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أسقطت جميع التهم ضده ووزارة العدل األميركية تبحث رفع دعوى استئناف

الكويت تهنئ المغرب بعيد العرش
بعث صاحب السمو االمير الشيخ صباح 
االحمد ببرقية تهنئة ال����ى اخيه امللك محمد 
السادس ملك اململكة املغربية الشقيقة عبر فيها 
عن خالص تهانيه مبناسبة الذكرى العاشرة 
لعيد العرش متمنيا له دوام الصحة والعافية 
وللمملكة املغربية الشقيقة وشعبها الكرمي كل 
الرفعة واالزدهار، مشيدا سموه باالجنازات 
احلضارية والنهضة املباركة التي يشهدها البلد 

الشقيق في ظل القيادة احلكيمة للملك محمد 
السادس وبعث سمو نائب االمير وولي العهد 
الشيخ نواف االحمد ببرقية تهنئة الى امللك 
محمد السادس ملك اململكة املغربية الشقيقة 
عبر فيها عن خالص تهانيه مبناسبة ذكرى 

عيد العرش.
كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

ناصر احملمد ببرقية تهنئة مماثلة.

العودة ل� »األنباء«: س�عداء بقرار المحكمة الفيدرالية األميركية وجلس�ات االستماع 
إلى فوزي العودة  في 10 أغسطس وفايز الكندري 25 منه وفواز الربيعة في 10 سبتمبر المقبل

بشرى الزين � واشنطن � أحمد عبداهلل
أمرت قاضية أميركية باالفراج 
عن املعتقل الكويتي في سجن 
غوانتانامو خالد املطيري وذلك 
بعد قضائه نحو سبع سنوات 

في السجن.
وقال محامي املعتقل ديڤيد 
سينامون في بيان له الليلة قبل 
املاضية ان »القاضية األميركية 
الفيدرالية كولني كوالر كوتيلي 
فرضت على احلكومة األميركية 
اتخاذ اإلجراءات الضرورية من 
اجل عودة املعتقل خالد املطيري 

الى بالده«.
البي����ان ان »خالد  وأضاف 
وعائلت����ه طالبوا منذ س����جنه 
مبحكم����ة مس����تقلة وحيادية 
لالس����تماع الى افادته ملواجهة 

األدلة التي جمعت ضده«.
وأسقطت القاضية الفيدرالية 
جميع التهم املوجهة ضد املطيري 
والذي اعتقل في باكستان عام 
2001 بينم����ا كان متواجدا مع 
جمعية خيرية اسالمية متول 

دور ايتام هناك.
وأكدت وزارة العدل األميركية 
انها س����تبحث احلكم وبعدها 
ستتخذ القرار بشأن رفع دعوى 

لالستئناف.
وذكر س����ينامون ان ثالثة 
كويتي����ني آخري����ن مازال����وا 
مسجونني في غوانتانامو بكوبا 

بتهمة االرهاب.
وقال كان »هناك 12 كويتيا في 

غوانتانامو خالل العامني 2005 
و2006 وأعادت الواليات املتحدة 
ثمانية منهم الى الكويت حيث 
متت محاكمته����م هناك وبرأت 

ساحتهم«.
الرئي����س األميرك����ي  وكان 
باراك اوباما ق����د تعهد باغالق 
س����جن غوانتانامو قبل يناير 
2010 والذي يض����م حاليا 229 

سجينا.
من جهته اعرب رئيس اللجنة 
الشعبية الهالي معتقلينا في 
غوانتانامو خال����د العودة عن 
القاضية  ام����ر  س����عادته بنبأ 
االميركية باالف����راج عن خالد 
املطيري بعد قضائه 7 سنوات 

غوانتانامو، وعضوا في اللجنة 
الدولية للدفاع ليس فقط عن 
املعتقلني الكويتيني ولكن عن 
كثير من املعتقلني الذين افرج عن 
أعداد منهم بفعل صدور احكام 
قضائية ضغطت على احلكومة 
االميركي���ة في ه���ذا االجتاه، 
الفيدرالية  وحكمت احملاك���م 
بالبراءة لهم، مضيفا ان انشاء 
حتالف احملام���ني االميركيني 
الذي بل���غ اعضاؤه 500 محام 
متطوع للدف���اع عن املعتقلني 
ادى بكل ه���ذه التحركات الى 
نتائج نقطف ثمارها وتوجت 
باطالق سراح 8 من املواطنني 
الكويتي���ني، موضحا ان باقي 

