
 11  محليات  االثنين ٣١ يناير ٢٠١١   

 «الطيران المدني»: ٥٤٠٠ مواطن ومقيم عادوا من مصر خالل يومين
حني مت وضع ٣ طائرات حتت الطلب في حال وجود ركاب وذلك بعد 

التنسيق مع سفارة الكويت في القاهرة بشأن هذا األمر.
  وبني بورسلي ان (الكويتية) شغلت يوم امس األول ٧ رحالت الى 
مصر حيث نقلت حوالي ١٥٠٠ راكب من املواطنني واملقيمني، مؤكدا 
ان املؤسسة شغلت يوم امس األول نصف أسطولها من الطائرات.

  يذكر انه بتوجيهات سامية من صاحب السمو األمير تقرر تسيير 
رحالت مجانيــــة على الفور للخطوط اجلوية الكويتية لتســــهيل 
عودة جميع املواطنني الكويتيني واملقيمني في الكويت العالقني في 

مطار القاهرة.
  وصدرت تعليمات الى املســــؤولني في املؤسســــة للتنسيق مع 
سلطات املطار في جمهورية مصر العربية للسماح لعدد من الرحالت 

اإلضافية لطائرات املؤسسة للهبوط في مطار القاهرة.
  وكان مدير ادارة العالقات العامة واإلعالم في مؤسسة اخلطوط 
اجلوية الكويتية عادل بورسلي امس قد أعلن ان سعة حمولة طائرتي 

املؤسسة املتجهتني الى القاهرة يوم أمس تبلغ ٤٧٠ راكبا.
  واضاف بورســــلي في تصريح لـ «كونا» ان الطائرات الـ ٣ التي 
وضعتها املؤسسة حتت الطلب بناء على ما تقرره سفارة الكويت 

في القاهرة تصل سعة احلمولة فيها الى ٥٦٠ راكبا.
  وكانت مؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتية أقلت يوم امس األول 
حوالــــي ١٥٠٠ راكب من القاهرة وذلك بناء على توجيهات ســــامية 
من صاحب الســــمو األمير في تسيير رحالت مجانية وعلى الفور 
للخطوط اجلوية الكويتية لتسهيل عودة جميع املواطنني الكويتيني 

واملقيمني في الكويت العالقني في مطار القاهرة. 

والنصف ظهرا واخلطوط الوطنية ستغادر بـ ٤ رحالت في أوقات 
متفاوتة.

  هذا وذكرت مؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتية امس ان املؤسسة 
مســــتمرة في تســــهيل عودة جميع املواطنني الكويتيني واملقيمني 
فــــي الكويت العالقني في مصر للعودة الى البالد في أســــرع وقت 

ممكن.
  وذكر مدير ادارة العالقات العامة واالعالم عادل بورسلي لـ «كونا» 
انه متت جدولة رحلتني الى القاهرة ستقلعان ظهر اليوم (أمس) في 

 قالت اإلدارة العامة للطيران املدني امس ان إجمالي عدد القادمني 
مــــن جمهورية مصر العربية من املواطنني واملقيمني بلغ يوم امس 

األول حوالي ٣٠٢٥ راكبا.
  وذكر مدير إدارة العمليات في مطار الكويت الدولي عصام الزامل 
لـ «كونا» انه من املتوقع ان يصل إجمالي الركاب القادمني من مصر 

اليوم (أمس) األحد الى حوالي ٣٩٠٠ راكب.
  وعن عدد الرحالت التي متت أمس، أوضح الزامل ان من اخلطوط 
التي أقلت املواطنني واملقيمني يوم امس األول الى البالد هي اخلطوط 
اجلويــــة الكويتية التي نقلت ما يقــــارب ١٥٠٠ راكب في حني نقلت 
اخلطوط الوطنية ١٥٥ راكبا ونقلت طيران اجلزيرة ٣٦٧ راكبا من 

األقصر وأسيوط واالسكندرية.
  وأضاف ان اخلطوط املصرية أقلت ٣٥٩ راكبا قادمني من أسيوط 
والقاهرة في حني حملت شركة طيران املصرية العربية من االسكندرية 

١٠٠ راكب.
  وأشــــار الى ان اخلطوط املصرية أعادت جدولتها وستغادر الى 
األقصر في الســــاعة الثالثة و٤٠ دقيقة عصرا وأخرى ستغادر من 

