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سموه رعى ختام املشروع الوطني «الكويت تفخر»

األمير للشباب :حافظوا على وحدة الوطن

أوصى سمو األمير الشيخ صباح األحمد شباب وشابات
الكويت باالستمرار في العمل للمساهمة في مسيرة بناء
الوطن ،داعيا إياهم لبذل املزيد من اجلهد والعطاء وتسخير
طاقاتهم اإلبداعية وأن يحافظوا على وحدة الوطن ويكونوا
السد املنيع أمام من يحاول أن يفرق بينهم .
و خالل رعاية سموه احلفل اخلتامي للمشروع الوطني
للشباب «الكويت تفخر»  ،أضاف سموه :أعدكم أني سأكون
دائما الداعم واملساند والراعي لكم لتكونوا في الطليعة
لقيادة هذه املسيرة الوطنية املباركة فأنتم ومازلتم مبعث
الرجاء ومعقد األمل.
وخالل كلمة سموه خالل احلفل  ،قال سموه :أوصيكم
بالعمل على اإلستمرار في املساهمة في مسيرة بناء الوطن
وأن تكونوا في طليعة هذه املسيرة وذلك ببذل املزيد من
اجلهد والعطاء وتسخير طاقاتكم اإلبداعية  ،ان التطورات
الهائلة والسريعة ف��ي م��ج��االت التكنولوجيا والعلوم
واإلبتكار وب��روز نشاطات إقتصادية جديدة ذات قيمة
مضافة عالية قائمة عليها تتطلب منا اإلستجابة السريعة
ملواكبة هذه التطورات.

اللجنة ال��وزاري��ة إلع ��داد ومتابعة
ب ��رن ��ام ��ج ع �م ��ل احل� �ك ��وم ��ة ب�ح�ث��ت
تطوير وإصالح اإلدارة احلكومية
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بني السطور
ما دعى إليه صاحب السمو األمير-
حفظه ال��ل��ه  -م��ن ض����رورة التمسك
بالوحدة الوطنية أصاب كبد احلقيقة..
م��ا أح��وج��ن��ا إل��ى أن نفهم قيمة األم��ن
واالستقرار في زمن الفنت ..جميعاً نشد
على يد األمير الوالد في أهمية مقاومة
من يعمل على تفتيت وحدتنا من أجل
مكاسب زائلة!!

سمو األمير يضع قبلة على رأس إحدى املشاركات

مهندسو البترول اعتصموا أمام «مؤسستهم»

عدد من املهندسني املعتصمني احتجاجا ً على عدم تعيينهم

جيش اجلزائر :االستقرار
أولويتنا ..واملعارضة ترفض
قرارات بوتفليقة
أعلن نائب رئيس الوزراء اجلزائري استعداد احلكومة للحوار
مع املعارضة.
من جانب آخر ،أكد رئيس أركان اجليش اجلزائري ،أحمد قايد
صالح امس أن أمن اجلزائر وسيادتها أمانة غالية لدى أفراد
اجليش ،ونتعهد باحلفاظ عليها مهما كانت الظروف واألحوال.
وق��ال قايد ص��ال��ح ،إن استقرار اجل��زائ��ر أول��وي��ة للشعب
واجليش على حد سواء ،مؤكدا ً وجود عالقة وطيدة بني اجليش
اجلزائري والشعب.

اإلمارات تتسلم سبعة من
مواطنيها ومصريني كانوا
محتجزين في إيران
أعلنت وزارة اخلارجية والتعاون الدولي االماراتية أمس
االفراج عن سبعة من املواطنني االماراتيني ومصريني اثنني كانوا
محتجزين في ايران على خلفية دخولهم مياهها االقليمية لغرض
الصيد.
وذكرت وكالة انباء االمارات (وام) في بيان ان “دولة اإلمارات
تسلمت مواطنيها باالضافة لألشقاء املصريني بعد أن كانوا
محتجزين في إيران منذ نهاية يناير املاضي عندما كانوا يقومون
برحلة صيد بحرية في مياه اخلليج العربي”.
وقالت ان وكيل وزارة اخلارجية والتعاون الدولي االماراتي
أحمد املزروعي اعرب عن شكره جلهاز حماية املنشآت وقوات
خفر السواحل جلهودهم في تسلم املفرج عنهم واملساعدة في
تأمني عودتهم.

