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ممثل رئيس األركان يشارك في اختتام تمرين »حسم العقبان« بالمنامة

 املنامة ـ كونا: وصل ممثل رئيس األركان الكويتي الفريق الركن 
احمد اخلالد اللواء الركن عبدالرحمن العثمان امس للمشـــاركة في 
اختتام أنشطة مترين »حسم العقبان 2010« الذي تشارك فيه الكويت 

باإلضافة الى قوات دول خليجية وعربية.

وكان في اســـتقبال اللواء العثمان كل من مدير التدريب العميد 
الركن مساعد املطيري وامللحق العســـكري بسفارتنا في البحرين 
العقيد الركن علي العساكر وآمر القوة الكويتية املشاركة في التمرين 

املقدم الركن محمد الكندري.

وقال امللحق العســـكري باملنامة العقيد الركن علي العساكر في 
تصريح ان »فريق املراقبني مـــن الدول العربية والقوات األميركية 
املشـــاركني بالتمرين أشـــادوا مبدى االحترافية والكفـــاءة القتالية 

والتكتيكية التي تتمتع بها قواتنا في تنفيذ هذا التمرين«.

من نظيره الجزائري

الرشيد تسلم رسالة حول التعديالت 
المقترحة على نظام المحاكم الدستورية

 الزعبي: ال قصور تشريعيًا 
في مكافحة االتجار البشر

التقى رئيس املجلس االعلى 
للقضاء رئيس محكمة التمييز 
واحملكمة الدستورية املستشار 
يوسف الرشيد مبكتبه السفير 
البالد حلسن  اجلزائري لدى 
تهامي، حيث ســـلم الســـفير 
الرشيد  اجلزائري للمستشار 
رســـالة من رئيـــس املجلس 
الدستوري اجلزائري د.ابو عالم 
بسايح تتعلق بالتنسيق بني 
الكويت ونظيرتها اجلمهورية 
اجلزائرية في املواقف والرؤى 
بشأن التعديالت املقترحة من 
بضع الدول العربية االعضاء 

باحتـــاد احملاكم واملجالس الدســـتورية العربية على نظام احتاد 
احملاكم والتي ستطرح على بساط البحث في االجتماعات املقبلة 
باالحتاد وذلك من اجل االرتقاء باحتاد احملاكم واملجالس الدستورية 
العربية على نحو افضل مواكبة للتطور العلمي والفني لالحتادات 

الدستورية العاملية.

أحكام وبروتوكول منع وقمع 
ومعاقبة االجتار باألشـــخاص 
إضافة الى مشروع قانون االجتار 
باألشخاص وتهريب املهاجرين 

بالكويت.
وأكد انــــه ال يوجــــد قصور 
تشريعي ملكافحة االجتار بالبشر 
على املستوى الوطني للكويت، 
الكويتي  الدســــتور  موضحا ان 
أرسى مبدأ املساواة بني الناس .

العام األول  أوضح احملامي 
املستشار محمد الزعبي جهود 
الكويـــت في مكافحـــة جرائم 
البشر وسعيها الدؤوب لوقف 
هـــذه اجلرائم، مؤكدا الســـعي 
احلثيث للتغلب على العقبات 
بسن التشريعات املناسبة التي 
تكافـــح هذه االنتهـــاكات غير 
اإلنســـانية، حتى أضحت تلك 

اجلهود واضحة وملموسة.
جاء ذلك ضمن ندوة أقيمت 
الكويت للدراســـات  في معهد 
القضائيـــة والقانونيـــة حتت 
عنوان »مكافحة جرائم االجتار 
بالبشر« لوفود أعضاء النيابات 
العامة وهيئات التحقيق واالدعاء 
التعاون  العام لدول مجلـــس 
الزائرة  العربية  لدول اخلليج 
للبالد خالل الفترة من 16 الى 

20 اجلاري.
املستشـــار  واســـتعرض 
الزعبي خالل محاضرته مذكرة 
للمستشار مبحكمة االستئناف 
د.يحيى احمد البنا بإطاللة على 

املستشار يوسف الرشيد

محمد الزعبي