القاهرة في الساعة الثالثة وخمس دقائق.
  أما بالنسبة للرحالت القادمة فأفاد الزامل بأن اخلطوط اجلوية 
الكويتية القادمة من شرم الشيخ ستصل في الساعة اخلامسة و٥٠ 
دقيقــــة وعلى متنها ١٢٠ راكبا، موضحــــا ان رحلة اخرى للكويتية 

القادمة من القاهرة ستصل في الساعة السادسة و٥٠ دقيقة.
  وعن الطائرات اإلضافية املغــــادرة امس واملتجهة الى القاهرة، 
قال ان اخلطوط اجلوية الكويتية غادرت في الساعة الثانية عشرة 

 بعد التوجيهات السامية من صاحب السمو بتسيير رحالت مجانية لنقل العالقين

 رابطة تدريس «التطبيقي» تطالب 
بإيقاف إيفاد معيدي البعثات بمصر  «حقوق اإلنسان»: الحكومة المصرية

  مطالبة بالتجاوب مع المطالب الشعبية
 اصـــدرت اجلمعيـــة الكويتيـــة 
حلقوق االنســـان بيانا طالبت فيه 
احلكومـــة املصريـــة بالتجاوب مع 
مطالب الشعب، وقالت اجلمعية في 
بيانها: مثلت االحتجاجات الشعبية 
في مصـــر حتديا واضحـــا للنظام 
املصري وقدرته على التعامل معها 
بناء على معاييـــر منظومة حقوق 
االنسان وخصوصا حقوق التعبير 
عن الرأي وحقوق التجمع السلمي 
للمواطنـــني في االماكن العامة، وقد 
جاءت ردود الفعل متنافية مع ابسط 
هذه احلقوق حيث استخدمت ادوات 
القمع املتنوعة لتفريق املتظاهرين 
الرصاص املطاطي  مثل اســـتخدام 
والرصاص احلي والقنابل املسيلة 
للدموع وخراطيم املاء والهراوات من 

قبل قوات األمن املركزي.

  واضافت: ان تعامل السلطات مع 
حركة االحتجاج بوسائل امنية غير 
ذي جدوى حيث ان ما هو مطلوب هو 
اجناز اصالحات واسعة النطاق تلبي 

املطالب املشروعة للمصريني.
  وزادت: ان املطلوب من احلكومة 
املصرية هو ان تتجاوب مع املطالب 
الشعبية من اجل تأكيد حقوق االنسان 
التعبير والتجمـــع والتواصل،  في 
وتعمل ايضا من اجل اجناز اصالحات 
سياســـية تـــؤدي الى قيـــام نظام 
دميوقراطي يعزز حقوق املصريني 
في اختيار ممثليهم السياسيني ومتكني 
الشعب من تداول السلطة بوسائل 
سلمية، كما يجب العمل على االطالق 
الفوري لسراح املعتقلني السياسيني 
وكل اولئـــك الذين اعتقلوا بســـبب 

تظاهرهم مؤخرا. 

 محمد المجر
  اعرب امني سر رابطة اعضاء 
هيئة التدريس في الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب د.أحمد 
املطيري عن كامل تقدير الرابطة 
للتعليمات السامية التي اصدرها 
الشــــيخ  الســــمو االمير  صاحب 
صباح االحمد بتخصيص عدد من 
الرحالت لعودة الكويتيني العالقني 
في مصر بسبب االحداث املؤسفة 
التي تشــــهدها حاليا، مؤكدا انها 
لفتة ابوية كرمية ليست بغريبة 
على ســــموه. وطالب د.املطيري 
مدير عــــام الهيئــــة د.عبدالرزاق 
النفيسي بايقاف بعثات املوفدين 
الــــى جمهوريــــة مصــــر العربية 
الســــتكمال دراساتهم العليا وقفا 
مؤقتا، حيث ان عودتهم للكويت 
جاءت بســــبب الظروف التي متر 
بها مصر، على ان يقوموا مبمارسة 
مهامهم في الهيئة حلني انتهاء تلك 
االحداث ومــــن ثم يعودون ملصر 

الستكمال دراساتهم بعد ان تكون 
االوضاع قد هدأت هناك، الفتا الى 
ضرورة اتخاذ قرار سريع في هذا 
الشأن حتى ال تستقطع تلك املدة 
من بعثتهم وتضيع عليهم. وفي 
ختام تصريحه، متنى د.املطيري 
ملصر الشقيقة وشــــعبها اجتياز 
تلك االزمة بسالم وان يعم اخلير 

ارجاءها وسائر بالد املسلمني. 

