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وزير خارجية قطر : نقّدر جهود سمو أمير الكويت والرئيس األميركي 

أجواء إيجابية حلل األزمة اخلليجية

ــوات مـــرت عــلــى بـــدء األزمـــة  ــن 3 س
ــيــجــيــة، ومــــا زالــــت احملــــاوالت  اخلــل
واملساعي الكويتية مستمرة دون كلل 
أو ملل، حفاظا على وحدتنا اخلليجية، 
التي ال غنى لشعوبنا عنها، نستبشر 
ــواردة من الدوحة عن  خيراً باألنباء ال
ــــواء اإليــجــابــيــة .. لعلها فرصة  األج

حلدوث انفراجة تنتظرها املاليني.

بني السطور

ـــر اخلــارجــيــة  ـــرب وزي أع
الــقــطــري، الشيخ محمد بن 
عبد الــرحــمــن آل ثــانــي، عن 
تقديره جلهود صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد، 
والرئيس األميركي دونالد 
ــرة بــشــأن حل  ــي تــرامــب األخ

األزمة اخلليجية.
وقــال آل ثاني في مقابلة 
مع سكاي نيوز البريطانية، 
ــود  ــه نـــأمـــل أن تـــــؤدي اجل
األخيرة من الواليات املتحدة 
والكويت إلــى شــيء إيجابي 
لشعوبنا ، الفــتــا أن هناك 
مبادرة مطروحة حلل األزمة 
اخلليجية واألجــواء إيجابية 
بشأنها ونأمل أن تسفر عن 

خطوات. 
كما أضـــاف آل ثــانــي في 
مقابلة مع قناة اجلزيرة: نأمل 
أن تختلف املبادرة اجلديدة 
ــد جدية  عــن سابقاتها وجن
بالتعامل مع مبادرة الكويت. 

ــع: منفتحون على  ــاب وت
ــوار ومــن يتقدم بخطوة  احل
نتقدم عشراً شرط أن تكون 
جادة وصادقة. وأكد حرص 
الــدوحــة على وحــدة مجلس 
التعاون بصرف النظر عما 
ــدث، الفتا إلــى أن املنطقة  ح
تعيش فترة ساخنة ويجب 
ــي احلــلــول  ــاد حــكــمــة ف ــج إي
ـــضـــمـــان عـــــدم انـــفـــجـــار  ل

األوضاع. 

النفط  إنتاج  خفض  اتفاقية  متديد 
شهرًا إضافيًا
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كورونا..  على  السيطرة  تعلن  فرنسا 
أوروبا ترفع قيود السفر

300 طبيب وممرض من كوبا 
للعمل بالعناية املركزة

أكد الوكيل املساعد 
ـــؤون الــفــنــيــة  ـــش ـــل ل
فـــي وزارة الصحة 
الدكتور عبدالرحمن 
املطيري وصول 300 
طــبــيــب وممــــرض من 
جمهورية كــوبــا إلى 
الـــبـــالد، مــوضــحــا أن 
األطــبــاء واملــمــرضــني 
ــني ســيــكــون  ــي ــوب ــك ال
ــي العناية  عملهم ف
املــركــزة للتعامل مع 
ــة  ــاب ــص احلـــــــاالت امل
بــفــيــروس كـــورونـــا 

املستجد.
ـــح املطيري  وأوض
ان الفريق قام بزيارة 
الــعــديــد مـــن الــــدول 
ـــى ضـــــوء ذلـــك  ـــل وع
وقعت الكويت مذكرة 
تفاهم باملجال الصحي 
لالستفادة من خبراته، 
مــوضــحــا أن الفريق 
ســوف يتواجد ملــدة 6 

جانب من وصول الوفد الطبي الكوبيشهور في البالد.

1 82 6666 5082 6666

احتجاجات عاملية ضد العنصرية األميركية

مظاهرات في لندن وأستراليا واملكسيك

فيما اندلعت تظاهرة ضخمة فــي  لندن 
لالحتجاج على وحشية الشرطة ، فقد شهدت 
أسترليا أمس جتمعات حاشدة تضامنا مع 
احملتجني في الواليات املتحدة الذين ثاروا 
ملــوت رجــل أســود بعد أن اعتقلته الشرطة 

بعنف في مدينة منيابوليس الشهر املاضي.
وسمحت محكمة االســتــئــنــاف فــي نيو 
ساوث ويلز بتجمع في سيدني، حيث شارك 
آالف في مسيرة وسط وجود مكثف للشرطة 
مــردديــن »حــيــاة مــن مهمة؟ حــيــاة السود 

مهمة«.
وامــتــدت االحــتــجــاجــات على انتهاكات 
الشرطة األمريكية، إلى املكسيك حيث قام 
رجال ونساء ملثمون بتخريب مبان ورشق 
السفارة األمريكية في العاصمة مكسيكو 

سيتي باحلجارة، أمس االول.

