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األمين العام لشؤون األسرة الحاكمة في قطر هنأ ولي العهد بعيد الفطر

تلقى سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد اتصاال 
هاتفيا من أخيه الشيخ حمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني 
وزير الدولة واألمني العام لشؤون األسرة احلاكمة بدولة 
قطر الش���قيقة، حيث عبر لسموه عن خالص تهانيه 
وأطيب متنياته بعيد الفطر السعيد سائال املولى عز 
وجل ان يعيد هذه املناسبة الكرمية على سموه وعلى 
البلدين الشقيقني والشعبني الكرميني وان يدمي الباري 

عز وجل على الكويت نعمة األمن واألمان.
وشكر سموه الش���يخ حمد بن ناصر على أصدق 
التهاني بهذه املناس���بة العطرة س���ائال اهلل عز وجل 
ان يحقق لدولة قطر الش���قيقة كل ما تتطلع اليه من 
رفع���ة ورقي وتقدم في ظل القيادة احلكيمة لصاحب 
السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر 

الشقيقة.

رئيس الوزراء أدى صالة العيد في نيويورك وزار مدرسة المركز الثقافي اإلسالمي

ناصر المحمد يلتقي كي مون ويبحث مع فريد مصير معتقلينا في غوانتانامو
المراد: مدرسلة المركز الثقافي اإلسلالمي في نيويورك تقدم دراسلات عربية وإسلالمية ونظامية 100% ومعترف بها من السلطات األميركية
منيلر: افتتاح المدرسلة 30 يوليلو الماضي دليل اهتملام ومتابعة من صاحب السلمو وهلذا ليس بغريب عللى الكويلت وحكومتها وأهلها

سمو رئيس الوزراء والوفد املرافق لسموه داخل إحدى صاالت املركز الثقافي اإلسالمي سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد ومحمد أبواحلسن وخالد اجلاراهلل وعبداهلل املراد حلظة الوصول الى املركز الثقافي

سمو الشيخ ناصر احملمد وعبدالرحمن العتيقي خالل مأدبة الغداء

.. وسموه في أحد فصول املركز الثقافي في نيويورك سمو رئيس الوزراء يطلع على بعض املعروضات للبيع أمام املركز الشيخ د.محمد الصباح وخالد اجلاراهلل والشيخ سالم العبداهلل

واضاف ان زيارة سمو الشيخ ناصر احملمد 
الى املدرس���ة تعد أيضا »استمرارا الهتمام 
حكومة الكويت« وتعتبر أيضا »مؤشرا آخر 
ودليال على مدى اهتم���ام حكومة الكويت 

ودعمها للمدرسة«.
واعرب منير عن تقدي���ره العميق لهذا 
االهتمام وأمله في اس���تمرار دعم الكويت 
في املستقبل مشيرا الى ان املركز يدير منذ 
األعوام العشرة املاضية مدرسة أسبوعية 
باالضافة الى مدرس���ة صيفية لألطفال من 
جميع األعمار الذين يأتون لدراس���ة اللغة 
العربية والدراسات اإلسالمية حيث كانت 
تعطى احلصص الدراسية لهم داخل املسجد 

قبيل بناء املدرسة.
وسيقدم املركز الى األطفال املسلمني خيار 
الدراسة بوقت كامل في مدرسة إسالمية تعد 
واحدة من أكبر املؤسسات العلمية اإلسالمية 

في الواليات املتحدة.
يذك���ر ان املركز الثقافي اإلس���المي في 
نيويورك هو أول مس���جد أقيم في املدينة 
ووضع احلجر األساس ملئذنته األمير الراحل 

الشيخ جابر األحمد عام 1988.
هذا وحضر رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناص���ر احملمد والوفد الرس���مي املرافق له 
مأدبة غداء مبناسبة عيد الفطر املبارك أقامها 
على شرفه مندوب الكويت الدائم لدى األمم 

املتحدة السفير عبداهلل املراد.

لنظام اميركي وس���تقدم دراس���ات عربية 
واسالمية.

