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جهود دبلوماسية مشتركة لتحقيق االستقرار ومحاربة التطرف في املنطقة

قمة برملانية أوروبية - خليجية في الكويت

ما كشفته إحصائيات وزارة العدال عن 
زواج الكويتيني من غير الكويتيات والعكس 
حالة تستحق الدراسة ، من خالل دراسات 
محكمة يتبني فشل عدد كبير من هذه احلاالت 
بسبب اختالف الثقافات وبناء الزواج على 
أس��س مادية من الطرفني ، ه��ده اخلالفات 
تنتهي غالباً بالطالق ، ما يشكل أزمة حقيقية 
تنعكس على نفسية األبناء ، حل مثل هذه 
اإلشكالية يتطلب جهد اجتماعي مضاعف 
لتيسير زواج امل��واط��ن��ني م��ن امل��واط��ن��ات ، 
تخفيف أع��ب��اء وت��ك��ال��ي��ف ال����زواج حتماً 

سيساعد.. »أقلهن مهراً أكثرهن بركة«

بني السطور

أعلن رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن ان رئاسة 
البرملان األوروبي وافقت مبدئيا على اقتراحه بعقد قمة 
برملانية مشتركة في الكويت بني برملانات دول مجلس 

التعاون اخلليجي والبرملان األوروبي بلجانه كافة.
وقال الغامن في مؤمتر صحفي مشترك مع رئيس 
البرملان األوروبي ديفيد ساسولي عقب املباحثات التي 
أجراها اجلانبان مبقر االحتاد األوروبي بحضور سفير 
دول��ة الكويت لدى بلجيكا جاسم البديوي ان القمة 
البرملانية املقترحة ستناقش جميع القضايا املشتركة 

وعلى رأسها تعزيز العالقات بني الطرفني.
وتابع : كما تعرفون فإن االجتماعات املباشرة مهمة 
وحتقق فرصا أكثر لتفاهمات أكبر ولتبادل األفكار 
وان��ا سعيد بانني تلقيت موافقة مبدئية من السيد 

ساسولي«

امل����دن����ي����ون... ال��ض��ح��ي��ة األب�������رز ف��ي 
األزم���������ة ال���س���ي���اس���ي���ة وال���ع���س���ك���ري���ة 

باألراضي الفلسطينية
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مليار   40.5 االستثمار«:  »ضمان 
األج��ن��ب��ي  االس��ت��ث��م��ار  ق��ي��م��ة  دوالر 

املباشر في الدول العربية 
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تدفقات االستثمار االجنبي المباشر 
2020الواردة الى الدول العربية لعام 

بالمليون 
دوالر
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أم��ام  ج��دي��دًا  اخ��ت��ب��ارًا  يخوض  األزرق 
البحرين في ملحق كأس العرب

سمو األمير غادر إلى أملانيا في زيارة خاصة
ب��ح��ف��ظ ال��ل��ه ورع��اي��ت��ه 
غادر صاحب السمو األمير 
الشيخ ن��واف األحمد ظهر 
امس أرض الوطن متوجها 
إل����ى ج��م��ه��وري��ة أمل��ان��ي��ا 
االحتادية وذل��ك في زيارة 

خاصة.
كما بعث صاحب السمو 
األم��ي��ر ببرقية تهنئة إلى 
أخيه صاحب السمو الشيخ 
مت��ي��م ب���ن ح��م��د آل ث��ان��ي 
أمير دول��ة قطر عبر فيها 
سموه عن خالص تهانيه 
مبناسبة ال��ذك��رى الثامنة 
لتوليه مقاليد احلكم مشيدا 
سموه مبا شهدته دولة قطر 
الشقيقة في عهد سموه من 
إجن����ازات تنموية ب��ارزة 
شملت العديد من املجاالت 
سائال سموه ال��ب��اري جل 
وع��ال أن ي��دمي على سموه 
م��وف��ور الصحة والعافية 
مل��واص��ل��ة ق��ي��ادة املسيرة 
احل��ض��اري��ة ، وأن يحقق 
لدولة قطر وشعبها الكرمي 
كل التقدم واالزدهار في ظل 

قيادة سموه الرشيدة.

