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وكيل وزارة الخارجية باإلنابة التقى مسؤولة 

بالحزب القومي لمنطقة قوانغسي الصينية
محمد الصباح تلقى رسالة 

من وزير خارجية كندا
اجتمع وكيل وزارة اخلارجية باإلنابة 
السفير فيصل املشعان مبساعدة األمني العام 
للحزب القومي ملنطقة قوانغسي الصينية 
تشني جيوا. وذكر بيان لوزارة اخلارجية 
ان اللقاء تناول العالقات الثنائية وسبل 
تعزيزها وتطويرها حيث عّبر اجلانبان عن 

االرتياح لسير تلك العالقات كما مت بحث 
عدد من القضايا ذات االهتمام املشترك.

حضر اللقاء نائ���ب مدير ادارة مكتب 
الوكيل الوزير املفوض أيهم العمر وسفير 
جمهورية الصني لدى الكويت والوفد املرافق 

للضيفة.

تلقى نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية الش���يخ د.محمد 
الصباح رس���الة خطية من وزير 
خارجية كندا لورانس كانون تتعلق 
بالعالقات بني البلدين وبحث سبل 

تطويرها.

»السالمة المرورية« 
أصدرت »سلوك الطريق«

التي  متاش���يا واأله���داف 
أنش���ئت من أجله���ا جمعية 
السالمة املرورية فقد صدر عن 
اجلمعية مؤخرا اجلزء األول من 

كتاب »سلوك الطريق«.
ادارة  وقال رئيس مجلس 
اجلمعية الكويتية للس���المة 
املروري���ة وعض���و املجلس 
األعلى للم���رور بدر املطر في 
بيان صحاف���ي ان الكتاب مت 
إع���داده من قبل أمني الس���ر 
العام ع���ادل بوطيبان، وهو 
يعتبر حلقة من سلسلة كتب 
التوعية التي تعكف اجلمعية 

على اصدارها.
من جانبه، بنّي معد الكتاب 
عادل بوطيبان ان هذا االصدار 
يتناول أهم السلوكيات السلبية 
التي يرتكبها بعض مستخدمي 
الطريق وخصوص���ا قائدي 
املركب���ات، والت���ي تؤدي الى 
عرقلة السير عدا ما تسببه من 
اختناقات مرورية، باالضافة الى 
مجموعة من الرسائل التوعوية 
املدروس���ة مع بيان املخالفات 
املروري���ة والعقوبات املقررة 
لكل منها حسب ما جاءت في 
املرسوم بقانون رقم 1976/67 

بشأن املرور في الكويت.

رؤساء أركان »التعاون«: ارتياح لجاهزية قوات درع الجزيرة

وكيل الحرس تفقّد قيادة الشؤون األمنية

الهدف واملصير املشترك.
وأخ����ذ أعضاء اللجن����ة علما 
التي مت  باخلطوات واإلج����راءات 
اتخاذه����ا من قبل اجلهات املعنية 
بدول مجلس التعاون حيال قرارات 
التعاون العسكري والدفاع املشترك 
ومدى التقدم في تنفيذها وأبدوا 

ارتياحهم لذلك.

القتالية مبا يحقق األمن  الكفاءة 
واالستقرار للوطن العزيز في ظل 
الرشيدة لصاحب السمو  القيادة 
األمير القائد األعلى للقوات املسلحة 
الشيخ صباح األحمد وسمو ولي 
عهده األمني الشيخ نواف األحمد.

احلكيمة الت����ي انتهجتها حكومة 
مملكة البحرين بقيادة امللك حمد 
بن عيسى آل خليفة في معاجلة تلك 
األحداث. وأكد أعضاء اللجنة في هذا 
الصدد وقوف وتضامن وتآزر دول 
املجلس مع مملكة البحرين لضمان 
أمنها واستقرارها وسالمتها استنادا 
الى مب����دأ األمن اجلماعي ووحدة 

رئيس احلرس الوطني الشيخ سالم 
العلي ونائب رئيس احلرس الوطني 
الشيخ مشعل األحمد، معربا عن 
ارتياحه ملا ش����اهده وملس����ه من 
جهود تهدف الى االرتقاء بعملية 
التأهيل والتدريب وترفع مستوى 

الركن خليفة الكعبي وقائد قوات 
درع اجلزيرة املشتركة اللواء الركن 
مطلق األزميع. وتطرق املجتمعون 
الى األوضاع واألحداث املؤسفة التي 
ش����هدتها مملكة البحرين مؤخرا 
والتي جنحت اجلهات املعنية في 
احتوائها والتص����دي لها برؤية 
وكفاءة واقتدار، مشيدين بالسياسة 

والربط العسكري ملنتسبي احلرس 
الوطني.