وشدد على ان املدرسة نظامية بنسبة %100 
ومعترف بها من قبل السلطات االميركية، 
بحيث ميكن لطالبها الدراسة في اي جامعة 

فور تخرجهم.
واوضح املندوب الدائم لدى الكويت ان 
املدرسة ميكنها استيعاب نحو 500 طالب في 
جميع املستويات بداية من املرحلة االبتدائية 

ووصوال الى الثانوية.
وقال السفير الذي يرأس أيضا مجلس 
أمناء املركز الثقافي ان املدرسة جرى اقامتها 
وفق أفضل الوس���ائل العصرية والعلمية 
لضمان تقدمي املعرفة الى الطالب سواء عبر 
احلاسبات االلكترونية أو أجهزة التلفزيون 
أو عبر أي وس���ائل تكنولوجية أخرى مع 
وجود أفضل املدرسني املتاحني سواء كانوا 

أميركيني أو عربا مسلمني.
من جانبه قال مدير املدرسة زياد منير 
ان وجود سمو رئيس مجلس الوزراء »ليس 

غريبا« على حكومة الكويت.
واعرب منير عن سعادته الغامرة وفخره 
بزيارة صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد الى املركز وافتتاح املدرس���ة في 30 
يوليو املاضي وما لهذا األمر من معنى مهم 
جدا يدل على متابعة صاحب السمو األمير 

الشخصية للمدرسة.

شهر رمضان املبارك وخالل العشر االواخر 
منه، حيث قام بتالوة آي���ات القرآن خالل 
صالة التراوي���ح وهي مبادرة القت تقديرا 
وترحيبا كبيرين من اجلالية املس���لمة في 

نيويورك.
واضاف املراد ان املدرس���ة تسير وفقا 

الس���فير عبداهلل املراد ان الزيارة التي قام 
بها سمو الشيخ ناصر احملمد الى املدرسة 
تتمتع بأهمية كبيرة ملا تعكسه من اهتمام 

كبير للكويت باملركز الثقافي االسالمي.
واش���ار املراد الى ان احد قارئي القرآن 
الكويتيني كان موجودا في املس���جد خالل 

بالتآمر وتقدمي الدعم املادي حلركة طالبان 
وتنظيم القاعدة.

كما أمر قاض فيدرالي أميركي في اواخر 
يوليو املاضي باطالق سراح املواطن الكويتي 

خالد املطيري من املعتقل.
ورفضت سلطات املعتقل الشهر املاضي 
التماسا قدمه مواطن كويتي ثالث هو فوزي 
العودة لالفراج عنه من املعتقل، وبذلك يصبح 
العودة وفايز الكن���دري الكويتيني االثنني 

الباقيني في معتقل غوانتانامو حتى اآلن.
من جهة اخرى، ادى سمو الشيخ ناصر 
احملمد والوفد املرافق له اول من امس صالة 
عيد الفطر الس���عيد في مسجد نيويورك 
وهو جزء من املركز الثقافي االس���المي في 

املدينة.
وقام سمو الشيخ ناصر احملمد عقب اداء 
الصالة بزيارة الى مدرس���ة املركز الثقافي 
االسالمي في مدينة نيويورك التي افتتحها 
صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد 

في يوليو املاضي.
وعند زيارته للمدرسة، نقل سموه تهاني 
صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد 
وس���مو ولي العهد الش���يخ نواف االحمد 
والشعب الكويتي مبناسبة عيد الفطر السعيد 
الى رئيس واعضاء مجلس االمناء واجلالية 

االسالمية في نيويورك.
وق���ال مندوبنا الدائم لدى االمم املتحدة 

التقى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد السكرتير العام لالمم املتحدة 
بان كي مون وذلك قبيل افتتاح الدورة ال� 64 
للجمعية العامة لالمم املتحدة املقررة غدا.

ويتوقع ان يركز االجتماع على مساعي 
السكرتير العام لالمم املتحدة في العديد من 
املجاالت باالضافة الى التطورات االقليمية 

والدولية االخيرة.
كما عقد سمو الشيخ ناصر احملمد اجتماعا 
مع املبعوث االميركي اخلاص املكلف باغالق 

معتقل غوانتانامو دانيال فريد.
ومن املتوقع ان يركز االجتماع على العديد 
من القضايا املتعلقة بسجناء غوانتانامو، 
خصوصا في ضوء خطط الرئيس االميركي 
باراك اوبام���ا الغالق املعتقل بحلول يناير 

املقبل.
وكان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح اشار عقب 
لقاء صاحب الس���مو االمير الشيخ صباح 
االحمد م���ع الرئيس االميرك���ي في البيت 
االبيض في ش���هر اغسطس املاضي الى ان 
ملف معتقلي غوانتانامو كان من بني القضايا 

التي تناولها االجتماع.
وكانت القاضية األميركية كولني كوالر 
كوتيلي قد امرت االسبوع املاضي باطالق 
س���راح السجني الكويتي فؤاد الربيعة بعد 
سبع سنوات في املعتقل على خلفية اتهامات 

توقعات محامي معتقلينا في »غوانتانامو« تؤكد قُرب اإلفراج عن الربيعة والمطيري
واشنطن ل أحمد عبداهلل