في سجن غوانتانامو.
وق����ال العودة في تصري��ح 
ل� »األنباء« تلقينا ببالغ الفرح 
والسرور هذا اخلبر، وكنا على 
يقني بأن هذا احلكم العادل هو 
الذي يجب ان يطلق، مشيرا الى 
انه رغم مرور سبع سنوات من 
السجن واأللم والصراع املستمر 
اروقة احملاك���م االميركية  في 
للمطالبة من���ذ الوهلة االولى 
بإعطاء ابنائنا احلق في املثول 
امام محاكم عادلة ومس���تقلة 
ففرحتنا اليوم ممزوجة باآللم 
واألسى، مذكرا بالتحرك الذي 
قام به بصفته رئيس���ا للجنة 
الشعبية الهالي معتقلينا في 

املعتقلني الكويتيني سيحظون 
تباعا مبجلسات استماع تبدأ 
في 10 اغسطس املقبل بالنسبة 
العودة و25 اغسطس  لفوزي 
لفايز الكندري و10 س���بتمبر 
املقبل لف���واز الربيعة، مؤكدا 
يقينه بب���راءة هؤالء وبعدالة 
احملاك���م االميركية الفيدرالية 

املستقلة.
وذك���ر الع���ودة ان مرك���ز 
الس���المة والتأهي���ل جاه���ز 
وجمي���ع عمليات االس���تقبال 
والتأهيل جاهزة على االرض 
مبا في ذلك املنشآت اخلاصة، 
الفتا الى ان هذا االمر كان من 
ضمن االش���تراطات االميركية 
ومت تقدمي الضمانات اخلاصة 
بهذا االمر، مؤكدا ان املسارين 
القضائي والديبلوماسي اصبحا 
متكامل���ني بالنظر الى الزيارة 
التي سيقوم بها صاحب السمو 
االمير الشيخ صباح االحمد الى 
واش���نطن االثنني املقبل الذي 
يحمل هذا امللف على رأس اجندة 
زيارته وكما كان يعمل دائما، 
مضيف���ا: نعجز ع���ن التعبير 
الذي  بالشكر لصاحب السمو 
اخذ هذه القضية مأخذ الوالد 
جتاه ابنائه وطرحها في جميع 
احملافل الدولية وامام الرؤساء 
االميركيني امال ان يصدر الرئيس 
باراك اوباما قرار باطالق جميع 
ابنائنا املعتقلني وعودتهم الى 

وطنهم ساملني.

قاضية أميركية تأمر باإلفراج عن خالد المطيري 
بعد قضائه 7 سنوات في معتقل غوانتانامو

5 إصابات بإنفلونزا الخنازير لمواطنين كويتيين في القاهرة

بدأ أول لقاءاته الرسمية باستقبال العميري

يرافقه وفد من الكتل السياسية

الكويت – أ.ش.أ: تواردت أنباء أمس عن أن رئيس 
مجلس النواب العراقي إياد الس����امرائي يعتزم القيام 

بزيارة رسمية للكويت قريبا.
وقال مصدر كويتي مطلع إن السامرائي سيصطحب 
معه خالل الزيارة عددا من ممثلي الكتل السياسية في 
مجلس النواب العراقي الستكمال املشاورات الثنائية 
مع نظيره رئيس مجلس األمة الكويتي جاسم اخلرافي 
وعدد من املسؤولني الكويتيني للتوصل إلى تفاهمات 
مش����تركة حيال قضايا ترس����يم احلدود بني البلدين 

والديون والتعويضات التي تطالب بها الكويت.
وكان السامرائي قد قام بزيارة للكويت في اخلامس 
من ش����هر يوليو اجلاري أج����رى خاللها محادثات مع 
اجلانب الكويتي على املستويني الرسمي والشعبي بهدف 
إيجاد حلول للملفات العالقة واملتشابكة بني البلدين 
وفي مقدمتها قضيتا الديون والتعويضات املستحقة 

للكويت على العراق.
يش����ار إلى أن العراق دفع حت����ى اآلن ما مجموعه 
27.1 مليار دوالر ألفراد وشركات من جنسيات مختلفة 
تضررت من االحتالل العراقي للكويت في أغس����طس 

عام 1990.
واليزال يتعني على بغداد دف����ع 25.2 مليار دوالر 
للكويت كتعويضات عن اخلسائر التي أصابت قطاع 
النفط الكويتي مبا في ذلك تكلفة إطفاء املئات من آبار 
النفط واألضرار التي حلقت باملباني احلكومية الكويتية 

خالل االحتالل العراقي للكويت.