وفي ختام اجلولة نقل وكيل 
احلرس الوطني ملنتس����بي قيادة 
الش����ؤون األمنية حتيات القيادة 
العليا للحرس الوطني ممثلة بسمو 

قطر اللواء الرك����ن حمد العطية 
ورئيس هيئة األركان العامة للقوات 
املسلحة في السعودية الفريق االول 

الركن صالح احمليا.
كما حضر االجتماع الذي استمر 
يومني رئيس وفد الكويت اللواء 
الركن بحري احمد املال واألمني العام 
املساعد للشؤون العسكرية اللواء 

وتأمني املعس����كرات قدمه العقيد 
الركن زيد محمد زيد واستعرض 
من خالله أسلوب تنفيذ الواجبات 
لتأمني حماية املعسكرات باالضافة 
الى خطط الشرطة العسكرية في 
املراقبة ورفع مس����توى الضبط 

بحثت ال����دورة الثامنة للجنة 
العس����كرية العليا لرؤساء أركان 
دول مجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية في ختام أعمالها امس سير 
التعاون العسكري والدفاع املشترك 
بني دول مجلس التعاون والتحديات 

واملخاطر التي تواجهها.
واستعرضت اللجنة التي ترأس 
اجتماعها رئي����س األركان العامة 
للجي����ش الفريق الركن الش����يخ 
احمد اخلالد ف����ي بيانها اخلتامي 
العملياتية والتدريبية  اجلاهزية 
إليها ق����وات درع  التي وصل����ت 
اجلزيرة املشتركة وأبدت ارتياحها 
ملا وصلت اليه القوات من كفاءة 
وجاهزية ومس����تويات عالية في 

التدريب.
أركان  حضر االجتماع رئيس 
ف����ي اإلمارات  القوات املس����لحة 
الفريق الركن حمد ثاني الرميثي 
ورئيس هيئة األركان لقوة الدفاع 
في البحرين اللواء الركن الشيخ 
دعيج آل خليف����ة ورئيس أركان 
قوات السلطان املسلحة في سلطنة 
عمان الفريق الركن احمد النبهاني 
ورئيس اركان القوات املسلحة في 

قام وكيل احلرس الوطني اللواء 
ناصر الدعي بجولة تفقدية لقيادة 
الشؤون األمنية في معسكر الصمود 
باحلرس الوطني للوقوف على آلية 
القتالية،  العمل واجلاهزية  سير 
وكان في استقباله قائد الشؤون 
األمنية العميد الركن خالد محمد، 
ورك����ن عمليات وتدري����ب قيادة 
الشؤون األمنية العقيد الركن فهد 
علي، وآمر كتائب حماية وتأمني 
املعسكرات العقيد الركن زيد محمد 

زيد.
الى ش����رح  الدعي  واس����تمع 
تفصيلي من قائد الشؤون األمنية 
وركن العمليات والتدريب عن مهام 
وواجبات قيادة الشؤون األمنية 
وتنظيمها وأنش����طتها الرئيسية 
للموسم التدريبي احلالي 2011/2010 
واملقترحات حول تطوير منظومة 
التدريب والتأهيل ورفع الكفاءة.

ايجاز  الى  الدعي  ثم اس����تمع 
عن مهام وواجبات كتائب حماية 

أكدوا تضامن دول المجلس مع إجراءات البحرين لضمان أمنها واستقرارها

استمع إلى إيجاز عن المهام والواجبات واألنشطة الرئيسية للموسم التدريبي الحالي

الشيخ أحمد اخلالد مع املشاركني في الدورة الثامنة للجنة العسكرية العليا لرؤساء أركان »التعاون«

اللواء ناصر الدعي متوسطا عددا من ضباط الشؤون األمنية في احلرس الوطني

الشرثان: اتحاد عمال البترول يهنئ الزنكي
ويناشده تحقيق المطالب العمالية

سراييڤو تحتضن الدورة الـ 12
لجائزة البابطين لإلبداع الشعري

ب������ارك رئ���ي���س احت����اد 
ع��م��ال ال��ب��ت��رول وص��ن��اع��ة 
البتروكيماوي��ات عبدالعزيز 
الشرثان اخلطوات املتخذة من 
النفط  قبل احلكومة ووزي��ر 
باختيار وتثبيت م.فاروق الزنكي 
رئيسا تنفيذيا ملؤسسة البترول 
الكويتية، االمر الذي قطع باب 

املساومات واملزايدات.
وقال الشرثان ان مصادقة 
مجل���س الوزراء عل���ى تعيني 
م.فاروق الزنكي في هذا املنصب 
اتت عن قناعة تامة مبا يتمتع 
به الزنكي من خبرة طويلة في 

