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 مصادر ديبلوماسية: وضعنا خطة عمل مع المنسق الدولي لمتابعة مصير أسرانا واسترجاع األرشيف 

 بيان عاكوم
  اجتمعت اللجنة الفنية العراقيةـ  الكويتية 
املعنية ببحث جميع امللفات العالقة بني البلدين 
ومصير االسرى الكويتيني واملمتلكات امس في 
الكويت بحضور مسؤولني في وزارة اخلارجية 

وجلنة شؤون االسرى.
  وافــــادت مصــــادر ديبلوماســــية ان هذه 

االجتماعات دورية ملتابعة امللفات بني البلدين 
في ضوء حضور املنسق الدولي لشؤون االسرى 

املمتلكات الكويتية جينادي تاراسوف.
  واضافت املصادر انه مت وضع خطة عمل 
ملتابعة ومعرفة مكان رفات اسرانا واسترجاع 
االرشيف الكويتي نافية في الوقت ذاته التوصل 

الى جديد في هاتني القضيتني.

  وقالت املصادر ان اجلانب العراقي لم يبلغ 
بأي شيء جديد وامنا هناك مواصلة في البحث 
للتوصل الى انهاء هذه امللفات. من جهة اخرى 
ذكرت مصادر ديبلوماســــية ان الطائرة التي 
انطلقت جللب املعتقل خالد املطيري ستسلمه 
خالل اليومني املقبلــــني مرجحة التأخير في 

استالم املعتقل فؤاد الربيعة لفترة مقبلة. 

 صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد لدى عودته إلى البالد وفي استقباله سمو ولي العهد وكبار الشيوخ  صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد خالل مباحثاته مع رئيس اإلمارات الشيخ خليفة بن زايد 

 صاحب السمو األمير مصافحا سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد  صاحب السمو األمير مصافحا رئيس مجلس األمة باإلنابة عبداهللا الرومي 

 سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مرحبا بالشيخ مشعل األحمد  صاحب السمو األمير مصافحا الشيخ فيصل السعود 

 الشيخ ناصر صباح األحمد مستقبال السفير د.عبدالعزيز الفايز 

 الشيخ جابر املبارك مستقبال محمد العدساني 

 وزير الديوان استقبل السفير السعودي 

 رئيس األركان بحث مع السفير البريطاني 
التعاون الثنائي والقضايا المشتركة 

 استقبل رئيس األركان العامة للجيش الفريق 
الركن طيار فهد االمير مبكتبه صباح امس سفير 
اململكة املتحدة الصديقة لدى البالد مايكل ارون.

  مت خالل اللقاء مناقشة اهم االمور واملواضيع 
ذات االهتمـــام املشـــترك املتعلقـــة باجلوانـــب 

العسكرية وسبل تعزيزها وتطويرها بني البلدين 
الصديقني.

  حضر اللقـــاء معاون رئيـــس األركان لهيئة 
العمليات واخلطط وامللحق العسكري البريطاني 

العقيد جون أنسور. 

 اســـتقبل وزير شؤون الديوان األميري الشيخ ناصر صباح االحمد في مكتبه بقصر السيف صباح 
امس سفير اململكة العربية السعودية الشقيقة لدى الكويت د.عبدالعزيز الفايز. 

 النائب األول بحث مع السفير الباكستاني
  سبل دعم التعاون بين البلدين 

 استقبل النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدفاع الشــــيخ جابر املبارك ســــفيرنا لدى التشيك 

محمد العدساني.
  ومت خالل اللقاء تبادل األحاديث الودية واالستماع 
الى توجيهــــات الوزير ملا يخــــدم مصلحة الكويت 
وعالقاتها بالدول الصديقة. كما استقبل الشيخ جابر 
املبارك السفير الباكستاني لدى الكويت افتخار عزيز 
مبناسبة تسلمه مهامه في البالد. وتبادال األحاديث 
الودية ومناقشة املواضيع ذات االهتمام املشترك وسبل 

تطوير هذه العالقات بني البلدين الصديقني.
  إلى ذلك استقبل محافظ األحمدي الشيخ د.إبراهيم 