زيارة رسمية للسامرائي إلى الكويت 
الستكمال المشاورات حول الملفات العالقة

عائشة الجالهمة
ترأس وزير الصحة د.هالل الساير امس اجتماع 
اللجنة العليا النفلونزا اخلنازير، وأكد عقب االجتماع 
انه متت مناقشة توصيات االجتماع الوزاري الذي عقد 
في القاهرة مؤخرا والذي دعت اليه، وزارة الصحة 
السعودية والذي أوصى بتأجيل احلج والعمرة لكبار 
السن واألطفال واملرضى بأمراض مزمنة، مشيرا الى 
ان السلطات السعودية اس����تعانت بخبراء أجانب 
حلصر انفلونزا اخلنازير في موسم احلج والعمرة 

ودراسة الوضع واعطاء توصيات وارشادات.
وأوضح ان الكويت ملتزمة بتأجيل هذه الفئات 
ملوسم احلج والعمرة، وحتى اشعار آخر وحلني ان 
تصدر السلطات السعودية اي قرارات أخرى، مشددا 
على ان انفلونزا اخلنازير ال تدعو للهلع، وخطورتها 

اقل من االنفلونزا العادية املوسمية.
وأك����د ان الكويت طلبت كميات كافية من املصل 
املضاد للڤيروس، مش����يرا الى انه ناقص في جميع 
البلدان، الفتا ال����ى ان الكويت طلبت كميات كافية 
واملتوقع ان تصل في أول أكتوبر، مؤكدا ان احلجاج 
س����يحصلون على املصل قبل الذهاب الى موس����م 

احلج.
من جهة أخرى، اعلنت سفارتنا لدى مصر أمس 
اكتشاف اربع حاالت اصابة بڤيروس )اتش 1 ان 1( 
املعروف عامليا مبرض انفلونزا اخلنازير ملواطنني 
كويتيني في العاصمة املصرية القاهرة ويخضعون 

حاليا للعالج والرعاية الصحية الالزمة.

وأوضح رئيس املكتب الصحي الكويتي بالقاهرة 
بالنيابة د.عيد العدواني في تصريح لوكالة األنباء 
الكويتية )كونا( ان احلاالت املصابة لشباب تتراوح 
أعمارهم ما بني 23 و25 عاما أحس����وا بحاالت اعياء 
يصاحبها ارتفاع ف����ي درجة احلرارة توجهوا على 

اثرها الى احد املراكز الطبية القريبة.
وأشار الى انه اثر االشتباه في إصابتهم باملرض 
مت نقلهم الى احد املستش����فيات املتخصصة حيث 
تبني اصابتهم بالڤيروس وذلك بعد اجراء التحاليل 
الطبية الالزمة، مشيرا الى ان احلاالت األربع لشباب 
اصدقاء كانوا ميضون اجازتهم الصيفية بالقاهرة.
وذكر العدواني انه فور تلقي املكتب نبأ اصابة 
املواطنني الكويتيني األربعة هرع مسؤولو املكتب الى 
املستشفى املذكور لالطمئنان على صحتهم واتخاذ 
االجراءات الالزمة حيث مت نقلهم الى مستشفى آخر 
أكثر تخصصا ليتس����نى توفي����ر الرعاية الصحية 

الكاملة.
ولفت الى أن سفارتنا لدى مصر ممثلة في املكتب 
الصحي تتابع بش����كل متواصل احلاالت األربع وال 
تألو جهدا لتوفير الرعاية الصحية الالزمة لهم الى 
حني أن تتكلل بالش����فاء العاجل وعودتهم الصحية 

العادية.
وكانت السفارة قد اعلنت الثالثاء املاضي اكتشاف 
اول اصابة ملواطن كويتي بانفلونزا اخلنازير بالقاهرة 
يبل����غ من العمر 14 عاما وبذلك يرتفع عدد احلاالت 

املصابة الى خمس.