قال الناطق باس���م وزارة العدل األميركية اي���ان ماكليب ان 
الواليات املتحدة تخطو في املرحل���ة النهائية بفاعلية لتطبيق 
ما أمر به الرئي���س باراك أوباما من إغ���الق معتقل غوانتانامو 
في غضون الش���هور القليلة املقبلة، وق���ال ماكليب ل� »األنباء« 
قبل س���اعات من لقاء سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر الوزراء 
باملبعوث الرئاس���ي اخلاص إلغالق غوانتانامو دانييل فرايد ان 
اوضاع املعتقلني ستصفى نهائيا رمبا قبل نهاية العام احلالي وان 
عددا من املعتقلني س���يفرج عنهم ويسلمون الى سلطات بالدهم 
وعددا آخر س���ينقل الى أطراف ثالثة كما س���يواجه عدد محدود 

القضاء األميركي.
ورفض ماكليب تناول حالة املعتقلني الكويتيني او اي معتقلني 
آخرين بصفة محددة ولكنه الحظ ان القضاء األميركي أمر باإلفراج 

عن املعتقل فؤاد الربيعة الثالثاء املاضي كما أمر ايضا باإلفراج عن 
معتقل آخر هو خالد املطيري قبل قرابة الشهرين، إال ان الربيعة 
واملطيري لم يفرج عنهما بعد، فضال عن ذلك فقد رفض الناطق 

حتديد اي نوع من القضاء سيواجهه من لم يفرج عنهم.
وقال ماكليب ان األمر منوط بالقرار النهائي الذي س���تتخذه 
اإلدارة بعد املش���اورات الدائرة اآلن في الكونغرس حول وضع 
قواعد جديدة حملاكمة م���ن وصفهم ب� »العناصر األكثر خطورة 
ممن تورطوا مباشرة في اإلعداد لهجوم 11 سبتمبر 2001 اإلرهابي« 
واضاف »هناك 10 قضايا في مسار اللجان القضائية العسكرية وقد 
توقفت اآلن حتى حتديد اإلجراءات اجلديدة، واملؤكد ان أوضاع 
من ال يندرجون في هذه الفئة ستسوى على نحو أو آخر بسرعة 
لتنفيذ أوامر الرئيس، البعض سيحاكمون والبعض سيسلمون 
لبلدانهم والبعض اآلخر سينقل لبلدان قبلت استضافتهم بسبب 

رفض بالدهم األصلية تسلمهم أو ألسباب أخرى«.
وكانت تقارير أميركية اش���ارت الى ان حكومات بعض الدول 
التي ينتم���ي اليها املعتقلون تبذل جه���دا إلنهاء الوضع املعلق 
ملواطنيها، وقالت صحيفة »واش���نطن اندبندنت« عقب صدور 
احلكم باإلفراج عن الربيعة األسبوع املاضي ان احلكم يضع نتيجة 
املواجهة بني املعتقلني واإلدارة عند 30 فوزا لصالح املعتقلني ال� 
7 لصالح اإلدارة اي ان قرارات اإلفراج أو إلغاء اجراءات قانونية 
تتبعها اإلدارة صدرت عادة بأمر من القضاء كانت لصالح املعتقلني 

بنسبة ساحقة.
وأش���ارت توقعات عدد من محامي املعتقل���ني الى ان كل من 
املطيري وربيعة قد يفرج عنهما ويسلمان الى السلطات الكويتية، 
يذكر ان دانييل فرايد يتواجد اآلن في نيويورك ايضا لالجتماع 
بعدد من وزراء خارجية دول في اوروبا الش���رقية ووسط آسيا 

إلقناعهم بتس���لم عدد من املعتقلني ممن ترفض سلطات بالدهم 
تسلمهم أو ممن سيتعرضون للتعذيب في أوطانهم األصلية إذا 

ما أفرج عنهم.
ويزيد ذلك من توقعات اإلفراج عن املطيري والربيعة السيما 
انهما حصال على حكم باإلفراج عنهما من القضاء املدني األميركي، 
فض���ال عن ذلك فإن احلكومة الكويتية قدمت كل الضمانات التي 
طلبها اجلانب األميركي فيما يتصل باملعتقلني الكويتيني بهدف 

التعجل باإلفراج عنهما.
وقال احد محامي املعتقلني الكويتيني وهو ديڤيد س���يامنون 
انه يتوقع االفراج عن املطيري والربيعة بسرعة وخالل األسابيع 
القليلة املقبلة وتابع: »قدمت حكومة الكويت كل ما يلزم لإلسراع 
باإلفراج عنهما ونحن ننتظر قرارا بتنفيذ حكم القضاء باإلفراج 

عنهما بل اننا نتوقع صدوره في أي حلظة«.


