ريعا من حسم تلك امللفات خاصة 
املتعلق منها بقرارات اممية ذات صلة باالحتالل 

العراقي الغاشم.
واضاف املصدر ان تعهدات الرئيس العراقي 
جالل طالبان���ي بااللتزام بالق���رارات الدولية 
واالتفاقات الثنائية وضرورة حسم ما تبقى من 
امور عالقة خالل العام احلالي، اضافة الى ترحيب 
واستعداد الكويت املماثل، كل ذلك سيعطي دفعة 
الى االمام في عمل اللجنة املشتركة بني البلدين 

حلسم جميع امللفات العالقة بينهما.
واشار املصدر الى ان مطالبات بعض االحزاب 
السياس���ية العراقية لعرض موضوع صيانة 
العالمات احلدودية على البرملان العراقي قبل 
اقراره من اللجنة املشتركة لن تغير من االمر 
ش���يئا بالنظر الى كن تلك القرارات محسومة 
دوليا، ومتت باعتم���اد احلكومة العراقية وال 

ميكن االعتراض عليها.

اسامة أبو السعود
اعلن رئيس نقابة العاملني باملؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعية امير عبدالغفور استقالته 
من مجلس ادارة النقابة بعد 6 اش���هر فقط منذ 
توليه منصبه خلفا لرئيس النقابة السابق والذي 

قدم استقالته ايضا من منصبه.
وقال عبدالغفور في تصريح ل� »األنباء« عن 
سبب اس���تقالته: »وضعت معدال معينا لتحقيق 
مطالب املوظفني في النقابة ولم احققه«، مشيرا الى 
ان بع���ض اعضاء النقابة كانت لديهم اقتراحات 

اقتراح�����ات  ايجابي�������ة والبع���ض لدي��������ه 
سلبية.

ولفت ال���ى انه اراد ان يفس���ح املجال لغيره 
لتحقيق اجنازات ملوظفي النقابة، مشيرا الى ان 
اختيار رئيس جديد للنقابة متروك ملجلس االدارة 
فإم���ا ان يقوم بتعيني نائب الرئيس احلالي علي 
كرم في منصب الرئيس او اختيار رئيس االحتياط 
الذي حصل على اعلى اصوات بعدي في النقابة 
ام ان تكون له كلمة ثانية وان شاء اهلل ال توجد 

اي مشاكل في النقابة.

أعلن وزير املالية مصطفى 
الش���مالي ان عدد من تعرض 
ملفاته���م حالي���ا على جلان 
التسوية لصندوق املعسرين 
بلغ 1602 وتدرس هذه اللجان 
حاليا انطباق الشروط عليهم 

من عدمه.
وقال الشمالي في تصريح 
ال���ى ان صندوق  صحاف���ي 
املعسرين اآلن خرج من مرحلة 
االستفسار وبدأ مرحلة التقدمي 
الفعلي بحسب ما ورد بالقانون 
الذي صادق عليه مجلس األمة 

واحلكومة.
واش���ار الى ان هذا الصندوق سيس���تقبل 
املواطن���ني املتعثرين او الذين يش���عرون بأن 
مديونياتهم بدأت تثقل عليهم وليس���ت لديهم 

قدرة على السداد.
وجدد الشمالي تأكي�����ده 
عل���ى أن ه���ذا الصن���دوق 
س���تك�����ون إجراءاته أسرع 
ال���ذي قب�ل���ه ألن جلان  من 
التسوية اكتسبت اخلبرة من 
الصندوق املاضي الذي انتهى 
العمل به حني صدر هذا القانون 
اجلديد الذي بدأ مرحلة العمل 

اجلدي.
 وأردف قائال: ان من استفاد 
من الصن���دوق املاضي يعلم 
متاما قيمة صندوق املعسرين 
ف���ي تخفيف عبء الدين عنه 
وتسوية مديونياته التي أثقلت كاهل املواطن 
والتي تتجاوز ال� 50% من مرتب املتعثر الذي 

ال يستطيع سداد هذا الدين.