نظم عدد من مهندسي البترول
اع��ت��ص��ام��ا أم����س أم����ام مبنى
املؤسسة البترول الكويتية ،
وط��ال��ب امل��ع��ت��ص��م��ون بحل
مشكلة البطالة وإيجاد وظائف
لهم ورفعوا الفتات كتبوا عليها
مطالبهم.
وج�����اءاالع���ت���ص���ام بسبب
تداعيات رس��وب ع��دد كبير من
املتقدمني الختبارات املؤسسة
في اليومني األول�ين فياختبار
التخصص .
كما طالب املعتصمون وزير
النفط الدكتور خالد الفاضل
بالنظر إل��ى ال��درج��ات والنظر
الى محتوى االمتحان  ،مشددين
على ضرورة العداله واإلنصاف
لكل متقدم.
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الكويت متنع مرور «بوينغ
 .. »737و«الكويتية»:
ال منلك أي منها

 459مطلوب ًا ومخالفاً..
حصيلة حملتني أمنيتني
في اجلليب والفحيحيل

أعلنت الكويت ،تعلیق تشغیل وعبور الطائرات
من طراز بوینغ ( 737ماكس –  )8أمريكية الصنع
حتى إشعار آخر  ،على خلفية حتطم طائرة إثيوبية
من الطراز ذاته قبل أيام.
الى ذلك  ،أكد رئيس مجلس إدارة شركة اخلطوط
اجلوية الكويتية يوسف اجلاسم  ،أن جميع طائرات
الشركة نوع “إيرباص” ،وال يوجد لديها طائرات
“بوينغ  ”737مثل التي سقطت قبل يومني في
إثيوبيا ،وأودت بحياة جميع الركاب على متنها .
وأض���اف اجل��اس��م أن ال��ط��ائ��رات ال��ت��ي ستدخل
للخدمة قريبا  28طائرة ،مؤكدا أن اخلطوط الكويتية
لم تتعرض ملثل هذه احل��وادث على مدى  65عاماً
ألن شعارها األساسي هو سالمة الركاب والطائرات
أيضا.

نفذ رج��ال األم��ن العام صباح أم��س حملتني أمنيتني على األس��واق
العشوائية وسوق اخلضار والشقق املشبوهة مبنطقتي جليب الشيوخ
مبحافظة الفروانية وصناعية الفحيحيل  ،أسفرتا عن ضبط  ، 459منهم
 130شخصا بدون إثبات و  51مخالفا لقانون االقامة وانتهاء اقامة و 26
شخصا متغيبا و  15مخمورا و  10أشخاص مطلوبني على ذمة قضايا
مدنية و 4أشخاص في أعمال منافية لآلداب وحترير  164مخالفة مرورية،
و 3أشخاص بحوزتهم مواد مخدرة وحجز  8مركبات.
وقالت اإلدارة العامة للعالقات واالعالم األمني أن هذه احلمالت األمنية
سوف تستمر وفق الواقع امليداني وما يتطلبه من إجراءات أمنية وقائية
للقضاء على املخالفني لقوانني اإلقامة واملطلوبني وذلك بتعاون وتنسيق
كامل مع هيئات ومؤسسات الدولة املعنية.
وناشدت املواطنني واملقيمني ض��رورة التعاون مع رجال األمن بعدم
إيواء أو التستر على أي مخالف للقوانني أو مطلوب للعدالة جتنبا ً للوقوع
حتت طائلة القانون.

