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اللواء الركن عيسى السميط يتفقد حرس الشرف باملطار األميري

املراسم في قاعة املطار األميري

اللواء الركن عيسى السميط وعدد من ضباط هيئة احلرس األميري

جانب من مترين »كويت األمان«

»الداخلية« اختتمت تمرين »كويت األمان« 
للوقوف على الجاهزية للقمة الخليجية

من جسر نادي خيطان حتى جسر مشرف مع 
امللك فهد اغالقا كامال بجميع التقاطعات، اغالق 
طريق صبحان من الس���ابع مع صبحان حتى 

صبحان مع املطار بالكامل باالجتاهني.
وللراغبني في الس���فر والتوج���ه الى مطار 
الكويت الدولي عليهم س���لك الطريقني، األول 
طريق املطار باجتاه الدائري الس���ادس ميينا 
حتى محطة الش���حن، والطريق الثاني طريق 
الغزالي حتى تقاطع محطة الشحن والبضائع 

الى املطار الدولي.
وللراغبني في السفر عن طريق مطار الشيخ 
سعد العبداهلل عليهم االجتاه الى طريق جسر 
صبحان القرين عن طريق امللك فهد طريق 208، 

طريق العرض العسكري سابقا.
اما الطرق البديلة فهي: بإمكان جميع مستعملي 
الطرق اللجوء في حالة اغالق الطرق س���ابقة 
الذكر اس���تعمال الطرق التالية: جميع الطرق 
الدائرية السبعة )الدائري األول، الدائري الثاني، 
الدائري الثالث، الدائري الرابع، الدائري اخلامس، 
الدائري السادس، الدائري السابع( باالجتاهني 
كلها طرق سالكة باجتاه اجلهراء واجتاه الساملية، 
طريق الغزالي، طريق امللك فيصل بن عبدالعزيز 
)الفحيحيل( باالجتاه���ني، طريق املطار مقابل 

الفروانية.
ودعت اإلدارة العامة للمرور السادة مستعملي 
الطرق التعاون مع رجال الشرطة واتباع التعليمات 

الصادرة إلجناح انشطة هذا املؤمتر.

اختتمت وزارة الداخلية ضمن استعداداتها 
لتأمني مؤمت���ر قمة مجلس دول التعاون لدول 
اخلليج العربية الذي يقام بالكويت بني 14 و15 
ديسمبر اجلاري، مترين »كويت األمان« مبيدان 
االديرع باستخدام الذخيرة احلية ومشاركة بعض 
قطاعات وزارة الداخلية ووزارة الدفاع املتمثلة 

في احلرس األميري والقوة اجلوية.
وقالت الوزارة في بي���ان صحافي أمس ان 
التمرين اختتم برعاي���ة وكيل وزارة الداخلية 
املساعد لش���ؤون األمن اخلاص اللواء سليمان 
الفهد وبحضور املدير العام لإلدارة العامة لقوات 
األمن اخلاصة ومساعده ومديري اإلدارات التابعة 

لها.
وقدم العقيد ركن صالح مطر العنزي شرحا 
التمرين والفرضيات املوضوعة  تفصيليا عن 
وكيفية تعامل املش���اركني ف���ي التمرين معها، 
مضيفا ان هناك عدة متارين في بعض املناطق 
التي ستش���هد وجود الضيوف وكذلك الطرق 

املؤدية اليها.
وأظهر التمرين ان عناصر القوة وصلت الى 
أعلى مستوى من اجلاهزية لكل املهام وقدرتها 
على فرض الس���يطرة في أي موقع مبا يضمن 
سالمة ضيوف الكويت وتأمني حتركاتهم خالل 

فترة املؤمتر منذ قدومهم حتى مغادرتهم.
واستعدادا للقمة اخلليجية أعلنت »الداخلية« 
عن إغالق بعض الطرق اعتبارا من غد االثنني 14 
اجلاري في متام احلادية عشرة والنصف ظهرا 
حتى الواحدة والنصف، حيث سيتم اغالق طريق 
امللك فيصل من املطار حتى تقاطعه مع الدائري 
اخلامس، سيتم اغالق طريق امللك فيصل الرئيسي 
الق���ادم من مدينة الكويت بعد منطقة اليرموك 
باجتاه املط���ار وحتويله الى الدائري اخلامس 
كطريق بديل باالجتاهني اجلهراء والس���املية، 
اغالق طريق امللك فهد الرئيسي القادم من املدينة 
والتحويل للدائري اخلام���س باجتاه اجلهراء 
واجتاه الساملية، اغالق طريق امللك فهد للقادم 
من الفحيحيل وحتويله الى الدائري السادس 
للجهتني اليسار الى اجلهراء واليمني الى الساملية، 
اغالق فرع���ي الدائري اخلامس مع طريق امللك 
فهد القادم من الس���املية باجتاه األحمدي فقط 
والسير مس���موح باجتاه املدينة، سيتم اغالق 
طريق امللك خالد بن عبدالعزيز بالكامل ابتداء 

أعلنت عن إغالق بعض الطرق

المسلم والسميط تفقدا وحدات الحرس األميري 
بالمطار وقاعتي التحرير والمؤتمرات وسكن القادة

قام رئيس هيئة احل���رس األمي���ري اللواء 
الركن طالل املسلم ونائب رئيس هيئة احلرس 
األميري اللواء ركن عيس���ى السميط يرافقهما 
آمر احلرس األميري العميد الركن عبداهلل املزيد 
وعدد من قيادات هيئة احلرس األميري بجولة 
تفقدية على وحدات احلرس األميري في املطار 
األميري وقاعة املؤمترات وقاعة التحرير وسكن 

قادة ورؤس���اء دول مجلس التعاون اخلليجي 
بقصر بيان.

وقاموا مبتابعة البروڤة التي أقيمت الثالثاء 
املاضي بالتعاون مع وزارة الداخلية والتي أظهرت 
مدى كف���اءة ضباط وضباط صف وأفراد هيئة 
احلرس األميري والتزامه���م التام بالتعليمات 

الصادرة عن قيادة هيئة احلرس األميري.

الوحدات املشاركة في التمرين


