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«البلدية» وفرت  740عامل نظافة و 57آلية للعمل مبحيط  38جلنة انتخابية

رضا :قانون الصحة النفسية يضيف
الكثير إلى املنظومة الصحية

استعدادت على قدم وساق لـ«التكميلية»
النائب األول ..تشجير حلماية البيئة

ق���ام ال��ن��ائ��ب األول لرئيس
مجلس ال����وزراء ووزي���ر ال��دف��اع
الشيخ ناصر صباح األحمد ومن
من منطلق احملافظة على البيئة
وحمايتها بغرس عدد من الشتالت
ام��س في ل��واء التحرير اآللي6/
باجليش.
وقالت وزارة الدفاع في بيان
صحفي إن���ه ك���ان ف��ي استقبال
ال��ش��ي��خ ن��اص��ر ال��ص��ب��اح رئيس
األرك���ان العامة للجيش الفريق
الركن محمد اخلضر ونائب رئيس
األرك���ان العامة للجيش الفريق
ال��رك��ن عبدالله ن���واف الصباح
وع��دد من أعضاء مجلس الدفاع
العسكري وع��دد من القيادات في
وزارة الدفاع.
وأض������اف ال���ب���ي���ان أن ه��ذه
البادرة تأتي ضمن رؤية الشيخ
ناصر الصباح الهادفة لتوعية
منتسبي وزارة الدفاع من مدنيني
وعسكريني بضرورة العمل على
تشجير مختلف امل���واق���ع التي
يعملون بها بغية احملافظة على
البيئة وحمايتها.
وبني أن تلك الرؤية تهدف أيضا
إلى التوعية بأهمية التشجير في
احملافظ على التوازن البيئي فضال
عن التشجيع على زي��ادة الرقعة
اخلضراء وتنمية الغطاء النباتي.

بني السطور

الشيخ ناصر صباح األحمد يغرس شتالت لتوعية منتسبي اجليش بيئيا ً

اجلزائر ..حتطم طائرة عسكرية ومقتل قائدها

احتراق الطائرة بعد سقوطها في إحدى مناطق والية وهران

مساهمة في رفع املعاناة عن كاهله

 300مليون دوالر من
الكويت للشعب السوري
أعلن الشيخ صباح اخلالد
نائب رئيس مجلس ال��وزراء
وزي��ر اخلارجية رئيس وفد
دولة الكويت املشارك في أعمال
مؤمتر بروكسل الثالث حول
دعم مستقبل سوريا واملنطقة
ع��ن تخصيص الكويت 300
مليون دوالر على م��دى ثالث
سنوات مقبلة مساهمة منها
برفع املعاناة عن كاهل الشعب

ال��س��وري .واك��د اخلالد خالل
اجللسة االفتتاحية للمؤمتر
ام��س ان ه��ذه املساهمة تأتي
ب���ه���دف م���س���اع���دة االش���ق���اء
السوريني وتضميد جراحهم
ف��ي ظ��ل األوض����اع الكارثية
للشعب ال���س���وري امل��ن��ك��وب
وال���ت���ي ان��ع��ك��س��ت ج��ل��ي��ا في
تقارير األمم املتحدة ووكاالتها
املتخصصة.

براءة مسؤولني من االستيالء
على أموال «ستاد جابر»
ق��ض��ت محكمة اجل��ن��اي��ات
ب��ب��راءة م��س��ؤول�ين وموظفني
ف������ي ج�����ه�����ات ح���ك���وم���ي���ة
وآخ���ري���ن م��ن ت��ه��م��ة تسهيل
االس��ت��ي�لاء على امل���ال ال��ع��ام.
ب��دوره أعرب مدير عام الهيئة
العامة للرياضة الدكتور حمود
فليطح ع��ن اع��ت��زازه ب��ب��راءة
مسؤولي وموظفي الهيئة من
تهمة تسهيل االستيالء على
املال العام في قضية مناقصة
«استاد جابر» في حكم نهائي

أعلنت وزارة التربية تسليم  38م��درس��ة ل��وزارت��ي
الداخلية والعدل في ثالث مناطق تعليمية بدءا من الساعة
الثانية والنصف من بعد ظهر أم��س ضمن االستعدادات
إلجراء االنتخابات التكميلية ملجلس األمة املزمع إجراؤها
غدا السبت.
وقال ممثل وزارة التربية لدى جلنة االنتخابات التكميلية
وكيل ال���وزارة املساعد لقطاع املالية يوسف النجار أن
املدارس الـ  38موزعة على ثالث مناطق تعليمية منها أربع
مدارس في منطقة حولي التعليمية ومدرستان في منطقة
الفروانية التعليمية و 32مدرسة تابعة ملنطقة العاصمة
التعليمية وجميعها على أمت االستعداد إلجناح االنتخابات
التكميلية ملجلس األمة.
من جانبها أعلنت بلدية الكويت إكمال جميع استعدادتها
الستقبال االنتخابات عبر توفير  740عامل نظافة و57
آلية ف��ي م��واق��ف امل���دارس وال��ش��وارع احمليطة باالماكن
املخصصة لالقتراع .بدورها أكدت وزارة الصحة انتهاءها
من استعداداتها بتجهيز  16عيادة طبية بكل مستلزماتها
وتوزيعها على جميع مقرات التصويت  ،مع مقر اللجنة
الرئيسية اضافة إلى  62فني طوارئ طبية لتقدمي اخلدمات
الطبية مع توفير  10سيارات اسعاف.