بدء تسليم رخص القيادة 
املجددة »أون الين«

باشرت وزارة الداخلية أمس، تسليم رخص القيادة التي مت 
جتديدها عن طريق خدمة »أونالين« للمواطنني واملقيمني في 
الفترة السابقة، وحتديداً من 11 أبريل املاضي، وحتى أمس األول.  
واستقبل ضباط وأفراد من قطاع املرور والعمليات أكثر من 50 
مواطناً ومقيماً عقب فتح مبنى األلعاب الرياضية بنادي النصر، 
وهو املكان الذي أعلنت عنه »الداخلية« لتسليم رخص القيادة 
اجلديدة.  وتستمر عملية تسليم رخص القيادة التي تبدأ في الـ 8 

صباحاً وحتى الـ 5 عصراً، طوال أيام األسبوع ومن دون توقف.

»البيئة«: ال تقلقوا .. 
اخلفافيش املرصودة غير ضارة

طمأنت الهيئة العامة للبيئة املواطنني بشأن ما مت رصده من 
خفافيش في إحدى مناطق البالد على سطح أحد املباني بأنها 
غير ضارة، مشيرة إلى أنها من النوع عاري البطن وهو من أكبر 

األنواع في الكويت.
وقالت الهيئة إن اخلفافيش بصفة عامة تتغذى على الفواكه 
ــراد، كما  واحلشرات مثل اخلنافس، العث والصراصير واجل
أنها تقوم بالقضاء على احلشرات الضارة إذ يستطيع اخلفاش 
اصطياد 10 حشرات في الدقيقة، ويسهم ذلــك على االتــزان 

البيئي.
وعن مكان وجود هذا النوع من اخلفافيش، قالت الهيئة إنه 
يتواجد في الشقوق الصخرية وفي املنازل املهجورة وبالقرب 
من املياه، ويبقى طوال النهار متعلقا في مكانه نائما. ويخرج 
ليال الصطياد احلشرات ويكون عادة خروجه عند الغروب وقبل 
مغيب الشمس بقليل.وهو ال يشكل خطر على صحه وسالمة 
اإلنسان، داعية اجلميع إلى إعــادة اكتشاف الطبيعة ومعرفة 

مدى أهمية التنوع األحيائي وآثاره اإليجابية على العالم.

رسميًا .. بايدن مرشح 
الدميقراطيني

 فاز نائب الرئيس السابق جو بايدن مساء أمس األول رسميا 
بترشيح احلزب الدميقراطي خلوض املعركة الرئاسية االمريكية 
ضد الرئيس احلالي دونالد ترامب بعد ان جتــاوز عتبة 1991 
مندوبا التي تؤهله لذلك. وقالت االذاعــة العامة الوطنية ان عدد 
املندوبني الذي ناله بايدن بعد ان اجرت سبع واليــات ومقاطعة 
كولومبيا التي تضم العاصمة واشنطن انتخاباتها التمهيدية يوم 
الثالثاء يضفي الطابع الرسمي على ترشيح بايدن الذي بدا واضحا 
منذ ان حقق فوزا كبيرا في انتخابات »الثالثاء الكبير« التمهيدية 
التي جرت خالل مارس املاضي في 14 والية امريكية باالضافة الى 
انسحاب املرشح البارز السيناتور بيرني ساندرز من املنافسة في 

ابريل واعالنه دعم بايدن بعد ذلك ببضعة ايام.

309 محات  إغاق 
مخالفة في مايو

309 محالت جتارية في جميع   أعلنت بلدية الكويت إغالق 
احملافظات خالل شهر مايو املاضي، ملخالفتها اإلجراءات 

االحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا املستجد.
وذكرت »البلدية« في بيان لها أمس، أن فرقها الرقابية حررت 
1045 مخالفة متنوعة، كما وجهت 2720 إنذاراً وتعهداً حملالت 
جتارية تضمنت مقاه وصالونات ومطاعم وبقاالت وأســواق 

مركزية، كما كشفت على 13304 محال.

»الشؤون«: لم نتقاعس 
ملواجهة »كورونا«

قال وكيل وزارة الشؤون االجتماعية عبد العزيز 
شعيب، إن وزارة الشؤون تعد من أولى اجلهات التي 
طبقت اإلجراءات االحترازية في شأن مكافحة فيروس 
ــا مبنتهي اجلــديــة واالنــضــبــاطــيــة فــي شتى  ــورون ك
قطاعاتها العاملة خالل االزمة، السيما قطاع الرعاية 
االجتماعية، ملا له من أهمية قصوى كونه يضم عدداً 
ــه املتنوعة، مبيناً أن الـــوزارة ال  من النزالء في إدارت
تقبل املساس بسمعة قياديها والعاملني فيها واتهامهم 

بالتقاعس دون وجه حق.
وأضــاف شعيب في تصريح صحافي، أن الــوزارة 
قامت بتطبيق إجـــراءات الصحة الوقائية في شأن 

مكافحة الفيروس حلماية موظفيها والنزالء.

مبادرة مصرية حلل 
األزمة الليبية

أعلن الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي، أمس، عن مبادرة 
سياسية مشتركة وشاملة حلل الصراع في ليبيا.

وقــال السيسي في مؤمتر صحفي مشترك مع قائد اجليش 
الليبي املشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح 
في القاهرة إن »املبادرة تدعو إلى وقف إطالق النار  اعتبارا من 
غد االثنني ، وإلــزام اجلهات األجنبية بإخراج املرتزقة وتفكيك 
امليليشيات وتسليم أسلحتها، بجانب استكمال مسار اللجنة 

العسكرية » 5+5 » في جنيف«.
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