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وزير النفط :منوذج يحتذى وستحقق نقلة نوعية في منظومة التغير املناخي باملنطقة

الكويت شريك في مبادرة «السعودية اخلضراء»
«الستة» تعلن موقفها اليوم
من احلوار والعفو
ريا�ض عواد

تعتزم كتلة النواب الستة التي تضم ،النواب حسن جوهر
،ومهلهل املضف ،وبدر املال ،ومهند الساير ،وحمد روح الدين،
وعبدالله املضف إعالن موقفها من احلوار الوطني وتفاصيله
وما أعقبه من إجراءات اليوم االحد .
واوضحت مصادر ان البيان سوف يوضح موقف الكتلة من
املرحلة املقبلة عموما ،ومن احلوار الوطني والعفو على نحو
خاص بدوره دعا النائب فايز اجلمهور كتلة الـ  31لالجتماع
اليوم االحد في ديوانه في اشبيلية  ،للتنسيق بخصوص اللجان
البرملانية و الشعبة البرملانية ومناصب مكتب املجلس وحتديدا
أمني السر واملراقب

بني السطور
سمو ولي عهد اململكة األمير محمد بن سلمان يطلق النسخة األولى للمنتدى أمس في الرياض

أكد وزير النفط ووزير التعليم
العالي الدكتور محمد الفارس ،أن
مبادرتي اململكة العربية السعودية
«السعودية اخلضراء» و»الشرق
األوس��ط األخضر» ستحققان نقلة
نوعية في منظومة التغير املناخي
باملنطقة.
وأش��اد ال��ف��ارس ب��ال��دور الكبير
للمملكة ال��ع��رب��ي��ة ال��س��ع��ودي��ة
فيما يتعلق بتقدمي امل��ب��ادرت�ين،

واص��ف�اً مثل ه��ذه امل��ب��ادرات بأنها
تعد منوذجاً يحتذى به .وأضاف
ع��ل��ى ه��ام��ش اف��ت��ت��اح النسخة
األول��ى للمنتدى السنوي ملبادرة
السعودية اخلضراء في الرياض
إننا سنساهم فيها ونحن مند أيدينا
إلخواننا في اململكة ملشاركتهم في
هذه املبادرة وفي كل املبادرات على
مستوى التخضير أو استخدام
الطاقات املتجددة واستخدام طاقة

«ذوي اإلعاقة» :بطاقات إعاقة
الوافدين دون مزايا مالية
نفت الهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة ما يتم تداولته
عن صرف مزايا مالية وامتيازات ألحد املقيمني ،حيث تعد
مخالفة صريحة لقانون الهيئة الذي يحصر املساعدات املالية
للمواطنني الكويتيني دون غيرهم.
وأشارت بأن الهيئة تقوم فقط بصرف -بطاقة إعاقة -ألي
متقدم بغض النظر عن جنسيته وفقاً للشروط الصحية التي
تنطبق على هذه احل��االت ،وتنحصر فائدتها في إثبات نوع
ودرجة اإلعاقة لإلخوة املقيمني ،دون وجود مزايا مالية حيث
تنحصر هذه املزايا فقط للمواطنني،
وأكدت الهيئة أنها حريصة على تطبيق القوانني ،مبا يحافظ
على املال العام ،ويكفل تقدمي خدمات للمواطنني واملقيمني وفق
ما تقتضيه القوانني ،وتنظمه اللوائح.

«كيو إيت» زودت
مطار غاتويك بأول
شحنة وقود مستدام
أعلنت شركة البترول الكويتية العاملية ان ذراعها التسويقي
لوقود الطائرات «كيو ايت للطيران» قامت بتزويد مطار غاتويك
جنوبي العاصمة البريطانية لندن ب��أول شحنة من وقود
الطيران املستدام (اس ايه اف) .واكدت الشركة في بيان صحفي
انها املرة االولى التي يتم فيها استخدام هذا النوع من الوقود في
رحلة تغادر مطار غاتويك معتبرة أن هذه املناسبة «حدث مهم
بالنسبة لثاني اكبر مطار في اململكة املتحدة».
واوضحت ان شحنات الوقود املستدام التي تزود به اخلزان
الرئيسي للمطار سيتم استخدامها من قبل شركة (ايزي جيت)
البريطانية لتشغيل  39رحلة مقررة بني (غاتويك) ومدينة
(غالسكو) األسكتلندية اثناء قمة اتفاقية االمم املتحدة اإلطارية
لتغير املناخ (كوب  )26التي ستعقد في الفترة بني  31اكتوبر
اجلاري و 12نوفمبر املقبل
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جامعة الكويت تستقبل اليوم
 36ألف طالب وطالبة
تشهد جامعة الكويت صباح اليوم انطالق الفصل الدراسي
األول للعام اجلامعي  ،2021/2022وعودة الدراسة التقليدية
لطلبتها بعد تعليق دام نحو عام ونصف ،في إطار اتخاذ اإلجراءات
االحترازية للحد من تفشي جائحة فيروس كورونا-كوفيد.19
وأك���د أم�ين ع��ام جامعة الكويت وامل��ت��ح��دث الرسمي باسم
اجلامعة األستاذ الدكتور مرضي العياش أن اجلامعة مبختلف
كلياتها تستعد الستقبال نحو  36ألف طالب وطالبة ،مؤكدا ً على
جاهزية جميع الكليات واإلدارات اجلامعية الستقبال طلبتها
وفق االشتراطات الصحية واإلج���راءات االحترازية والوقائية
املوصى بها من قبل السلطات الصحية ،حرصاً منها على تهيئة
اجلو األكادميي اآلمن واحملافظة على صحة وسالمة أبنائها الطلبة
ومنتسبي اجلامعة بكافة املواقع اجلامعية ،لضمان سير العملية
التعليمية وفق بيئة آمنة وصحية.
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الهيدروجني كتكنولوجيا حديثة.
وك��ان ول��ي العهد نائب رئيس
مجلس ال���وزراء السعودي األمير
محمد ب��ن سلمان ،ق��د أطلق امس
النسخة األول��ى للمنتدى السنوي
لـ»مبادرة السعودية اخلضراء» في
الرياض مبشاركة عدد من الوزراء
واملختصني السعوديني والدوليني.
وت���ش���ارك دول����ة ال��ك��وي��ت في
املنتدى ب��وف��د يضم وزي���ر النفط