 عصام الزامل عادل بورسلي

(سعود سالم)   استقبال بالقبالت للعائدين من القاهرة بسالم  

 عبدالعزيز الصقعبي متوسطا احمد السميط وعبدالعزيز الفضلي  (قاسم باشا)

 د.أحمد املطيري

 الهيئة التنفيذية: حريصون على التواصل المستمر 
  مع جميع الطلبة الدارسين في مصر وتأمين سالمتهم

حتى تهدأ األوضاع وهناك تواصل 
تام مع السفارة الكويتية وغرف 
العمليات ملتابعة الطلبة في مصر». 
ومن جهته أشــــاد مسؤول جلنة 
التطوير والتدريب أحمد السميط 
بجهود جميع املسؤولني في متابعة 
أحوال الطلبة فــــي مصر، مؤكدا 
أن اســــتقرار األوضاع في مصر 
من أهم األمور التي تخص طلبة 
الكويت مبصر الن االستقرار يكفل 
الدراسة لهم، مبينا أن التحركات في 
الشارع املصري اآلن تأخذ طابعا 
خارجا عن الســــياق السلمي من 
عمليات تدمير وحرق ونخشــــى 
أن يتعرض الكويتيون الدارسون 
هناك ألي سوء، مطالبني السلطات 
في مصر باحلفاظ على ســــالمة 
الطلبة وضرورة التروي والهدوء 

بدراسة املوقف بصورة جيدة.  

الطلبة  والتواصل مباشــــرة مع 
والسفارة الكويتية وامللحق الثقافي 
الواضحة وحسن  على جهودهم 
تعاونهم. ومن جانبه قال رئيس 
جلنة الشباب والتعليم العالي في 
الهيئة التنفيذية لالحتاد الوطني 
لطلبة الكويت عبدالعزيز الفضلي 
«ان األحــــداث فــــي مصر هاجس 
حقيقي غير مستقر تعيشه مراكز 
محافظات في مصر من مظاهرات 
وعدم القــــدرة على التواصل مع 
الطلبة واالحتاد وانقطاع لعمليات 
االتصال واالنترنت، لكن بجهود 
اللجنة املشــــكلة ملتابعة أحوال 
الطلبة في مصر قامت بالتواصل 
الرسمية وايجاد كل  مع اجلهات 
الســــبل لنقل الطلبــــة، الفتا إلى 
أنه على جميع الطلبة في مصر 
ان يالزموا أماكنهم وال يتحركوا 

بتســــهيل إجراءات خروج جميع 
الطلبة وارســــال كتب رســــمية 
جلميع اجلامعات التي يدرس بها 
طلبتنا لتأجيــــل االختبارات إلى 
حني استقرار األوضاع في مصر 
مطالبا بتحرك حكومي سريع في 
تســــهيل املهمات في نقل الطلبة 
من مصر إلــــى الكويت من خالل 
قرار أمير البــــالد صباح األحمد 
ـ حفظــــه اهللا ورعاه ـ في توفير 
رحالت مجانية لنقل الطلبة من 
مصر إلى الكويت. وثمن الصقعبي 
جهود صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد في توفير الرحالت 
املجانية جلميع الطلبة الكويتيني 
ووزارة اخلارجية على تواصلها مع 
املواطنني منذ اليوم األول لألحداث 
اللجنة املشــــكلة ملتابعة  وكذلك 
أحوال الطلبة في مصر والتعامل 