بيان عاكوم
توقع رئيس اللجنة الشعبية 
ألهالي معتقلينا في غوانتانامو 
خالد الع���ودة ان يحدث تطور 
على صعيد ملف املعتقلني بداية 

الشهر املقبل.
وق���ال الع���ودة ان التحرك 
الكويتي عاد عن طريق س���مو 
الوزراء الشيخ  رئيس مجلس 
ناص���ر احملم���د ونائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ د.محمد الصباح خالل 
زيارتهما الى نيويورك ولقائهما 
مع نائب الرئيس األميركي جو 

بايدن ومستشار االمن القومي، الفتا الى ان اجلواب 
االميركي لم يكن مشجعا حيث وعد مبتابعة هذا 
املوضوع بش���كل جدي إال انه ال توجد مؤشرات 

حللحلة املوضوع.
وقال العودة ان سفيرنا في 
واشنطن اكد له ان الوضع اليزال 
كما هو، ولكن س���تكون هناك 
متابعة حثيث���ة بعد انتخابات 

للكونغرس األميركي.
أما بخصوص االس���تئناف 
الذي رفعه فوزي العودة امام 
العليا األميركية فقال  احملكمة 
العودة انه مت رفع االستئناف 
امام هذه احملكمة، مشيرا الى انهم 
ينتظرون اآلن جواب احملكمة 
برفض الدعوى أم بقبولها الفتا 
الى انه في حال قبول الدعوى 
ستكون هناك جلسة لالس���تماع، مؤكدا على ان 
ه���ذا األمر لي���س بجديد وإمنا عملية اس���تمرار 

لالستئناف.

استقبل س���مو الشيخ ناصر احملمد رئيس 
مجلس الوزراء في قصر السيف امس وبحضور 
رئيس جهاز االمن الوطني الشيخ محمد اخلالد 
ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان 
الروض���ان، عضو املجل���س األعلى للتخطيط 
والتنمي���ة ورئيس اللجن���ة الفنية املختصة 
مبعاجلة أوضاع غير محددي اجلنسية باملجلس 
صالح الفضالة حيث ش���رح لسموه مجريات 

عمل اللجنة واالهداف املرجوة منها.
كما استقبل رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ 
ناصر احملمد في قصر السيف امس وبحضور وزير 
النفط  ووزير اإلعالم الشيخ أحمد العبداهلل وزراء 
النفط والبترول والثروة املعدنية لدول مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية وذلك مبناس���بة 
انعقاد اجتماعهم ال� 29 للجنة الوزارية للتعاون 

البترولي لدول مجلس التعاون اخلليجي.

سموه التقى وزراء النفط والبترول بدول التعاون

أكد أن َمن استفاد من الصندوق الماضي يعلم تمامًا قيمته والحالي إجراءاته أسرع

التحرك عاد عن طريق سمو الرئيس ووزير الخارجية خالل زيارتهما إلى أميركا

مصطفى الشمالي

عبدالرحمن العطية

د.علي الشمالن

»التجارة«: الخالدي وكياًل لـ »الرقابة« 
والبغلي لشؤون السياحة

وذكرت املصادر ان اخلالدي 
قد أسندت اليه وكالة شؤون 
التجارة اخلارجية بالتكليف.

التجارية بعد  مجددا للرقابة 
ان عمل بها فترة طويلة خالل 

الفترة املاضية.

عاطف رمضان
علمت »األنب���اء« ان وزير 
التج���ارة والصناع���ة أحمد 
الهارون أص���در قرارا وزاريا 
أمس يقض���ي بتعيني الوكيل 
التجارة  املس���اعد لش���ؤون 
اخلارجية عبدالعزيز اخلالدي 
وكيال مساعدا لشؤون الرقابة 

التجارية.
وأضافت املصادر ان الوكيل 
املس���اعد لش���ؤون الرقاب���ة 
التجارية احلالي علي البغلي 
قد انتقل ليكون وكيال مساعدا 

