
االثنين 4 اكتوبر 2010 3محليات
صاحب السمو يشمل برعايته وحضوره حفل تكريم المعلمين السنوي غداً

األمير عاد إلى أرض الوطن

عاد صاحب السمو االمير الشيخ صباح 
االحمد يرافقه نائب رئيس احلرس الوطني 
الشيخ مشعل االحمد والوفد الرسمي املرافق 
الى ارض الوطن مساء امس بعد ان قام سموه 
بزيارة خاصة الى كل من منغوليا والواليات 

املتحدة االميركية واململكة املتحدة.
وكان في استقبال سموه على ارض الوطن 
سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد وكبار 
الشيوخ وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد ورئيس مجلس االمة باالنابة 
عبداهلل الرومي والنائب االول لرئيس مجلس 
الوزراء وزير الدفاع الش���يخ جابر املبارك 
ونائب وزير شؤون الديوان االميري الشيخ 
علي اجلراح وكبار املسؤولني بالدولة وكبار 

رجاالت الدولة.
هذا ورافق سموه وفد ضم كال من نائب 
رئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية 
ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة 
لشؤون االسكان الشيخ احمد الفهد ومدير 
مكتب صاحب الس���مو االمير السفير احمد 
الفهد ورئيس املراسم والتشريفات االميرية 
الشيخ خالد العبداهلل وكبار املسؤولني في 

الديوان االميري.
وكان صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد يرافقه نائب رئيس احلرس الوطني 
الشيخ مشعل األحمد والوفد الرسمي املرافق 
لسموه صباح أمس مطار هيثرو في اململكة 
املتحدة متوجها الى أرض الوطن وذلك بعد 

زيارة خاصة.

جميع االستعدادات وإمتامها على أكمل وجه، 
مش���يرا الى املعايير التي مت على أساس���ها 
اختيار وترشيح املعلمني حلفل التكرمي ومنها 
ان يكون لدى املعلم خدمة خمس سنوات في 
وظيفته، على ان يكون حاصال خالل السنوات 
االربع االخيرة على تقدير امتياز، وأال يكون 

ممن عليهم عقوبات من قبل الوزارة.
يذك���ر ان العديد م���ن دول العالم ومنها 
الكويت حتتفل في اخلامس من أكتوبر من 
كل عام بالي���وم العاملي للمعلم تقديرا منها 
للعلم واملعلمني، وملا يبذلونه من جهد وعطاء 
في سبيل خلق أجيال قادرة على النهوض 

ببلدانها.
إلى ذل���ك، بعث صاحب الس���مو األمير 
الش���يخ صباح األحمد ببرقي���ة تهنئة الى 
الرئيس كريستيان فولف رئيس جمهورية 
أملانيا االحتادية الصديقة عبر فيها س���موه 
عن خالص تهانيه مبناس���بة العيد الوطني 
لبالده، متمنيا سموه لفخامته موفور الصح��ة 

والعافي��ة.
كما بعث س���مو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد ببرقية تهنئة الى الرئيس كريستيان 
فول���ف رئيس جمهوري���ة أملانيا االحتادية 
الصديقة عبر فيها عن خالص تهانيه مبناسبة 
العيد الوطني لبالده، متمنيا سموه لفخامته 

موفور الصحة وداوم العافية.
كما بعث سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر 

احملمد ببرقية تهنئة مماثلة.

ه���ذا وكان في وداع س���موه على أرض 
املطار رئيس مجلس األمة جاس���م اخلرافي 
واملستش���ار بالديوان األميري الشيخ أحمد 
احلمود وسفيرنا لدى اململكة املتحدة خالد 

الدويسان.
من جهة أخرى، يش���مل صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد برعايته وحضوره 
حفل تكرمي كوكبة من املعلمني مبناسبة اليوم 

العاملي للمعلم للعام الدراس���ي 2010/2009 
وذلك في متام الس���اعة العاشرة والنصف 
من صباح غد الثالثاء على مس���رح جامعة 

الكويت في منطقة اخلالدية.
وقال نائب رئيس اللجنة املنظمة لالحتفال 
باليوم العاملي للمعلم محمد الداحس في مؤمتر 
صحافي أمس ان عدد املعلمني الذين سيتم 
تكرميهم من قبل صاحب الس���مو يبلغ 331 

