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السفير سامي السليمان وأركان السفارة مع رئيسة الهندالعقيد الركن خالد العوضي يتسلم الوسام

 السفير سامي السليمان يقدم أوراق اعتماده لرئيسة الهند براتيبها باتيل

بمناسبة نقلهم من النيابة العامة إلى قضاة بالمحكمة الكلية

19 قاضيًا جديدًا أدوا اليمين القانونية أمام رئيس المجلس األعلى للقضاء

أدى اليم���ن القانونية امام رئي���س املجلس األعلى للقضاء 
املستشار يوسف الرش���يد 19 وكيل نيابة مبناسبة نقلهم الى 
قضاة باحملكمة الكلية صباح امس الثالثاء بقصر العدل، وذلك 
بحضور رئيس احملكمة الكلية املستش���ار خالد سالم مبوجب 
املرسوم رقم 239 لس���نة 2009 الصادر في 2009/8/18، تال كل 
منهم نص اليمن التالية: »أقس���م ب���اهلل العظيم ان احكم بن 
الناس بالعدل وان احت���رم قوانن البالد ونظمها«، وذلك نفاذا 
لنص املادة 24 من املرس���وم رقم 23 لس���نة 1990 بشأن قانون 

تنظيم القضاء املعدل، وفيما يلي اسماء القضاة:

عم���اد محمد عبدالعزيز احلبيب – قاض من الدرجة األولى، 
بدر ترك���ي ابراهيم الوزان – قاض م���ن الدرجة األولى، نواف 
مخيط عبداهلل املطي���ري – قاض من الدرجة األولى، فهد ذعار 
محماس العتيبي – قاض من الدرجة الثانية، عبداهلل يوس���ف 
عب���داهلل الصالح – قاض من الدرجة الثانية،  فراج فهد حمود 
الزعبي – قاض من الدرجة الثالثة، عبداهلل عبداحملس���ن محمد 
مندني – قاض من الدرجة الثالثة، خالد عبدالعزيز العسعوسي 
– قاض من الدرجة الثالثة، قتيبة ناصر داود النصر اهلل – قاض 
م���ن الدرجة الثالثة، فهيد عبداهلل حجرف العجمي – قاض من 

الدرجة الثالثة، محمد مش���وح مبارك احلس���يني – قاض من 
الدرجة الثالثة، مطلق عبداهلل مطلق املهمل – قاض من الدرجة 
الثالثة، خالد علي حسن محمد – قاض من الدرجة الثالثة، سيف 
عيد س���يف اخلرينج – قاض من الدرجة الثالثة، طالل مرزوق 
عسيكر املطيري – قاض من الدرجة الثالثة، حيدر صالح عبداهلل 
املزيدي – قاض من الدرجة الثالثة، عبداحملسن عبداهلل العجيل 
–قاض من الدرجة الثالثة، أحمد خلف عواد الش���مري – قاض 
م���ن الدرجة الثالثة، بدر بندر ضيف اهلل الديحاني- قاض من 

الدرجة الثالثة.

املستشار يوسف الرشيد متوسطا القضاة

وزارة الدفاع الصينية تمنح ملحقنا العسكري 
وسام ذكرى تأسيس جيش التحرير الصيني

المغامس: اإلفراج عن المعتقلين في غوانتانامو 
المطيري والربيعة خالل أسبوعين

 بيان عاكوم ـ أحمد عبداهلل ـ واشنطن
اكد مدير ادارة املتابع��ة والتنسيق 
ب���وزارة اخلارجية الس���فير خال��د 
املغام��س ان املش���اورات جارية بن 
الك�ويتي��ة واالميركية  احلكومت��ن 
حول عملية تس���ليم املعتقلن خالد 
الربيعة، مش���يرا  املطيري وف���ؤاد 
الى انه س���يتم االفراج عنهما خالل 

اسبوعن.
اما بخصوص الوثيقة االمنية التي 
االدارة االميركية فقال  طالبت به���ا 
املغامس: انه مت االنتهاء من اعدادها 
وسيتم تسليمها قريبا جدا للمسؤولن 

