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تعاون بني القوة اجلوية واجليشني األميركي واألسترالي نيران متصاعدة نتيجة تدمير الذخائر العسكرية

بالتعاون مع القوة الجوية والجيشين األميركي واألسترالي

»التفتيش الوقائي« في الحرس الوطني أجرى تمرينًا
حول كيفية التخلص من الذخائر العسكرية

جتهيز كميات كبيرة من الذخائر

نف���ذ فري���ق التفتي������ش 
ال���وقائ���ي والتخل���ص م���ن 
املتفج���رات باحلرس الوطني 
بالتنس���يق م���ع ش�������ركة 
 M.P.R.I الت����طوير االميركية
مترينا مشتركا بال��تعاون مع 
فرق التخل���ص من املتفجرات 
ف���ي القوة اجلوي���ة الكويتية 
ومبشاركة اجليشني االميركي 
واالسترالي في معسكر االديرع 
التخلص من  ح���ول كيفي���ة 

الذخائر.
وقام���ت القوات املش���اركة 
بصف وجتهيز كميات كبيرة 
من الذخائر العسكرية للجيش 
االميرك���ي، ومت التعامل معها 

وتدميرها.
وت���أتي هذه املش�������اركة 
الوقائي  التفتي���ش  لوح���دة 
والتخل���ص م���ن املتفجرات 
الوطن���ي لتوطيد  باحل���رس 
العالق���ات وتعزي���ز التعاون 
املشترك مع اجليشني االميركي 

رئيس احلرس الوطني ونائب 
رئيس احلرس الوطني ووكيل 

احلرس الوطني.

خالل املشاركة في هذه التمارين 
وفقا للتوجيهات الكرمية لقيادة 
احلرس الوطني ممثلة في سمو 

التمرين، مما يسهم في الوصول 
الى اعلى مستويات اجلاهزية، 
وهو الهدف املراد حتقيقه من 

الصديق���ني  واالس���ترالي 
ولالستفادة من اخلبرة امليدانية 
والعملية للقائم���ني على هذا 

صدر في الكويت اليوم مرسوم 
رق���م 342 لس���نة 2009 مبنح 

اجلنسية الكويتية، جاء فية:
مادة أولى: متنح اجلنس���ية 

الكويتية لكل من:
1 � هن���ادي فرح���ان ترك���ي 

الظفيري.
ع���وض  من���ور  دالل   �  2

املطيري.
3 � فريح���ة ناي���ف مف���رح 

العنزي.
4 � بدور صالح خلف شرمي.
5 � هن���اء عل���ي بن ش���رف 

املدلي.
مادة ثانية: على وزير الداخلية 
تنفيذ هذا املرس���وم، ويعمل به 
من تاريخ صدوره، وينشر في 

اجلريدة الرسمية.

النقاش مستمر حول مذكرة التفاهم بين الحكومتين 

العودة لـ »األنباء«: مؤشرات من الجانب األميركي 
باإلفراج عن معتقلينا في غوانتانامو قبل المحاكمات

بيان عاكوم
قال رئيس اللجنة الشعبية 
ألهالي معتقلينا في غوانتانامو 
خالد العودة ان هناك مؤشرات 
من اجلانب األميركي تبني نيتهم 
في اإلفراج عن جميع املعتقلني 
املتبقني ف���ي غوانتانامو وذلك 
من خ���الل تأجي���ل احملاكمات 

املقررة.
وبني العودة في اتصال مع 
»األنباء« انه مت تأجيل محاكمة 
املعتقل فايز الكندري الى يناير 
املقبل وذلك بعد تقدمي احلكومة 
األميركية 88 ورقة فيها اتهامات 
جديدة، مش���يرا الى انها قدمت 
قبل يومني من احملاكمة وهذا ما 
دعانا لالعتراض وعبرت القاضية 
عن ع���دم ارتياحها لذلك أجلت 
احملاكمة الى يناير املقبل، حيث 
تقوم احلكومة األميركية برفع 
السرية عن األدلة املقدمة، حتى 

أميركا ولكنها تخالف الدستور 
الكويتي، متوقعا بعد التوقيع 

االفراج عن الربيعة.
وبني العودة ان الربيعة اليزال 
في املكان اجلديد الذي نقل اليه 
وهو بصحة جيدة وعلى اتصال 

دائم معه.
أما فوزي العودة فلفت الى ان 
هناك تواريخ محددة جللسات 
االستئناف في شهري ديسمبر 
ويناير. وعن البرنامج التأهيلي 
الذي يخضع له خالد املطيري، 
بني العودة جناح هذا البرنامج 
من خالل جتاوب املطيري معه 
وعلق بالقول »النتائج تبش���ر 
باخلير وهن���اك تقدم كبير في 
البرنامج،  ادراجه في  موضوع 
كم���ا انه عب���ر ع���ن ارتياحه 
للفريق املوجود واملتخصصني 
في البرنامج«، مؤكدا ان حالته 

النفسية ممتازة.