لشؤون السياحة.
الوكيل املس���اعد  ان  يذكر 
عبدالعزيز اخلال���دي قد عاد 

علي البغلي عبدالعزيز اخلالدي

خالد العودة

العطية يشيد باتفاق الكويت والسعودية 
على التنقل بالبطاقة الشخصية

توقيع عقد جسر 
الشيخ جابر فبراير المقبل

فرج ناصر
أكد الوكي�������ل املس���اع������د لقطاع الطرق بوزارة األش���غال 
حسني املنصور أن جلن������ة املناقصات ستعلن الشركة الفائزة 
بأقل األسعار لتنفيذ جسر الشي�����خ جابر بعد تقدمي الشركات 

عروضها.
وتوقع أن تقوم الوزارة بترس���ية املشروع على اقل االسعار 
وهو 750 مليون دينار، مش���يرا الى ان توقيع العقد سيتم خالل 

فبراير املقبل.

الشمالن أطلع الديبلوماسيين الجدد
على أنشطة مؤسسة التقدم العلمي

الرياض � كونا: اعتبر األمني 
العام ملجل����س التعاون لدول 
اخللي����ج العربية عبدالرحمن 
العطية االتف����اق الذي مت بني 
الكويت والسعودية بشأن تنقل 
مواطني البلدين عبر منافذهما 
بالبطاقة الشخصية احدى مزايا 

السوق اخلليجية املشتركة.
وذكرت األمانة العامة ملجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية 
في بيان أمس أن العطية تلقى 
رسالة خطية من النائب الثاني 
لرئيس مجلس الوزراء وزير 
الداخلية السعودي األمير نايف 
بن عبدالعزيز تضمنت نسخة 
من البيان املشترك آللية تنفيذ 
التنقل بالبطاقة الشخصية بني 

السعودية والكويت.
العطي����ة اهمية تلك  واكد 
املباركة« معتب����را  »اخلطوة 
االتفاق نقلة نوعية مهم����ة على 
صعيد تنقل مواطني ك�����ل من 
اململكة السعودية والكوي����ت 
بالبطاقة الش����خصي����ة دون 
احلاجة الى استخدام جوازات 

استقبل مدير عام مؤسسة 
الكويت للتقدم العلمي د.علي 
الشمالن صباح أمس متدربي 
املعهد الديبلوماسي الكويتي في 
مقر املؤسسة وقد رافق املتدربني 
في زيارتهم للمؤسسة السفير 
عبدالعزيز الشارخ مدير عام 
الديبلوماس���ي، وتأتي  املعهد 
هذه الزيارة في نطاق برنامج 
الزيارات امليدانية التي ينظمها 
املعهد الديبلوماسي للمتدربني 
الديبلوماس���يني  لدي���ه م���ن 
السياسيات للعام  والباحثات 

.2010/2009
واستعرض د.الشمالن جميع 
أنشطة املؤسسة وعالقاتها مع 
املعاهد واملؤسسات األكادميية 
املرموق���ة في مختل���ف دول 
العالم، كما شرح لهم املشاريع 
العلمية التي اجنزتها مؤسسة 
الكويت للتقدم العلمي واجلوائز 

املختلفة التي تقدمها.

السفر.
وأوضح العطية انه بتوقيع 
السعودية والكويت هذا البيان 
التعاون  تكون دول مجل����س 
اس����تكملت اج����راءات تنق����ل 
مواطنيها بالبطاقة الشخصية 
فضال عن كون ذلك احدى املزايا 
التي توفرها السوق اخلليجية 
املشتركة والتي تسهم دون شك 
في حتقيق املواطنة اخلليجية 

وصوال للتكامل املنشود.

الزيارات  وتضمن برنامج 
امليدانية كذلك زيارة لس���وق 
الكويت لألوراق املالية والهيئة 
العامة لالستثمار ومعهد الكويت 
لألبحاث العلمية واملؤسس���ة 
العامة للتأمينات االجتماعية 
ومجلس األمة ومنشآت الصناعة 

النفطية في األحمدي.