صاحب السمو قبيل مغادرته البالد أمس

E 3897  15 من ذي القعدة 1442 ه�/25 يونيو 2021 - السنة  اخلامسة عشر - العدد اجلـــمـــعـــة

الشحنة لدى وصولها امس ميناء مومبي

أعلن سفير دول��ة الكويت لدى 
الهند جاسم الناجم امس عن وصول 
أكبر شحنة اوكسجني كويتية الى 
ميناء مومبي للمساعدة في مواجهة 

فيروس كورونا املتحور.
وق��ال السفير الناجم ان سفينة 
عسكرية تابعة للبحرية الهندية 
حتمل على متنها أكثر من 7500 
اسطوانة اوكسجني طبي وصلت 
الى ميناء مومبي مقدمة من الكويت 
وذلك من أجل دعم الهند في مواجهة 
ان��ت��ش��ار ال��س��الل��ة امل��ت��ح��ورة من 

فيروس كورونا.

العجيل: قصر العدل 
اجلدي����د بن�ي

 بأحدث التقنيات
قال رئيس املجلس االعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز 
املستشار أحمد العجيل امس إن مشروع قصر العدل اجلديد 
يشتمل على أحدث التقنيات احلديثة ويراعي أعلى مستويات 
األمان في املبنى ما سيمكن القضاء الكويتي الشامخ من أداء مهام 

عمله بالشكل املطلوب.
من جانبه ق��ال نائب رئيس مجلس ال���وزراء ووزي��ر العدل 
ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي إن مشروع 
قصر العدل اجلديد سيلبي جميع احتياجات القضاء واملتقاضني 
خاصة مع ازدي��اد عدد القضايا واملراجعني على احملاكم مشيدا 

بالتعاون بني وزارتي العدل واالشغال والديوان االميري

نسبة النجاح في  
الثانوية العامة 
%  90 جتاوزت 

ق��ال م��راق��ب التعليم الثانوي في 
منطقة العاصمة التعليمية متعب 
العتيبي، إن هذا العام الدراسي كان 
استثنائياً، ووزارة التربية حرصت 
أن تكون االختبارات بشكل مختلف 
وبشكل أك��ث��ر وض��وح��اً وم��ب��اش��رة، 
وك��ان��ت األسئلة منوعة م��ن ناحية 

املوضوع واملقال.
وأض���اف العتيبي، ف��ي تصريح 
لتلفزيون دول��ة الكويت، أن النتائج 
كانت مفرحة، حيث أن نسبة النجاح 
ج����اوزت نسبة %90، ح��ت��ى اآلن، 
وخ��الل األي��ام القليلة املقبلة ستعلن 

النتائج. حتذير رسمي من الترويج 
لعدم التطعيم  

فيما أوض��ح مركز التواصل احلكومي أن احل��االت الصحية 
التي تظهر باللون »األخضر « و»البرتقالي« وفق تطبيق »مناعة 
وهويتي« يسمح لها بالدخول إلى املجمعات التجارية ،املطاعم 
واملقاهي، املسارح والسينما واملراكز الثقافية، واألندية الصحية 
والصالونات، فقد ح��ذر عضو اللجنة االستشارية ملواجهة 
كورونا وعضو جلنة اللقاحات الدكتور خالد السعيد من الترويج 
لعدم التطعيم الذي يعد أهم استراتيجية للخروج من املوجة، 

مؤكدا أن هذا يعد عمال غير مسؤول و مضر ألفراد املجتمع.
وقال السعيد إن حاالت اإلصابة ب�»كوفيد« مرتفعة واملنظومة 
الصحية حتت ضغط عال، وواضح جدا أن االصابات و الدخول 
للمستشفيات والعناية والوفيات من بني غير املطعمني ، الفتا الى 

ان األطقم الطبية مرهقة.

)طالع صفحة 2(

7500 اسطوانة .. أكبر شحنة  
أوكسجني كويتية للهند

)طالع صفحة 5(

)طالع صفحة 4(

غاب الوزيران
فتعطلت أعمال جلنتي 

»الدفاع« و»البيئة« 
ريا�س عواد

أعرب مقرر جلنة الدفاع عن حقوق اإلنسان النائب حمدان 
العازمي عن أسفه من عدم حضور نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الدفاع رئيس اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا الشيخ حمد 

جابر العلي أو من ميثله اجتماع اللجنة امس.
كما أعلن رئيس جلنة البيئة البرملانية الدكتور حمد املطر 
إلغاء اجتماع اللجنة ال��ذي كان سيناقش أسباب التأخير في 
تركيب وحدات معاجلة مياه جميع مجارير األمطار، وعزا املطر 

)طالع صفحة 4(اإللغاء إلى عدم حضور وزيرة األشغال.