التقى نائ����ب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون القانونية ووزير 
العدل ووزير االوقاف والشؤون 
االسالمية املستشار راشد احلماد 
في مكتبه بوزارة العدل امس سفير 
جمهورية السودان لدى الكويت 
د.ابراهيم ميرغني بحضور وكيل 
وزارة العدل للش����ؤون االدارية 
واملالية عبدالعزيز املاجد حيث مت 
بحث عدد من املوضوعات املتصلة 

بالعالق����ات االخوية بني البلدين 
التعاون  الشقيقني وفي مقدمتها 
القضائي والقانوني ومناقش����ة 
مشروع اتفاقية التعاون القانوني 
والقضائي بني الكويت واجلمهورية 
املدنية  السودانية في املس����ائل 
والتجارية واالحوال الشخصية 
واجلزائية املطروحة حاليا للدراسة 
من اجلانبني الكويتي والسوداني 
وادخ����ال التعديالت واملقترحات 

عليها متهيدا لتوقيعها، وقد ابدى 
الوزير احلماد ارتياحه للتعاون 
القانون����ي والقضائي القائم بني 
البلدين مؤمال استكمال املناقشات 
حول مشروع االتفاقية املطروح من 
البلدين الشقيقني، وابدى السفير 
السوداني شكره وتقديره للوزير 
احلماد ودعمه لتوثيق التعاون بني 
االجهزة العدلية ومجلسي القضاء 

في البلدين الشقيقني.

ناقش اجتماع مجلس ال����وكالء بوزارة اإلعالم 
برئاس����ة وزير النفط ووزير اإلعالم الشيخ أحمد 
العبداهلل مساء أمس األول استعدادات الوزارة للقمة 

اخلليجية املقبلة التي ستستضيفها الكويت.
وصادق املجلس في اجتماعه الذي حضره وكيل 
وزارة اإلعالم الشيخ فيصل املالك والوكالء املساعدون 
على محضر االجتماع السابق، ثم انتقل الى استعراض 
بنود االجتماع واالس����تماع الى الشرح الوافي عن 

مدى االس����تعدادات واالحتياجات الالزمة لتغطية 
تلك الفعالية املهمة.

واس����تعرض املجلس عددا م����ن املواضيع التي 
تخص سير العمل في الوزارة وتنظيمها حيث حتدث 
وكيل الوزارة والوكالء املساعدون حول هذه القضايا 
مستعرضني املشاكل التي تواجهها القطاعات واحللول 
التي تناولها االجتماع باملناقشة وقد رفع االجتماع 

الى املجلس املقبل الذي سيحدد في حينه.

البلغاري  الوزراء  أكد رئيس 
اجلديد بويكو بوريس����وف على 
ض����رورة مواصل����ة التفعيل في 
العالقات مع الكويت لتشمل جميع 
املستويات السياسية واالقتصادية 
والتجارية والثقافية والشعبية.

 وقال بوريسوف أثناء استقباله 
أمس لرئيس بيت الكويت لألعمال 
الوطنية يوس����ف العميري الذي 
يقوم بزيارة لبلغاريا ان حرصه 
على تعميق عالقات التعاون مع 
الكويت يتأكد اليوم من خالل موقفه 
في ان يبدأ أول لقاءاته الرسمية 
بعد توليه منصب رئاسة الوزراء 
مع مسؤول كويتي وانه على ثقة 
بأن العالقات البلغارية الكويتية 
سوف تشهد خالل فترة رئاسته 
للحكومة قفزات وتطورات نوعية 

التصريحات والبيانات  تتجاوز 
السياسية.

 وأضاف انه يقدر الدور الذي 
الكوي����ت لألعمال  يلعبه بي����ت 
الوطنية في تعميق العالقات بني 
البلدين خاصة على املس����تويني 
الثقافي والش����عبي وانه سيقوم 
دائما بدعم ومساندة أي مبادرات 
من رئيسه يوسف العميري في هذا 
االجتاه ويكون من شأنها مواصلة 
اتساع دائرة التعاون بني البلدين 
حيث ان هناك الكثير من القدرات 
ل����دى اجلانبني لم تس����تغل بعد 
ويجب إتاحة الفرص واالمكانيات 
أمام تطبيعها خاصة في املجاالت 

االستثمارية.
 ومن جانبه أوضح العميري ل� 
»كونا« ان رئيس الوزراء البلغاري 

قد أشار أثناء املباحثات التي أجراها 
معه الى انه قد أعاد توجيه الدعوة 
لسمو الشيخ ناصر احملمد رئيس 
مجلس ال����وزراء لزيارة بلغاريا 
التي يأم����ل ان تتم قريبا وتضع 
العالقات الكويتية � البلغارية في 
مرحلة جديدة متقدمة من التعاون 