معلما ومعلمة منهم 105 معلمني و226 معلمة. 
وأفاد الداحس الذي يش���غل ايضا مدير عام 
ادارة التعليم اخلاص في وزارة التربية بأن 
التكرمي سيشمل اضافة الى املعلمني مديري 
مدارس ومديرين مساعدين وموجهني فنيني 

ورؤساء اقسام.
واض���اف ان التكرمي سيش���مل ايضا 50 
مدرسة متميزة من مختلف املراحل التعليمية 

منها 48 مدرس���ة من مدارس التعليم العام 
ومدرستان من مدارس التعليم النوعي، حيث 
ستحظى كل مدرسة متميزة بجائزة مالية 
قدره���ا ألف دينار، مش���يرا الى ان املعلمني 
املكرمني س���يحظون مبكاف���أة مالية قدرها 
500 دينار، اضافة الى شهادة تقدير ودروع 

تذكارية.
واكد الداحس انتهاء اللجنة املنظمة من 

صاحب السمو األمير قبيل مغادرته لندن وفي وداعه جاسم اخلرافي ويبدو الشيخ مشعل األحمد والسفير خالد الدويسان صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مصافحا الشيخ جابر العبداهللصاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد لدى وصوله وفي استقباله سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد

.. وسموه مصافحا الشيخ جابر املبارك سمو األمير الشيخ صباح األحمد في حديث باسم مع سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 

ولي العهد استقبل رئيس الوزراء

»الشؤون«: إعادة تشكيل فريق عمل 
دراسة نسب العمالة الوطنية

التقى المبارك والعبداهلل والخالد والروضان والعنجري

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
بقصر بيان صباح أمس سمو رئيس الوزراء 

الشيخ ناصر احملمد.
كما استقبل سموه بقصر بيان أمس النائب 
األول لرئي���س مجلس الوزراء ووزير الدفاع 
الشيخ جابر املبارك. واستقبل سموه رئيس 

مجلس األمة باالنابة عبداهلل الرومي.

واستقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزي���ر اخلارجية الش���يخ د.محمد الصباح 
ووزير الداخلية الش���يخ جابر اخلالد ووزير 
النفط ووزير االعالم الشيخ أحمد العبداهلل 
ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان 
السيد مشاري  الروضان. واستقبل س���موه 

العنجري.

بشرى شعبان
كشف مصدر مسؤول في وزارة الشؤون عن 
قيام قطاع العمل باعادة تش���كيل فريق العمل 
املتخصص في دراس���ة تقدير النس���ب للعمالة 
الوطنية في القطاع اخلاص، حيث سيضم ممثلني 
ع���ن قطاع العمل في وزارة الش���ؤون وبرنامج 

اعادة الهيكلة.

وقال املصدر ان الهدف من اعادة التشكيل هو 
دراس���ة املالحظات واآلثار املترتبة على القرار 
اخلاص بالنس���ب املعمول بها حاليا باالضافة 
الى تقدمي توصيات بشأن اقتراحات جديدة لهذه 
النسب، متهيدا لصدورها بقرار عن مجلس الوزراء، 
تأخذ بعني االعتبار وتراعي ظروف عمل املؤسسات 

في القطاع اخلاص.

سفير ليبيريا كوناه بالكيت

بالكيت: ليبيريا غنية بالموارد المعدنية 
والزراعية وتتطلع لتطوير هذه القطاعات

بشرى الزين
بدأ س���فير ليبيري���ا كوناه 
الديبلوماس���ية  بالكيت مهامه 
الكويت االسبوع  رس���ميا في 
الى  املاضي بعدم���ا كان محاال 

القاهرة.
وقال بالكي���ت في تصريح 
ل� »األنب���اء« ان مهمته احلالية 
تش���مل تغطية بعث���ات بالده 
الديبلوماس���ية ف���ي لبن���ان 
الكويت،  الى  واإلمارات إضافة 
مذك���را بالزيارة التي قامت بها 
رئيس���ة بالده الى الكويت في 
يونيو املاضي والتي مت خاللها 
االفتتاح الرسمي لسفارة ليبيريا 
الكويت، منوها باحلفاوة  لدى 
التي لقيتها الرئيسة الليبيرية 
والوفد املرافق لها الى الكويت، 
الفتا الى ان هذا االفتتاح سيعزز 
احلضور الق���وي لليبيريا في 

الكويت.
واش���ار الى ان هذه الزيارة 
عمقت من عالقات الصداقة التي 
تربط البلدين وأسفرت عن توقيع 