 آالء خليفة
الهيئة    أكــــد نائــــب رئيــــس 
التنفيذية لالحتاد الوطني لطلبة 
الكويت لشؤون فروع االحتادات 
عبدالعزيز الصقعبي أن الظروف 
التي مير بها طلبــــة الكويت في 
مصر حرجة وصعبة وتعتبر من 
القضايا املهمة التي تتعلق بسالمة 
الطلبة، مع العلم أن األجواء التي 
يعيشها الطلبة من سئ إلى أسوأ 
والصورة التي تصل لنا سيئة من 
عمليات شغب مظاهرات وعنف 
وارتبــــاكات والوضــــع في مصر 
خطير ومهــــدد. وذكر الصقعبي 
خــــالل املؤمتر الصحافــــي الذي 
عقد فــــي مقر الهيئــــة التنفيذية 
لالحتــــاد الوطني لطلبة الكويت 
ملتابعة أحوال الطلبة الدارســــني 
في مصر مســــاء امس االول «أن 
رئيس الهيئة اإلدارية بدر نشمي 
سافر إلى مصر حتى يكون قريبا 
من احلدث للتواصل مع اجلهات 
الرسمية والسفارة وتسهيل مهمات 
الطلبــــة للعودة إلــــى الكويت»، 
مشــــيرا إلى أنه عند وصوله إلى 
مطار القاهرة كانت األوضاع غير 
مستقرة ومبجرد ذهابه إلى مقر 
االحتاد أوقفه ثالثة حاولوا سلبه، 
ولكن هللا احلمد حتاشاهم حتى 
وصل إلى املقر وكان في استقباله 
رئيس احتــــاد طلبة مصر ناصر 
العتيبي ومن بعــــده مت التوجه 
إلى مقر الطالبات ومت االطمئنان 
عليهن. ومــــن جانب آخر أوضح 
التنفيذية  الهيئــــة  أن  الصقعبي 
نشرت في موقعها بصفحة الفيس 
بوك جميع األرقــــام واملعلومات 
للتواصل مع الطلبة إلرشــــادهم 
وتسهيل إجراءات نقلهم، مشيرا 
إلى انهم انشــــأوا غرف عمليات 
في منطقتني مبصر في العجوزة 
وميدان لبنان وارقامهم في منطقة 
العجوزة ٠٠٢٠٢٣٠٢٦٤٣٧، وميدان 
لبنان ٠٠٢٠٣٣٤٧٠٢١٣، ورقم رئيس 
االحتاد مبصر ٠٠٢٠١١٩٩٩٩٩٣٣، 
الفتا إلــــى أن الوفد حريص على 
التواصل مــــع الطلبة على الرغم 
من األزمة في االتصاالت فجميع 

اخلطوط خارجة عن اخلدمة.
   وأضــــاف الصقعبي أن الوفد 
الســــفارة ومتت  إلى مقر  توجه 
الســــفير والتباحث معه  مقابلة 
عن تفاصيــــل األوضاع التي متر 
بها مصــــر وإجــــراءات احلفاظ 
على ســــالمة الطلبــــة الكويتيني 
ومن بعده متــــت مقابلة امللحق 
 فيصل العتيبيالثقافي الذي وعدهم بأسرع وقت 

 العتيبي: اتحاد «التطبيقي» يثمن تسيير رحالت مجانية 
  إلعادة الكويتيين العالقين في القاهرة 

 آالء خليفة
ــس االحتاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم    أعرب رئي
ــفه لالحداث الدامية  التطبيقي والتدريب فيصل العتيبي عن بالغ اس
التي شهدتها جمهورية مصر العربية الشقيقة من تخريب للممتلكات 

العامة للدولة.
  وقال العتيبي ان احلركة الطالبية الكويتية تثمن لصاحب السمو 
ــار القاهرة  ــاء الكويت العالقني مبط ــالمة ابن االمير حرصه على س
ــامية بتسيير رحالت  ــكر على اوامره الس ــموه بالش وتوجهوا لس
مجانية ملساعدة الكويتيني الدارسني مبصر في الرجوع الى وطنهم 

الكويت ساملني.
ــل ان تنجلي تلك احملنة  ــه العتيبي بالدعاء الى اهللا عز وج   وتوج
ــقيقة على خير، وان يحفظها اهللا تعالى من  التي متر بها مصر الش

كل سوء. 

 المبارك يأمر بتخصيص 
طائرتين عسكريتين إلعادة 

الطلبةالعسكريين 
 بناء على توجيهات النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك قامت القوة 
اجلوية في اجليش بإرسال طائرتني عسكريتني وذلك 
للمساعدة في نقل الطلبة الدارسني بالكليات واملعاهد 
العسكرية في جمهورية مصر العربية الشقيقة الى 
الكويت، إثر األحـــداث التي اندلعت مؤخرا، متمنيا 
جلميع أبنائه الطلبة العودة لبلدهم بأمن وســـالم، 
وراجيا من اهللا عز وجل ان يعم الســـالم جمهورية 

مصر العربية الشقيقة. 