مختلف مجاالت القطاع النفطي والتي نحن بأمس 
احلاجة لها في وقتن���ا العصيب احلالي، فنحن 
متفائل���ون باملرحلة القادم���ة ونعقد اآلمال على 
الرئيس التنفيذي اجلديد في تطوير القطاع النفطي 
والنهوض به وتعزيز قدراته ملا لديه من اخلبرة 
لقيادة دفة القطاع النفطي وان يكون اس���تثماره 

االول العنصر البشري.
وبني الشرثان أن املرحلة املقبلة من عمر القطاع 
النفطي مرحلة حساسة وحرجة حتتاج الى التعاون 
والتكاتف من قبل اجلميع الثبات الوجود واستغالل 
القدرات لتحقيق التنمية التي تعود بالنفع على 
قطاعنا النفطي والعاملني فيه، وهنا نحث قيادات 
الش���ركات النفطية على التع���اون مع الرئيس 
التنفيذي ومع القيادات النقابية لنكون يدا واحدة 
تسعى لتحقيق طموحات عمالنا وخطط قيادتنا 
السياسية في حتقيق التنمية االقتصادية وإبعاد 
ش���بح عزوف الكفاءات وأصحاب االختصاصات 
النادرة عن قطاعنا النفطي وجنعله قطاعا جاذبا 

لهم ولغيرهم من ذوي اخلبرة 
واالختصاص.

الشرثان ان احتاد  وأوضح 
البترول والنقابات التابعة له لن 
يدخروا جهدا في مد يد العون 
للجميع بغية حتقيق املطالب 
العمالية الت���ي تبناها االحتاد 
والنقابات الزميلة والتي تتمثل 
على سبيل املثال ال احلصر في 
معاجلة سلم الرواتب واألجور 
العام���ة للرواتب  والزي���ادات 
ومعاجلة سلبيات نظام التأمني 
الصح���ي والتذاكر الس���نوية 
وحتويلها الى لندن ومش���اكل 
العاملني بإيكويت وغيرها من املطالب احملالة الى 

مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الوقت نفس���ه طالب الشرثان م.فاروق 
الزنكي باالهتمام بالقضايا العمالية ووضعها في 
جدول اولويات املؤسسة واقرارها حيث انها اخذت 
الدراسات الكافية في اروقة املؤسسة وشركاتها 
التابعة، مذكرين الرئيس التنفيذي أيضا بوعوده 
التي قطعها على زمالئنا املهندسني بإقرار حقوقهم 
وكوادرهم وك���وادر العاملني في القطاع النفطي 
كافة وان يترجمها الى أفعال حتى يكون قطاعنا 
شامخا تعلوه روح التفاؤل والبسمة واحليوية 

والنشاط في هذا العهد اجلديد.
وختم عبدالعزيز الشرثان تصريحه بأن يشهد 
قطاعنا النفطي في األيام املقبلة جناحات متواصلة 
في ظل التعاون املستمر للقيادات النفطية والنقابية 
وأن تعود الهيبة لقطاعنا النفطي والبسمة على 
شفاه موظفيه الذين حرموا من امتيازاتهم وتأخر 

إقرار حقوقهم التي ينتظرونها بفارغ الصبر.

الكويت � كونا: حتتضن العاصمة البوس���نية )س���راييڤو( 19 
أكتوبر اجلاري انطالقة الدورة ال� 12 جلائزة عبدالعزيز س���عود 
البابطني لإلبداع الش���عري مبش���اركة عدد م���ن األدباء ورجاالت 
الثقافة. وقال رئيس املؤسسة عبدالعزيز البابطني ل� »كونا« أمس 
ان الدورة ومدتها يومان س���تتضمن ندوت���ني أدبية وفكرية وقد 
أطلقت املؤسسة عليها اسم دورة »خليل مطران ومحمد علي ماك 
دزدار«. وأضاف ان الندوة األولى »فكرية« تتناول حوار احلضارات 
والثقاف���ات واألديان وحتمل عنوان »ح���وار احلضارات في نظام 
عاملي مختلف.. التباين واالنسجام« مبشاركة أربعة باحثني عرب 
ومثلهم أجانب فيما الندوة الثانية »ادبية« عن الشاعرين املكرمني 
احملتفى بهما إحياء لذكراهما وهما الش���اعر العربي خليل مطران 
والشاعر البوسني محمد علي ماك دزدار. وذكر البابطني ان الندوة 
األدبية تضم 14 بحثا يس���هم فيه���ا مجموعة من الباحثني العرب 
والبوسنيني إلى جانب بعض األنشطة الثقافية املرافقة كاألمسية 

الشعرية للشعراء العرب املدعوين للدورة.

أكد أن التعاون بين القيادات النفطية يحقق الهيبة للقطاع

عبدالعزيز الشرثان

عبدالعزيز البابطني

بدر املطر


