
المحلية الجمعة
2  ابريل 2010

2

قوات احلرس الوطني تنجح في إجبار املتظاهرين على التراجع

»إحياء التراث« تقيم مؤتمر »الوسطية.. رؤية إيجابية« 6 و7 الجاري
حتت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء للش����ؤون القانونية 
ووزير العدل ووزير االوقاف والشؤون االسالمية املستشار راشد 
عبداحملس����ن احلماد، تقيم اللجنة الثقافية التابعة جلمعية احياء 
التراث االسالمي مؤمتر »الوس����طية.. رؤية ايجابية«، وذلك على 
م����دى يومني متتاليني  يوم����ي الثالثاء واالربع����اء 6 و7 اجلاري، 
حيث سيحاضر فيه نخبة من العلماء واملشايخ من داخل الكويت 

وخارجها.

لقطة تذكارية للمشاركني في التمرين

تشكيالت »الحرس« أحكمت سيطرتها على المتظاهرين
خالل تخريج الدورة التأسيسية األولى لمكافحة اإلرهاب بمعسكر كاظمة

برعاية وحض����ور وكيل احلرس الوطن����ي اللواء ناصر 
الدعي احتفل بتخريج الدورة التأسيس����ية األولى ملكافحة 
اإلرهاب التي عقدتها كتيبة مكافحة اإلرهاب باحلرس الوطني 
في معس����كر كاظمة، حيث قدمت الدورة عرضا اشتمل على 
عدة مراحل وهي الرمايات مبختلف األسلحة وأمن وحماية 
الش����خصيات واقتحام مبنى وطائرة واقتحام آلية ورماية 

من خلف احلواجز.
وشهد وكيل احلرس الوطني خالل احلفل بيانا عمليا أجرته 

كتيبة األمن الداخلي لفض حالة ش����غب قامت بها مجموعة 
م����ن املتظاهرين، حيث حتركت الق����وات والعناصر املنفذة 
فور ورود املعلومات للتعامل معها، ومتكنت التش����كيالت 
املجهزة م����ن فض املتظاهرين وفرض الس����يطرة والقبض 
على العناصر املشاغبة، كما أجرت القوات عمليات سريعة 
لالنتشار والتمركز واتخذت جميع التدابير األمنية الالزمة 
في وقت قياس����ي واس����تطاعت ان تعيد االستقرار وتفرض 

هيبة األمن في منطقة العمليات.

وقد أش����اد اللواء الدعي بأداء الق����وات املنفذة للعروض 
والبيان����ات العملية واملس����توى الراقي ال����ذي ظهرت عليه 
التشكيالت املشاركة في فض التظاهرات والتعامل مع حاالت 
الشغب بكفاءة واحتراف والقدرة الفائقة في حتقيق الردع 
األمني الالزم في مكافحة اإلرهاب بأحدث األسلحة واملعدات 
ومختلف األساليب املتبعة في توفير احلماية والتأمني، مشددا 
على أهمية مواصلة التدريب والوصول ألعلى مس����تويات 
اجلاهزية والكفاءة القتالية تنفيذا لتوجيهات القيادة الكرمية 

باحلرس الوطني ممثلة في سمو الشيخ سالم العلي الصباح 
رئيس احلرس الوطني حفظه اهلل والش����يخ مشعل األحمد 
اجلابر الصباح نائب رئيس احلرس الوطني للحفاظ على أمن 
الكويت العزيزة وحماية مقدراتها في ظل القيادة الرشيدة 
لصاحب السمو األمير القائد األعلى للقوات املسلحة وسمو 

ولي عهده األمني حفظهما اهلل ورعاهما.
حضر احلفل نائب وكيل احلرس الوطني العميد الركن زايد 

عبداهلل ناصر وكبار القادة والضباط باحلرس الوطني.

إلقاء قنابل الغاز املسيل للدموع لتفريق املتظاهرين

بدء اقتحام املوقع 

استخدام الطيران العمودي في السيطرة على املواقع املستهدفة

قوة من كتيبة مكافحة اإلرهاب تتجه ملوقع االقتحام

ضبط املشاركني في الشغب

التصويب نحو املتواجدين في املظاهرة

اقتحام احدى العربات واعتقال قائدها 