اتفاقيات تش���مل إنشاء جلنة 
الكويت  مشتركة للتعاون بني 
وليبيريا ومذكرة تفاهم ملتابعة 
املشاورات بني وزارتي خارجية 

البلدين.
واضاف بالكي���ت ان بالده 
غنية باملوارد املعدنية والزراعية 
والغابات وتبحث عن ش���ركاء 
يهتمون بتطوير هذه القطاعات، 
مش���يرا الى ان االس���تثمار في 

ليبيريا تتع���اون فيه 32 ألف 
شركة حتت مظلة غرفة التجارة، 
الفتا الى ان رئيس غرفة جتارة 
وصناعة الكوي���ت علي الغامن 
ابدى استعداد الغرفة للتعاون 
ولق���اء وفد جتاري من ليبيريا 
للحديث حول املنتجات الليبيرية 
ومعرفة انواعها وامكانية عرضها 

في الكويت.
الليبيري  كما أشار السفير 
الى ان البنك الدولي باتفاق مع 
حكومة بالده خصص 47 مليون 
دوالر لتمويل عدة مشروعات 
في ليبيريا تشمل تطوير املجال 
احلض���اري والبني���ة التحتية 
الى مس���اعدة  والطرق إضافة 

مشاريع الشباب.
جتدر اإلشارة الى ان السفير 
كون���اه بالكيت ش���غل منصب 
الس���كرتير الثاني في س���فارة 
بالده في بروكسل 1978 ليعني 
القائم باألعمال  العام 1979  في 
في س���فارة ليبيريا في بلجيكا 

محال الى لوكسمبورغ.

تعيينات قضائية في »التمييز« و»االستئناف« والمحكمة الكلية

نقل 17 من أعضاء النيابة العامة .. وترقية 17 وكياًل 
في المحكمة الكلية إلى مستشار بـ »االستئناف«

صدر في جري���دة »الكويت 
اليوم« مرسوم رقم 364 لسنة 
2010 بترقيات وتنقالت قضائية 

جاء فيه:
مادة أولى: يرقى وكالء احملكمة 
الكلية اآلتية اسماؤهم الى درجة 
مستشار مبحكمة االستئناف وذلك 
اعتبارا من 2010/8/1 وهم: صالح 
ناصر صالح الركف، حامد احمد 
العمار، خالد  ناصر عبدالعزيز 
علي العبداللطيف العبدالرحمن 
اجلسار، سعد ناصر سعد شارع 
العجم���ي، د.صنه���ات عبداهلل 
صنهات املطيري، محمد مبارك 
العنجري، يوسف  عبداحملسن 
سليمان عبدالرحمن احلداد، طالل 
ابراهي���م محمد املعجل،  محمد 
الهمالن،  وليد عبداهلل ناص���ر 
عادل عبدال���رزاق عبداللطيف 
الدوسري، هشام عبداهلل محمد 
عبداهلل احمد، سعد فهد محمد 

مفرج محمد احمد املفرج � قاض 
من الدرجة الثالثة، صالح احمد 
السيد عبداهلل الرفاعي � قاض من 
الدرجة الثالثة، محمد نداء رشيد 
املطيري � قاض من الدرجة الثالثة، 
فيصل راشد اسماعيل الياسني � 
قاض من الدرجة الثالثة، يوسف 
عايض عياد الرشيدي � قاض من 
الدرجة الثالثة، بدر رشيد حمد 
العنزي � قاض من الدرجة الثالثة، 
فالح راضي رهيف العجمي � قاض 
من الدرجة الثالثة، حسني حميد 
ناصر القالف � قاض من الدرجة 
الثالثة، فيصل مجيبل العنزي � 
قاض من الدرجة الثالثة، احلميدي 
الفي ف���الح املطيري � قاض من 

الدرجة الثالثة.
مادة ثالثة: على نائب رئيس 
مجلس الوزراء للشؤون القانونية 
ووزير العدل تنفيذ هذا املرسوم 

وينشر في اجلريدة الرسمية.

