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يلدرمي يحذر  من عواقب أمنية واقتصادية وسياسية

األكراد إلى االستفتاء.. وتركيا تهدد

مبناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية 
نتقدم بخالص التهنئة إل��ى مقام خ��ادم احلرمني 
الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو 
امللكي ولي العهد األمير محمد بن سلمان والشعب 
ال��س��ع��ودي الشقيق ون��س��أل ال��ل��ه أن ي��زي��د مملكة 
التوحيد  من العز واملنعة والنمو.. مملكة اخلير 
تاريخ من اإلجنازات أوصلتها إلى العشرين الكبار.. 
منو في التعليم والصناعة واإلعمار والزراعة.. اللهم 

احفظ اململكة وأهلها في ظل قيادتها احلكيمة.

بني السطور

قال وفد األكراد الذي وصل، أمس السبت، إلى بغداد إنهم 
ناقشوا مع احلكومة العراقية والكتل البرملانية تفاصيل في 
االستفتاء ال تأجيله حيث سيجرى في موعده احمل��دد غدا 

االثنني.
وج��اءت التطورات بعد تأجيل مؤمتر صحافي لرئيس 
إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني وسط تسريبات أن 
سبب التأجيل هو مناقشات الستبعاد املناطق املتنازع عليها 

من االستفتاء.
من جانبه، قال وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي إن 
االستفتاء قد يتسبب بحريق في املنطقة قد ال ميكن السيطرة 

عليه.
وال تزال املساعي بني أربيل وبغداد جارية بغية مناقشة 
إمكانية التوصل إلى حل يرضي الطرفني، على الرغم من أن 

مسؤوال كرديا أكد أمس السبت أن االستفتاء جار في موعده.
وقد غادر وفد املجلس األعلى لالستفتاء املفاوض إقليم 

كردستان،

األمير يهنئ خادم احلرمني باليوم الوطني.. 
ويشيد بإجنازات اململكة 

بعث حضرة صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد 
ببرقية تهنئة ألخيه خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن 
عبدالعزيز آل سعود ملك اململكة العربية السعودية الشقيقة 
عبر فيها سموه عن خالص تهانيه مبناسبة الذكرى السابعة 
والثمانني لليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة 
مشيدا سموه مبا حققته اململكة العربية السعودية الشقيقة من 
نهضة مباركة وإجن��ازات تنموية وحضارية شملت مختلف 
امليادين هي محل فخر واعتزاز اجلميع سائال سموه املولى جل 
وعال أن يدمي على أخيه خادم احلرمني الشريفني موفور الصحة 
والعافية وأن يحقق للمملكة العربية السعودية املزيد من الرقي 

والنمو واالزدهار في ظل قيادته احلكيمة.
وبعث سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد 
ببرقية تهنئة ألخيه خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن 
عبدالعزيز آل سعود ملك اململكة العربية السعودية الشقيقة 
ضمنها سموه خالص تهانيه مبناسبة ال��ذك��رى السابعة 
والثمانني لليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة 
سائال سموه املولى تعالى أن يدمي على أخيه خادم احلرمني 

الشريفني موفور الصحة والعافية.

إيران تتحدى ترامب بصاروخ باليستي جديد

الرئيس اإليراني يشهد عرضا عسكريا في طهران في ظل تصاعد التوتر مع واشنطن

 17 البترول الوطنية: 
محطة وقود جديدة 

أكدت وزارة النفط أن شركة البترول الوطنية الكويتية 
تخطط لزيادة عدد محطات تعبئة الوقود في جميع أنحاء 
البالد، لتقدمي خدماتها إلى كل مرتادي الطرق، مشيرا إلى 
أنه مت مؤخرا تخصيص عدد 12 موقع محطة وقود من بلدية 
الكويت، واملؤسسة العامة للرعاية السكنية في محافظتي 
اجلهراء والفروانية، منها 4 محطات وقود جديدة في محافظة 

اجلهراء، و6 محطات في محافظة الفروانية.
وقالت ال���وزارة ردا على اق��ت��راح نيابي : ستقوم شركة 
البترول الوطنية بتشغيل 4 محطات وق��ود مؤقتة مبنطقة 
جابر األحمد ومنطقة سعد العبدالله، كما تخطط إلنشاء 17 
محطة وقود جديدة في محافظتي اجلهراء والفروانية، وجار 
العمل على أخذ املوافقات احلكومية الالزمة لتخصيص مواقع 

لها.