م��ن ق��ب��ل محكمة اجل��ن��اي��ات
والذي جاء تأكيدا للثقة الكبيرة
التي أوليت لهم .وأك��د فليطح
اح��ت��رام��ه وت��ق��دي��ره للقضاء
الكويتي الشامخ ملا يتمع به من
ثقة ونزاهة وعدل .وقال فليطح
ف��ي تصريح ل��وك��ال��ة االن��ب��اء
الكويتية،إن «اس��ت��اد جابر»
ال��دول��ي مت تنفيذه واعتماده
من قبل جلان التفتيش الدولية
وذلك وفقا للمعايير والشروط
الدولية.

أع��ل��ن��ت وزارة ال���دف���اع
اجلزائرية امس حتطم طائرة
تدريب عسكرية إثر سقوطها
في منطقة خالية من السكان
بوالية (وهران) غربي البالد
ما تسبب في مقتل قائدها.
وذك��رت ال���وزارة في بيان
أن ط��ائ��رة ت��دري��ب عسكرية
من نوع (ال  )39حتطمت إثر
مهمة تدريبية م��س��اء أمس
االول ف��ي منطقة خالية من
السكان مبنطقة (سيدي غامن)
بوالية (وهران) ما تسبب في
مقتل قائدها.
وأض���اف البيان أن��ه “إثر
ه���ذه احل���ادث���ة األل��ي��م��ة أم��ر
الفريق ن��ائ��ب وزي���ر ال��دف��اع
الوطني ورئيس أركان اجليش
اجلزائري أحمد صالح بفتح
حتقيق ف��وري ملعرفة أسباب
ومالبسات احلادث”.

صافرات اإلنذار انطلقت فهرول موظفو الوزارة
إلى خارج املبنى

«إخالء بخور» في «التربية»
أكدت وزارة التربية في تغريدة على حسابها بتويتر ،أنه
لم يتم إخالء املوظفني من مبنى الوزراة بسبب البخور ،الفتة
إلى أن أجهزة اإلن��ذار أطلقت صافراتها عرضاً ومت فصلها،
وبالتالي عادت األمور إلى طبيعتها .وكانت مصادر قد ذكرت
أمس أن إشعال البخور داخل مبنى وزارة التربية أدى إلى
إط�لاق صافرات اإلن��ذار  ،مما أرب��ك املوظفني الذين سارعوا
بالنزول إلى الدور األرضي ظنا منهم بوجود حريق ،غير أن
مسؤولي األمن طمأنوا املوظفني من خالل اإلذاع��ة الداخلية
وطالبوهم بالعودة إلى مكاتبهم بعد ما تبني أن الدخان هو
عبارة عن بخور ،وعلق أحد املوظفني على ما حدث قائال “ :
جتربة إخالء صحيحة ناجحة لم يخطط لها”

تركيا تتوقع استالم مقاتالت
 F35نوفمبر املقبل
قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أمس ان بالده تتوقع
ان تتسلم املقاتالت من نوع (اف  )35األمريكية في نوفمبر
املقبل .وأضاف أكار في تصريح صحفي ان “تسير عملية شراء
املقاتالت األمريكية يجري على ما يرام رغم بعض التصريحات
ويواصل الطيارون وفريق الصيانة التركي التدريب في
الواليات املتحدة”.
وتوقع ان تصل املقاتالت (اف  )35الى مدينة (مالطية)
ش��رق تركيا في نوفمبر املقبل موضحا ان��ه مت االنتهاء من
استعدادات البنية التحتية الستقبال الطائرات.
وت��ن��ت��ظ��ر ت��رك��ي��ا م��واف��ق��ة م��ج��ل��س ال��ش��ي��وخ األم��ري��ك��ي
(الكونغرس) على الصفقة في حني يجري الطيارون األتراك
تدريبات في قاعدة (لوك) اجلوية بوالية أريزونا.

العبث ال��ذي متارسه مؤسسة البترول
في ع��دم تعيني الشباب الكويتي من حملة
شهادات هندسة بترول من جامعة الكويت
من يوقفه ملنح الشباب حقوقهم؟ ..البترول
هو ال��ث��روة الوطنية والوحيدة ويجب أن
يديره أبناء الوطن بدالً من توظيف األجانب
والشركات ..فاحتني كلية هندسة بترول وال
توظفون في القطاع النفطي ..عجيبة!!
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ماذا ستفعل إذا كانت رحلتك املقبلة
على «بوينغ  737ماكس »8؟
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واش����ن����ط����ن :ان���ت���ه���اك���ات ال����ص��ي�ن ب��ح��ق
مسلمي الـ «إيغور» هي األسوأ
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