يتسنى للمحامني دراستها.
أما بخصوص فؤاد الربيعة 
فقال العودة انه حتى اآلن لم يتم 
التوقيع على مذكرة التفاهم بني 
احلكومتني األميركية والكويتية 
النقاشات  وذلك لوجود بعض 
على بعض البنود والتي تريدها 

تأجيـل محاكمـة فايـز الكنـدري إلـى ينايـر المقبـل

خالد العودة

الشيخ محمد اخلالد مستقبال عبداالحد امباكي

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد مستقبال وزير االسكان املصري احمد املغربي

سمو ولي العهد خالل لقائه جنل سلطان البهرة سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال الرئيس جاسم اخلرافي

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد خالل لقائه د.بدر الشريعان واملشاركني في مؤمتر الطاقة الكهربائية

صاحب السمو التقى النائب األول ونجل سلطان البهرة وهنأ إمبراطور اليابان بمرور 20 عامًا على توليه الحكم

األمير استقبل ولي العهد والخرافي والمحمد والمشاركين في مؤتمر الطاقة الكهربائية
اس���تقبل صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد بقصر السيف صباح امس 

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد.
كما استقبل سموه بقصر السيف صباح 
امس رئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي.

واستقبل سموه بقصر السيف صباح 
امس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

ناصر احملمد.
كما استقبل سموه بقصر السيف صباح 
امس النائب االول لرئيس مجلس الوزراء 

ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك.
واستقبل صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد بقصر السيف صباح امس 
وزير الكهرباء واملاء د.بدر الشريعان يرافقه 
املشاركون في املؤمتر الثاني لصناعة الطاقة 
الكهربائية في الوطن العربي املنعقد حاليا 

في الكويت.
وحضر املقابلة وزير ش���ؤون الديوان 

االميري باالنابة الشيخ علي اجلراح.
واستقبل صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد بقصر السيف صباح امس 
جنل س���لطان البهرة االمير حذيفة محيي 
الدين والوفد املرافق له وذلك مبناس���بة 

زيارته للبالد.
وحضر املقابلة وزير ش���ؤون الديوان 

االميري باالنابة الشيخ علي اجلراح.
الى ذلك، بعث صاحب الس���مو األمير 
الش���يخ صباح األحمد ببرقية تهنئة الى 
االمبراط���ور اكيهيتو امبراط���ور اليابان 
الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه 
مبناسبة ذكرى مرور عشرين عاما على تولي 
عرش الياب���ان، متمنيا له موفور الصحة 

ودوام العافية.
كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

ناصر احملمد ببرقيتي تهنئة مماثلتني.

استقبل سمو الش���يخ ناصر احملمد رئيس 
مجل���س الوزراء ظهر امس في قصر الس���يف 
وزير االسكان والتجمعات العمرانية اجلديدة في 
جمهورية مصر العربية الشقيقة احمد املغربي 

والوفد املرافق له مبناسبة زيارته للبالد.
حضر املقابلة وكيل ديوان سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخة اعتماد اخلالد والوكيل املساعد 
بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ فهد 

جابر املبارك.
الى ذلك استقبل سمو الشيخ ناصر احملمد 
رئيس مجلس الوزراء ظهر امس في قصر السيف 
امير حذيفة محي الدين جنل سلطان البهرة والوفد 

املرافق له وذلك مبناسبة زيارته البالد.
حض���ر املقابل���ة الوكيل املس���اعد بديوان 
س���مو رئيس مجلس الوزراء الشيخ فهد جابر 

املبارك.

التقى نجل سلطان البهرة

ولي العهد استقبل الخرافي والمحمد و6 وزراء

اس���تقبل سمو ولي العهد الش���يخ نواف االحمد في 
ديوانه بقصر السيف صباح امس رئيس مجلس االمة 

جاسم اخلرافي.
كما استقبل س���موه في ديوانه بقصر السيف امس 

سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد.
واستقبل سموه النائب االول لرئيس مجلس الوزراء 

ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك ونائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح ووزير 
الداخلية الفريق الركن الشيخ جابر اخلالد ووزير النفط 
ووزير االعالم الش���يخ احمد العب���داهلل ووزير الدولة 

لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان.
كما استقبل سموه وزير الشؤون االجتماعية والعمل 

د.محمد العفاسي.
واستقبل س���مو ولي العهد الشيخ نواف االحمد في 
ديوانه بقصر الس���يف امير حذيف���ة محيي الدين جنل 
سلطان البهرة والوفد املرافق له وذلك مبناسبة زيارته 
للب���الد. حضر املقابلة رئيس ديوان س���مو ولي العهد 

الشيخ مبارك الفيصل.

استقبل نجل سلطان البهرة

رئيس الوزراء التقى وزير اإلسكان المصري

اس���تقبل رئيس جهاز االمن الوطني الشيخ محمد اخلالد 
مبكتبه عميد السلك الديبلوماسي وسفير جمهورية السنغال 
لدى الب���الد عبداالحد امباكي. ومت خالل اللقاء اس���تعراض 
وبحث العالقات الثنائية بني البلدين الصديقني والقضايا ذات 
االهتمام املشترك اضافة الى آخر التطورات واملستجدات على 

الساحتني االقليمية والدولية.

منح الجنسية
لـ 5 أشخاص

الخالد استقبل السفير السنغالي