املعنين في الواليات املتحدة.
وفي االطار ذاته علمت »األنباء« 
في واش���نطن ان قائم���ة املعتقلن 
الذين تقرر االفراج عنهم من معتقل 
غوانتانامو وتس���ليمهم الى بالدهم 
او بلدان اخرى قبلت بدخولهم اليها 
تتضمن 78 اسما وليس 75 كما ورد 
في تقارير سابقة، وان من بن االسماء 
املقرر االفراج عنها كويتين هما خالد 
املطيري وفؤاد الربيعة، وقال مصدر 
في وزارة العدل االميركية طلب عدم 
ذكر اس���مه ان القائمة سلمت نهاية 
االس���بوع املاضي الى ادارة معتقل 
غوانتانامو وان املعتقلن قد ابلغوا 
بقرب االفراج عن بعضهم اال انهم لم 
يبلغوا بصورة رسمية مبن سيخرج 

ومن سيبقى.
وق���ال مس���ؤول وزارة العدل ان 
كويتين اثن���ن اضافين يخضعان 
اآلن ملراجعة خاصة بهدف ترتيب ما 
سيحدث بشأنهما، واضاف »نأمل ان 

يفرج عنهما ايضا في وقت الحق«.
وردا على سؤال حول موعد االفراج 

عن املعتقل���ن الذين تقرر خروجهم 
قال املس���ؤول ان قرار االفراج اتخذ 
بالفع���ل وان التنفي���ذ يتوقف على 
انهاء االجراءات االدارية واللوجستية 
واضاف ان ذلك سينتهي خالل ايام.

واشارت تقارير اعالمية بواشنطن 
ال���ى ان اللجنة املختصة بالنظر في 
اوضاع معتقلي غوانتانامو اعدت قائمة 
الذين تؤهلهم اوضاعهم  باملعتقلن 
للترحيل من املعتقل في اطار تعهد 
الرئيس االميركي باراك اوباما باغالق 
املعسكر بنهاية هذا العام، وتضمنت 
القائمة 78 معتقال لم تذكر اسماءهم 

لكنها اشارت الى جنسياتهم.
وش���ملت القائم���ة 26 مينيا و13 
صينيا و9 تونس���ين و7 جزائرين 
و4 سورين وثالثة من كل من ليبيا 
والسعودية، واثنن من كل من مصر 
والكوي���ت واالراضي الفلس���طينية 
واوزبكس���تان وواحدا م���ن كل من 

طاجيكستان واذربيجان.

اقام مكتب الشؤون اخلارجية 
ف���ي وزارة الدفاع الصينية اول 
من امس حف���ل توديع للملحق 
العسكري الكويتي في سفارتنا 
لدى الص���ن العقيد الركن خالد 
ابراهيم العوضي مبناسبة انتهاء 
فترة عمله في جمهورية الصن 

الشعبية.
ومنحت وزارة الدفاع الصينية 
وس���ام ذكرى تأس���يس جيش 
التحرير الصيني للعقيد الركن 
خالد العوضي وذلك للجهود التي 
بذلها م���ن اجل تطوير العالقات 
العسكرية بن البلدين خالل فترة 
عمله في جمهورية الصن الشعبية 
منذ اغسطس 2003 حتى سبتمبر 
2009 ومثل اجلانب الصيني في 
ه���ذا احلفل كل م���ن اللواء جيا 
ش���ياونينغ نائ���ب مدير مكتب 
الش���ؤون اخلارجية في وزارة 

الدفاع الصينية وعقيد اول خوا 
بو نائب مدير دائرة شؤون غرب 
العقيد لو مدير  آسيا وافريقيا، 

قسم آسيا وشمال افريقيا.
كما شارك في هذا احلفل من 
اجلانب الكويتي امللحق العسكري 

في س����فارتنا ل����دى جمهورية 
الص����ن الش����عبية الرائد خالد 

حميد كمال.

لصاحب السمو االمير بتحويل 
الكويت الى مركز جتاري ومالي 

عاملي.
وذكر ان مجاالت التعاون بن 
البلدين كثيرة ومتنوعة متتد الى 
اجلوان����ب التعليمية والصحية 
والثقافية اضافة الى املجال النفطي 
باعتبار ان الهند متثل خامس اكبر 

مستورد للنفط الكويتي.
وحضر مراس����م تقدمي اوراق 
الس����ليمان عدد  اعتماد السفير 
من اركان سفارتنا في الهند وهم 
الس����كرتير الثاني خالد الياسن 
الديبلوماسيان جمال  وامللحقان 

الشهاب وعبداهلل الهاجري.