الذويب املريخ���ي، هاني محمد 
عب���داهلل خلف املان���ع، محمود 
ابراهيم الش���يخ محمد اخللف، 
ناصر صالح احمد عطية االثري، 
عبدالهادي عبدالرحمن عبدالهادي 
النويف، راضي محمد ضيف اهلل 

القحص العنزي.
مادة ثانية: ينقل كل من اعضاء 

النيابة العامة اآلتية اس���ماؤهم 
للوظيفة املبينة قرين اس���م كل 
منهم وذلك اعتبارا من 2010/9/1 
وهم: عبداحملس���ن عبدالوهاب 
الطبطبائ���ي � قاض من الدرجة 
االولى، عبداهلل عثمان عبداهلل 
الراشد � قاض من الدرجة االولى، 
مبارك عدن���ان مبارك الرفاعي � 

قاض م���ن الدرجة االولى، حمد 
عبداهلل مال احمد علي � قاض من 
الدرجة االولى، احمد عبدالعزيز 
احلمد الدويخ � قاض من الدرجة 
الثانية، عبداهلل محمد س���هيل 
العتيب���ي � قاض م���ن الدرجة 
الثانية، محمود ابراهيم محمود 
املال � قاض من الدرجة الثالثة، 

صدر في جريدة »الكويت اليوم« مرس���وم رقم 365 
لسنة 2010 بتعيينات قضائية، جاء فيه:

مادة اولى: اوال يعني التالية اس���ماؤهم مستشارين 
مبحكم���ة التمييز وهم: حس���ني محمد نعمان س���المة، 
عبدالرحمن محمد مصطفى هيكل، عادل امني عبداللطيف 
احلناوي، سيد حسني سالم الدليل، الشني ابراهيم محمد 
س���ليمان، ابراهيم احمد محمد احمد الضبع، امني محمد 
امني طموم، جمال محمد احمد عبداملولي، هش���ام محمد 
يوس���ف فراويلة، حسن محمد احمد ابوعليو، عزالدين 
عبداخلالق عمر، احمد عل���ي عبدالرحمن داود، محمود 
عبداحلميد محمد طنطاوي، احمد علي احمد راجح ومتولي 

محمد متولي الشراني.
ثانيا: يعني التالية اس���ماؤهم مستشارين مبحكمة 
االس���تئناف وهم: د.الس���يد محمد محمد جبر، يسري 
عبدالرحمن محمد سليمان، بكر محمود حمد اجلوهري، 
مجدي حسني صالح الدين خفاجي، يسري عبدالرزاق محمد 
سليمان، احمد تاج الدين عبداخلالق محمد صقر، سعيد 
عبدالنبي عبدالعزيز، عادل محمد الدس���وقي الشهاوي، 
صادق عبدالسالم ابراهيم بالل، محمد هشام جمال محمود 
عبداهلل، احمد محمود عبدالوهاب سيد، امين حلمي محمد 
محمود عبداهلل، يس���ري حس���ني ابراهيم لنب، محمود 
مصطفى كمال حس���ن محمد عبادي، احمد شوقي احمد 
زكي غزالة، حسني علي حسني رضوان، ابراهيم مصري 

محمد مغيب وحمادة محمد اسماعيل عطية.
ثالثا: يعني التالية اسماؤهم بنيابة التمييز بالوظيفة 
املبينة قرين اسم كل منهم وهم: باسم مصطفى عبدالعزيز 
دياب � وكيل نيابة »أ«، احمد عبداملالك يوسف السقلي 
� وكي���ل نيابة »أ«، وليد محمد عبدالوهاب احمد � وكيل 
نيابة »أ«، امين عبدالقادر السيد العدوي السمان � وكيل 

نيابة »أ«، ياسر فتح اهلل مصطفى العكازي � وكيل نيابة 
»أ«، امين راقي علي كرمي � وكيل نيابة »أ« واحمد يوسف 

املختار محمود عبداللطيف � وكيل نيابة »أ«.
رابعا: يعني التالية اسماؤهم باحملكمة الكلية بالدرجة 
املبينة قرين اسم كل منهم: محسن ابراهيم محمد احمد 
عب���ده � قاض من الدرجة االول���ى، محمد فوزي محمد 
جمعة ابوزيد � قاض من الدرجة االولى، اسامة سعيد 
حس���ن ابواليزيد ابوالعطا � قاض من الدرجة االولى، 
شحاتة سعد السباعي عون � قاض من الدرجة االولى، 
احمد عبدالغني محمد عمران � قاض من الدرجة االولى، 
طارق محمد سمير محمد خورشيد � قاض من الدرجة 
االولى، محمد صالح السيد ابواحلسن � قاض من الدرجة 
االولى، خالد حس���ن احمد حسن ش���برية � قاض من 
الدرجة االولى، وليد محمد سيد محمد � قاض من الدرجة 
االولى، نبيه عبدالس���الم علي بدر � قاض من الدرجة 
االولى، احمد خميس س���لطان فرج � قاض من الدرجة 
االولى، صبري عبداحلليم عبدالعزيز عمارة � قاض من 
الدرجة االولى، محمود فيتاني محمد الزهيري � قاض 
من الدرجة االولى، احمد محمد عبدالرحيم البيسري � 
قاض من الدرجة االولى، امين احمد رمضان احمد � قاض 
من الدرجة االولى، ابراهيم محمد سيد احمد ابوعلفة � 
قاض من الدرجة االولى، نزار محمد السيد عيسى � قاض 
من الدرجة االولى، محمد احمد علي الس���يد � قاض من 
الدرجة االولى، ايهاب احمد علي البنا � قاض من الدرجة 
االولى، محمد هاني مختار احمد حسن طه � قاض من 
الدرجة الثانية، مجدي نبيل محمد توفيق السمالوطي 
� قاض من الدرجة الثانية، امام محمد فؤاد الصيرفي � 
قاض من الدرجة الثانية، ايهاب مصطفى ابراهيم محمد � 
قاض من الدرجة الثانية، رمضان محمد احمد علي غامن 