»الداخلية« تنفي صحة
تهريب »حاويات«

نفت وزارة الداخلية أمس السبت صحة ما مت نشره بإحدى الصحف 
ومواقع التواصل االجتماعي عن قيام احد الضباط بتهريب ثالث حاويات 
من البضائع املقلدة، مؤكدة ان تلك احلاويات محجوزة باملنطقة اجلمركية 
ومتحفظ عليها. وقالت االدارة العامة للعالقات واالعالم االمني بالوزارة في 
بيان ان احلاويات تضم ادوات مكتبية مقلدة حاول ضابط برتبة مقدم يعمل 
باالدارة العامة المن املوانئ بوزارة الداخلية التوسط لدى مدير عام االدارة 

العامة للجمارك لتسهيل مهمة تخليص البضاعة.
واوضحت )االع��الم االمني( انه سيتم التحقيق مع الضابط واستيفاء 
كافة اجلوانب املتعلقة بهذا املوضوع كما سيتم توقيع العقوبات التأديبية 
واالنضباطية بحقه نتيجة هذا التجاوز ولتدخله في مهام وش��ؤون جهة 
اخرى ليست لها صلة مبجال عمله او اختصاصه الفتة الى ان )اجلمارك( 

فتحت حتقيقا الحالة املتورطني الى النيابة.

ذك���رت وس��ائ��ل إع��الم��ي��ة إي��ران��ي��ة 
رسمية أمس السبت أن طهران اختبرت 
صاروخا باليستيا جديدا يبلغ مداه 
أل��ف��ي كيلومتر ق���ادر على حمل عدة 

رؤوس حربية.
وذك���رت وس��ائ��ل االع���الم الرسمية 
ان��ه مت اختبار ص���اروخ )خرمشهر( 
الباليستي بعيد املدى بنجاح مشيرة 
ال���ى أن���ه اح���دث ص����اروخ باليستي 
اي��ران��ي. وك��ان��ت اي���ران كشفت أمس 
اجلمعة عن الصاروخ الذي يبلغ مداه 
ألفي كيلومتر وق��ادر على حمل رأس 

حربي ملدى 1800 كيلومتر.
وق��ال القائد ف��ي احل��رس الثوري 
ال��ع��م��ي��د ح��اج��ي زاده ان ص���اروخ 
)خ��رم��ش��ه��ر( ال�����ذي مت تصميمه 
وتصنيعه في وزارة الدفاع االيرانية 
بإمكانه حمل عدة رؤوس بدال من رأس 

واحد.
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خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد

تخصيص أراض للخدمات التعليمية اجلامعية 
في املطالع واخليران وصباح األحمد السكنية

أك��د وزي��ر التربية وزي��ر التعليم العالي 
الدكتور محمد ال��ف��ارس أن جامعة الكويت 
خصصت أراٍضا للخدمات التعليمية اجلامعية 
ضمن م��ش��روع مدينتي امل��ط��الع واخل��ي��ران، 
مشيرا الى انه مت تخصيص أراض في مدينة 
صباح األحمد السكنية، ومت تسلمها بالفعل 

وجار إعداد اخلطط الستغاللها.
وق��ال الفارس ردا على اقتراحات نيابية 

بإنشاء أف��رع جلامعة الكويت ف��ي املناطق 
البعيدة خاصة اجلهراء واالحمدي وانشاء 
فرع لكلية التربية األساسية ولكلية الدراسات 
التجارية التابعتني للهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب في محافظتي األحمدي 

واجلهراء.
وقال الفارس : ان جامعة الكويت ال تزال 
اجلامعة احلكومية الوحيدة في الدولة، مما 

يضع على عاتقها مسؤولية كبيرة في توفير 
التعليم اجلامعي واع��داد خريج متميز ذي 

مهارات عالية قادرة على اإلبداع في املجتمع.
وأض��اف أن اجلامعة ام��ام ما تواجهه من 
زي���ادة م��ط��ردة ف��ي اع���داد الطلبة املتقدمني 

واملؤهلني للقبول في كلياتها املختلفة.
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