ووزي���ر التعليم العالي الدكتور
محمد الفارس واملدير العام للهيئة
ال��ع��ام��ة للبيئة ورئ��ي��س مجلس
اإلدارة الشيخ عبدالله األحمد
احل��م��ود ال��ص��ب��اح ووك��ي��ل وزارة
النفط الشيخ ال��دك��ت��ور من��ر فهد
املالك الصباح والرئيس التنفيذي
ملؤسسة البترول الكويتية هاشم
هاشم.
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لم نعهد على احلكومة أن تلعب على تفكيك إجماع النواب
وإضعافه ،من خالل تأخير العفو ال��ذي ما زال مبهماً وال
أحد يعرف ماهيته  ،التأخير شق إجماع النواب وجعلهم
في موقف أضعف وهذا حتماً سيجعل احلكومة تتشدد في
شروطها ،إجماع األربعني نائباً وإعالنهم موقفاً موحدا ً
سيجبر احلكومة على سرعة إعالن موقفها  ،وأخيرا ً هل البلد
حتتاج إلى هذه التكتيكات للوصول إلى العفو الشامل؟ احنا
عيال رقيه وكل من يعرف أخيه ،واحلاصل مو من عاداتنا
وميكن ش��ور م��ن ال يعرف الكويتيني« ..فضوها سيرة
وطلعوا العفو الشامل ما بني االهل مكتسبات».

«دعم الشرعية» يستهدف موقع ًا
لتفخيخ الزوارق املسيرة باحلديدة

التحالف يدمر  4زوارق مفخخة باملوقع

أكدت قيادة قوات حتالف دعم الشرعية في اليمن
امس السبت تنفيذ عملية استهداف موقع لتجميع
وتفخيخ الزوارق املسيرة مبعسكر اجلبانة الساحلي
مبحافظة احلديدة اليمنية.
ونقلت وك��ال��ة األن��ب��اء السعودية «واس» عبر
حسابها ال��رس��م��ي مب��وق��ع ال��ت��واص��ل االجتماعي
«تويتر» عن التحالف قوله إنه «دمر أربعة زوارق
مفخخة باملوقع مت جتهيزها لتنفيذ عمليات عدائية
وهجمات وشيكة .وأض���اف التحالف أن جهوده
العسكرية أسهمت في حماية خطوط املالحة البحرية
وال��ت��ج��ارة العاملية حيث مت اكتشاف وتدمير ما
مجموعه  91زورقا مفخخا ومسيرا عن بعد شكلت
تهديدا مباشرا على األم��ن البحري مبضيق «باب
املندب» وجنوب البحر األحمر.

وزي � ��ر ال� ��دف� ��اع :ال� �ت� �ع ��اون وال �ع �م��ل
العسكري املشترك مع «الداخلية»
يحفظ أمن الكويت
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العميري :األطفال أكثر إقباال على
االش� �ت� ��راك ف ��ي م �س��اب �ق��ة ال �ك��وي��ت
الكبرى للقرآن
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اف �ت �ت��اح م �ب �ه��ر الس �ت ��اد ال �ث �م��ام��ة ف��ي
قطر
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أردوغان 10 :
سفراء لدول غربية
غير مرغوب فيهم
اعتبر ال��رئ��ي��س ال��ت��رك��ي رجب
ط��ي��ب أردوغ������ان ،ام���س السبت،
أن س��ف��راء  10دول غير مرغوب
فيهم في تركيا ،وذل��ك على خلفية
مطالبتهم ب��اإلف��راج عن املعارض
التركي عثمان كافاال.
وعلّق اردوغان على بيان السفراء
العشرة عن كافاال ،قائالً  :في اليوم
ال��ذي ال يعرفون أو يفهمون فيه
تركيا ،سيغادرونها” ،وأض��اف:
فوضت األم��ر ل��وزي��ر خارجيتنا،
ستتعامل على ال��ف��ور م��ع إع�لان
هؤالء السفراء العشرة كأشخاص
غير مرغوب بهم.