الدعيج مبكتبه بديوان عام احملافظة السفير الباكستاني 
اجلديد لدى الكويــــت افتخار عزيز وجرى التعارف 
وتبادل األحاديث الودية التي تناولت العالقات الوثيقة 
التي تربط البلدين الشقيقني وآفاق تفعيلها في كل 
املجاالت، كما تطرق اللقاء الى فرص تعزيز التعاون 
وتبادل اخلبرات املشــــتركة بني البلدين على صعيد 
النظم واإلدارة احمللية، في نهاية اللقاء متنى الدعيج 
لعزيز التوفيق في دفع العالقات بني البلدين الى آفاق 
أرحب في حني أعرب السفير من جانبه عن امتنانه 
للرعايــــة التي حظي بها على الصعيدين الرســــمي 

والشعبي بالكويت منذ مباشرة مهامه. 

 العودة: نتوقع بقاء المطيري التقى سفيرنا لدى التشيك 
  في مركز التأهيل ٦ أشهر 

 بيان عاكوم
  بعد توجـــه الطائرة 
املخصصة لتسلم املعتقل 
خالد املطيري من قاعدة 
غوانتانامو حتدث رئيس 
اللجنة الشعبية ألهالي 
معتقلينا في غوانتانامو 
خالد العودة لـ «األنباء» 
عن اإلجراءات التي ستتبع 
بعد التسليم حيث أشار 
انه ســـيتم وضعه  الى 
في املستشفى العسكري 
إلجراء الفحوصات الالزمة 
التي ستستمر من أسبوع 

الى ١٠ أيام.
  وعما اذا كان ســـيحال للمحاكمة قال العودة: هذا يعتمد على 
التحقيقات، حيث سيخضع لتحقيقات وبالتالي النيابة ستقرر 

إذا كانت هناك قضية أم ال.
  وعـــن فترة مكوثه في املركز التأهيلي قال العودة: «هذا األمر 
ليس بيدنا وامنا مبدى جتاوبه ويعتمد على وضعه ولكن نتوقع 

ان يبقى لفترة بني شهرين و٦ أشهر».
  واشار العودة الى انه بداية سيخضع لتقييم وضعه الشخصي 
والنفسي من قبل املتخصصني في املركز ومن ثم يخضع لبرنامج 
يتماشـــى مع وضعه، الفتا الى ان كل معتقل سيخضع لبرنامج 

خاص وفقا الحتياجاته وأوضاعه النفسية.
  وبني العودة ان البرنامج يتضمن تأهيله من النواحي الرياضية 

والنفسية والدينية والثقافية.
  وبعد خروجه من املركز لفت العودة الى انه بإمكانه ممارسة 
حياته بشكل طبيعي ما عدا بعض القيود التي فرضتها الواليات 
املتحدة األميركية ومت توقيع بروتوكول بشأنها بني احلكومتني 
الكويتية واألميركية ومن هذه الشروط منع املعتقل من السفر. 

 صاحب السمو عاد إلى البالد بعد زيارة أخوية إلى اإلمارات 
 األمير بحث مع رئيس اإلمارات القضايا المشتركة والمستجدات على الساحتين اإلقليمية والدولية 

 عاد صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح االحمد والوفد املرافق لسموه 
الى ارض الوطــــن عصر امس قادما 
من دولة اإلمــــارات العربية املتحدة 
الشقيقة وذلك بعد زيارة أخوية، هذا 
وكان سموه قد قام بزيارة خاصة الى 

سلطنة عمان الشقيقة.
  وقد كان في استقبال سموه على 
ارض املطار سمو ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد وكبار الشيوخ وسمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد ورئيس مجلس األمة باإلنابة 
عبداهللا يوسف الرومي والنائب االول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع 
املبارك ووزير شؤون  الشيخ جابر 
الديوان االميري الشيخ ناصر صباح 

االحمد وكبار املسؤولني بالدولة.
  وكان صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح االحمــــد يرافقه نائب رئيس 
احلرس الوطني الشيخ مشعل االحمد 
قد غــــادر عصر امس مدينة ابوظبي 
العربيــــة املتحدة  االمــــارات  بدولة 
الشــــقيقة متوجها الى ارض الوطن 
وذلك بعد زيارة اخوية. وقد كان في 
وداع سموه على ارض املطار اخوه 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهيان رئيس دولة االمارات العربية 