الثنائي.
 وق����ال انه ق����د ابلغه حتيات 
الوزراء  س����مو رئيس مجل����س 
الشيخ ناصر احملمد وتهنئته بفوز 
حزبه ف����ي االنتخابات البرملانية 
باألغلبية الساحقة وتوليه منصب 
رئيس الوزراء متمنيا له التوفيق 
والتقدم واالزدهار وحتقيق آمال 
الشعب البلغاري الذي منحه الثقة 
في ان يجلب له الرفاهية واألمن 

واألمان

اصدرت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة 
الس����مكية قرارين برفع حظر استيراد الطيور من 
فرنسا وكندا وفرض حظر مؤقت على استيراد جميع 

انواع الطيور من روسيا واسبانيا.
وقال����ت الهيئة في بي����ان صحافي امس ان قرار 
رفع احلظر عن فرنسا وكندا يشمل الصقور وطيور 
الزينة واحلم����ام وبيض التفريخ والصيصان عمر 

يوم واحد للدجاج البياض والالحم.

واضافت الهيئة ان القرار الثاني واخلاص بفرض 
حظر مؤقت على االس����تيراد من روسيا واسبانيا 
يشمل جميع انواع الطيور احلية وبيض التفريخ 

والصيصان عمر يوم واحد للدجاج الالحم.
وافادت بأن ذلك ضمن االجراءات الوقائية التي 
تتخذها ملنع دخول امراض احليوانات املعدية الى 
الب����الد بناء على قرار رئيس الهيئة لتطبيق الئحة 

نظام احلجر البيطري في الكويت.

الساير: ملتزمون بتأجيل الحج والعمرة
لكبار السن واألطفال وأصحاب األمراض المزمنة

رئيس وزراء بلغاريا الجديد يؤكد ضرورة تفعيل
العالقات مع الكويت ويدعو المحمد لزيارة بالده

»الزراعة«: حظر استيراد الطيور من روسيا وإسبانيا

الحماد بحث مع ميرغني اتفاقية التعاون
القانوني والقضائي بين الكويت والسودان

مجلس وكالء »اإلعالم« ناقش
االستعدادات للقمة الخليجية المقبلة

في احتفال إلحياء ذكرى تأسيس جيش التحرير الصيني

بشرى الزين
اكد اللواء بحري مرزوق البدر على عمق عالقات الصداقة 

التي تربط الكويت وجمهورية الصني الشعبية.
واضاف البدر في تصريح للصحافيني لدى حضوره 
مس���اء أول من أمس حفل احياء ذكرى تأسيس جيش 
التحرير الصيني في فندق كراون بالزا ان التعاون بني 
البلدين يشمل املجاالت كافة مبا في ذلك املجال العسكري 
مشيرا الى استخدام اجليش الكويتي للمعدات العسكرية 

الصينية نافيا وجود اي مناورات ثنائية بني البلدين اال 
ان هناك توجها إلجرائها في القريب العاجل.

من جهته، أشاد القائم باألعمال في السفارة الصينية 
املستشار بان تشينان بالعالقات التاريخية التي جتمع 
بالده والكويت منذ 38 عاما مذكرا بالزيارة التي قام بها 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح االحمد الى الصني 
ماي���و املاضي وبزيارة النائ���ب األول لرئيس الوزراء 
الصيني الى الكوي���ت نهاية العام املاضي ما يدل على 

عمق هذه العالقات والتوجه نحو تطويرها باستمرار 
على جميع املستويات.

واش���ار الى ان حجم التبادل التجاري بني البلدين 
في تزايد مس���تمر والكويت بلد غني بالنفط والصني 
له���ا طلب متزايد عليه ما يس���اهم في تطوير عالقات 
التعاون في هذا املجال حيث مت توقيع اتفاقيات طويلة 
األجل بني اجلهات املعنية في البلدين الصديقني نهاية 

العام املاضي.

البدر: توجه إلجراء تدريبات عسكرية مع الجيش الصيني قريبًا

)أسامة البطراوي(جانب من احلضوراللواء بحري البدر مشاركا القائم باألعمال الصيني املستشار بان تشينان قطع كعكة االحتفال

رئيس وزراء بلغاريا اجلديد بويكو بوريسوف مستقبال يوسف العميري

الشيخ أحمد العبداهلل مترئسا اجتماع مجلس وكالء »اإلعالم«

خالد العودة خالد املطيري