� قاض من الدرجة الثانية، رضا زكي عبداجلواد سعيد 
� قاض من الدرجة الثانية والسيد عبداملجيد عبدالسالم 

النجار � قاض من الدرجة الثانية.
خامسا: يعني التالية اسماؤهم بالنيابة العامة بالوظيفة 
املبينة قرين اس����م كل منهم وه����م: محمد جمال الدين 
عبدالصبور حس����ن � رئيس نيابة »ب«، اشرف حسن 
محمد عبدالسالم � رئيس نيابة »ب«، رأفت محمد ناجي 
ابوالع����ال � رئيس نيابة »ب«، ع����الء عبداهلل عبداملالك 
ابراهيم � رئيس نيابة »ب«، عاطف محمود السيد احمد 
ثروت � رئيس نيابة »ب«، اسامة محمد محمود شمردل 
� رئيس نيابة »ب«، ناجي محمد جابر احللوجي � رئيس 
نيابة »ب«، هشام خيري محمد ابراهيم الشني � رئيس 
نيابة »ب«، خالد احمد ابوزيد علي � رئيس نيابة »ب«، 
ش����ريف محمد فخري عبداللطي����ف ابوالنصر � وكيل 
نياب����ة »أ«، عماد الدين انور متولي جبال � وكيل نيابة 
»أ«، محمد حس����ني محمد محمد مصطفى � وكيل نيابة 
»أ«، حازم السيد عبداملجيد العشري � وكيل نيابة »أ«، 
مم����دوح محمد حلمي عبدالعزيز ش����لبي � وكيل نيابة 
»أ«، ياسر عبدالرحمن عبدالعزيز محمود � رئيس نيابة 
»أ«، ممدوح محمد اس����ماعيل غباشي � وكيل نيابة »أ«، 
ابراهيم س����عيد عبداحلميد الفق����ي � رئيس نيابة »أ«، 
وائل محمد عبدالعزيز غامن � وكيل نيابة »أ«، امني امني 
السيد الديب � وكيل نيابة »أ«، وتامر سعد السيد يونس 

� وكيل نيابة »أ«.
مادة ثانية: تسري التعيينات املنصوص عليها في املادة 

السابقة من تاريخ وصول كل منهم الى دولة الكويت.
مادة ثالثة: على نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
القانونية ووزير العدل تنفيذ هذا املرس���وم وينشر في 

اجلريدة الرسمية.

تعيين الظفيري سفيرًا لدى بنغالديش وحيات لدى المكسيك
صدر في جريدة الكويت اليوم مرس��وم رقم 

362 لسنة 2010 بتعيني سفير  جاء فيه:
مادة أولى: ُيعني علي أحمد الظفيري – سفيرا 

للكويت لدى جمهورية بنغالديش الشعبية.
مادة ثانية: عل��ى نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية تنفيذ هذا املرسوم، ويعمل به من 

تاريخ صدوره، وينشر في اجلريدة الرسمية.

كما صدر مرس��وم آخر رقم 363 لسنة 2010 
بتعيني سفير جاء فيه:

ُيعني س��ميح عيس��ى جوهر حيات – سفيرا 
للكويت لدى الواليات املكسيكية املتحدة.

مادة ثانية: عل��ى نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية تنفيذ هذا املرسوم، ويعمل به من 

تاريخ صدوره، وينشر في اجلريدة الرسمية.