السليمان: مواصلة المسيرة الديبلوماسية 
بتعزيز العالقات الكويتية ـ الهندية

نيودلهي � كونا: اعرب سفيرنا 
سامي السليمان عن اعتزازه بتولي 
مهام عمله س����فيرا مفوضا فوق 
العادة للكويت لدى الهند والعمل 
على مواصلة املسيرة الديبلوماسية 
الكويتية بتعزيز العالقات الثنائية 

بن البلدين.
وقال السفير السليمان امس انه 
تشرف بلقاء رئيسة جمهورية الهند 
براتيبها باتيل االسبوع قبل املاضي 
اذ قدم اليها اوراق اعتماده ليتسنى 
له مباشرة عمله وفق االجراءات 

الديبلوماسية املتبعة.
واضاف انه نقل الى الرئيسة 
باتيل حتيات صاحب السمو االمير 
الشيخ صباح االحمد وسمو ولي 
العهد الشيخ نواف االحمد وسمو 
رئي����س مجلس الوزراء الش����يخ 
ناصر احملمد وتطلعات س����موهم 
الى بناء عالق����ات متميزة جتمع 

البلدين الصديقن.
واشار الس����فير السليمان الى 
ترحيب الرئيسة باتيل به سفيرا 
للكويت لدى بالدها واشادتها بحسن 
العالق����ات التاريخية التي تربط 
البلدين وتأكيدها على أهمية العمل 
على تعزيزها مبا فيه مصلحتهما 

وشعبيهما الصديقن.
وذكر ان الرئيسة باتيل تطرقت 
خالل اللقاء الى قضايا عدة تشغل 
احلكومة الهندية تتعلق بالتصدي 
لالرهاب بكل اشكاله وارساء السلم 
العامل����ي وكذلك مش����كلة البيئة 
وتغي����رات املناخ اضافة الى دفع 
عجل����ة التنمي����ة وتطوير نظام 

التعليم في الهند.
انه  الس����ليمان  السفير  وقال 
اوضح للرئيسة باتيل ان الكويت 
تنظر الى الهند على انها بلد كبير 
ومهم على اخلارطة السياس����ية 
العاملية وحتظ����ى مبكانة كبيرة 
وقدمية على الصعد السياس����ية 
والتجاري����ة واالقتصادي����ة لدى 

الكويت وشعبها.
واضاف ان مهمته تنصب في 
الدرج����ة االولى على تنفيذ رغبة 
حكومة الكويت بتعميق وتنويع 
العالقات التي تربط البلدين والدفع 
بها نحو افاق جديدة تلبي طموحات 
قادة البلدين وشعبيهما وحتقق 

مصاحلهما املشتركة.
واوضح السفير السليمان ان 
الكويت تعول على الهند كاحدى 
اهم القوى االقتصادية والتجارية 
الس����امية  التوجيهات  في تنفيذ 

ø∏©J

`H á°UÉÿG äÉ«Ø°üàdG AóH øY

2009 / 10 / 1 ≥aGƒŸG ¢ù«ªÿG Ωƒj ∂dPh

ÒÑµdG ádhódG óé°ùe »`a

Iô°TÉÑe ô°ü©dG IÓ°U ó©H
: QÉ°ùØà°SÓd

ËôµdG ¿BGô≤dG ¿hDƒ°T IQGOEG

255 »∏NGO 25350424/5/6/7/8: ∞JÉg  

تتقدم ب�صادق العزاء من

�صركة دار الكويت لل�صحافة

عائلة اللمـيـع الكرام
لوفـــــــاة فقيدتهم املرحـــــومة

منريه نا�صر غامن اللميع

تغمد اهلل الفقيدة بوا�صع رحمته

واأ�صكنها ف�صيح جناته

واألهم اآلها وذويها ال�صرب وال�صلوان

اأرمـلــة املرحوم/ دهي�صــان زبـــن اللميـــع

السفير خالد املغامس