املتحدة الشــــقيقة وكبار املسؤولني 
في حكومة دولــــة االمارات العربية 

املتحدة الشقيقة.
  وكان صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح االحمــــد يرافقه نائب رئيس 
احلرس الوطني الشيخ مشعل االحمد 
وصل صباح امس الى مدينة ابوظبي 
العربيــــة املتحدة  االمــــارات  بدولة 

الشقيقة وذلك في زيارة اخوية.
  وكان في استقبال سموه على ارض 
املطار صاحب السمو الشيخ خليفة 
بن زايد آل نهيان رئيس دولة االمارات 
العربية املتحدة الشقيقة وسمو الشيخ 
حمدان بن زايد آل نهيان ممثل احلاكم 
في املنطقة الغربية وســــمو الشيخ 
طحنون بن محمــــد آل نهيان ممثل 
احلاكم في املنطقة الشرقية والفريق 
سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان 
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية وكبار املسؤولني في حكومة 
دولة االمارات العربية املتحدة الشقيقة 
وسفيرنا لدى دولة االمارات العربية 

املتحدة الشقيقة صالح البعيجان.
  هذا ورافق سموه وفد يضم كال من 
مدير مكتب صاحب السمو األمير احمد 
املراسم والتشريفات  الفهد ورئيس 

األميرية الشيخ خالد العبداهللا.

  وفي أبوظبي التقى صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح االحمد ظهر امس 
أخاه صاحب السمو الشيخ خليفة بن 
زايد آل نهيان رئيس دولة االمارات 
العربية املتحدة الشقيقة يرافقه نائب 
رئيس احلرس الوطني الشيخ مشعل 

األحمد وذلك في قصر املشرف.
  ومت خــــالل اللقاء بحث العالقات 
االخوية املتميزة بني الكويت واالمارات 
العربية املتحدة الشــــقيقة وســــبل 
تعزيزها في املجــــاالت كافة. كما مت 
بحث عدد من القضايا ذات االهتمام 
املشــــترك وآخر املســــتجدات على 

الساحتني االقليمية والدولية.
  وساد اللقاء جو ودي عكس روح 
االخوة التي تتميز بها العالقات بني 

الشعبني والبلدين الشقيقني.
  وعلى شرف صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح االحمد والوفد املرافق 
لســــموه اقام صاحب السمو الشيخ 
خليفه بن زايد آل نهيان رئيس دولة 
االمارات العربية املتحدة الشــــقيقة 
مأدبة غداء ظهر امس وذلك مبناسبة 
زيارة صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد األخوية لدولة االمارات 
العربية املتحدة الشــــقيقة في قصر 

املشرف بالعاصمة ابوظبي. 

 خالد العودة 

 صاحب السمو يشكر الرئيس اإلماراتي
 بعث صاحب الســــمو االمير الشيخ صباح 
االحمد ببرقية شــــكر الى اخيه صاحب السمو 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس االمارات 
العربية املتحدة الشقيقة اعرب فيها عن خالص 
الشــــكر والتقدير على احلفاوة البالغة وكرم 
الضيافة التي حظي بها سموه والوفد املرافق 
خالل زيارته االخوية لالمارات العربية الشقيقة، 
مشيدا سموه بهذه الزيارة التي اتاحت فرصة 
اللقاء للتشــــاور وتبادل الرأي حول مختلف 

القضايا التــــي تهم البلدين الشــــقيقني وآخر 
املستجدات السياسية، سائال املولى تعالى ان 
يكلل هذا اللقاء االخوي املبارك بالتوفيق والسداد، 
مبتهال سموه الى الباري جل وعال ان يدمي على 
اخيه صاحب السمو الشــــيخ خليفة بن زايد 
آل نهيان موفور الصحة والعافية وان يحقق 
لالمارات العربية املتحدة الشــــقيقة وشعبها 
الكرمي املزيد من الرفعة واالزدهار في ظل قيادة 

سموه احلكيمة. 


