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أكدت سياسة احلوار اجلاد والبناء على أساس املصالح املشتركة وحسن اجلوار

قطر  :نرحب مببادرات خفض التصعيد في منطقة اخلليج
طرود غذائية باسم األمير الراحل لالجئني في األردن
وزع�����ت ال��ه��ي��ئ��ة اخل��ي��ري��ة
اإلس�لام��ي��ة العاملية الكويتية
أم��س األرب��ع��اء ط���رودا غذائية
ل450عائلة فقيرة ومحتاجة في
األردن صدقة عن روح املغفور
له بإذن الله تعالى سمو األمير
ال��راح��ل الشيخ صباح األحمد
اجلابر الصباح طيب الله ثراه.
وق���ال سفير دول���ة الكويت
لدى األردن عزيز الديحاني من
موقع تسليم الطرود الغذائية
ف��ي مخيم (ح��ط�ين) لالجئني
الفلسطينيني إن الكويت ستسير
دوما على نهج العمل اإلنساني
الذي ثبت قواعده األمير الراحل
وس��ت��ب��ق��ى اجل���ه���ود اإلغ��اث��ي��ة
واخليرية من السمات الثابتة
للكويت وقيادتها وأهلها.
وأض����اف ال��دي��ح��ان��ي أن ما
يقوم به الكويتيون واجلمعيات
اإلغ��اث��ي��ة واخل��ي��ري��ة الرسمية
وال��ش��ع��ب��ي��ة “واجب وحق”
جت��اه املستفيدين م��ن الفقراء
واحمل��ت��اج�ين واألس���ر املتعففة
م��ؤك��دا احل���رص على أن تبقى
الكويت في مقدمة الدول الداعمة
ل�لأوض��اع اإلنسانية لشعوب
العالم أجمع دون متييز.
وأوض�����ح أن راي����ة العمل

رحبت دول��ة قطر ،باملبادرة األممية خلفض التصعيد وتسوية
ّ
اخلالفات في منطقة اخلليج ،مشير ًة أنها “ستواصل دعم مثل هذه
املبادرات”.
جاء ذلك في كلمة مندوبة قطر الدائمة لدى األمم املتحدة السفيرة
علياء أحمد بن سيف آل ثاني ،خ�لال جلسة عقدها مجلس األمن
بعنوان“ :احلفاظ على السالم واألم��ن الدوليني :مراجعة شاملة
للوضع في منطقة اخلليج العربي”.
وقالت آل ثاني إن بالدها “ترحب باملبادرات البناءة لسبل خفض
التصعيد وتسوية اخلالفات عن طريق احلوار في منطقة اخلليج؛ ألن
ذلك جوهر نهج وسياسة قطر في التعامل مع األزمة اخلليجية” ،وفق
وكالة األنباء القطرية “قنا”.
وأوضحت أن “سياسة قطر منذ بداية األزمة اخلليجية هي احلوار
اجلاد والبناء على أساس املصالح املشتركة وحسن اجلوار واالحترام
املتبادل لسيادة الدول واستقاللها ووحدتها وعدم التدخل في شؤونها
الداخلية”.
كما أك��دت أن ب�لاده��ا “ستواصل دع��م مثل ه��ذه امل��ب��ادرات التي
تعزز من اللجوء للحلول الدبلوماسية لألزمات والتسوية السلمية
للمنازعات.

(طالع صفحة )6

بني السطور

جانب من اجلهود اإلغاثية الكويتية في مخيمات الالجئني الفلسطينيني

اإلن��س��ان��ي ستبقى وم��س��ي��رة
البذل والعطاء ستستمر حتت
قيادة سمو أمير البالد الشيخ

اإلنساني كما سماها املجتمع
الدولي.

ن��واف األحمد اجلابر الصباح
وع��ل��ى ذل���ك ستبقى ال��ك��وي��ت
بلد اإلنسانية وم��رك��ز العمل

(طالع صفحة )3

 25قتي ًال من قوات األمن في كمني و 11امرأة في تدافع

يوم دامٍ في أفغانستان
شهدت أفغانستان يوماً دامياً أمس
مع مقتل  25من عناصر ق��وات األمن
األفغانية على األق��ل في كمني اتهمت
طالبان باملسؤولية عنه ،كما أعلن
مسؤولون ،في حني لقيت  11ام��رأة
حتفهن بعد ذلك بساعات في حادث
تدافع.
ووقع الكمني ليل الثالثاء األربعاء
في والي��ة تخار (شمال ش��رق) حني
ك��ان عسكريون أفغان «ف��ي طريقهم
إلى تنفيذ عملية في الوالية» قبل أن
«يتعرضوا لهجوم من طالبان» ،كما
أعلن جواد هجري الناطق باسم حاكم
الوالية.
وق��ال لفرانس ب��رس إن «طالبان
متركزت في املنازل احمليطة في املنطقة
ونصبت كمينا ً لقواتنا».

اتهامات لطالبان باملسؤولية عن الهجوم

نصف مليون مستفيد
من خدمات «شلونك»
للحد من «كورونا»
أع��ل��ن م��دي��ر إدارة الصحة ال��ع��ام��ة رئ��ي��س اللجنة
الرئيسية لتطبيق (شلونك) ب��وزارة الصحة الكويتية
الدكتور فهد الغمالس أن عدد من سجلوا في التطبيق من
خالل حتميله من مختلف املتاجر اإللكترونية بلغ حوالي
نصف مليون مستفيد.
وقال الغمالس أمس إن التطبيق إحدى األدوات املهمة
واحللول التكنولوجية التي تعتمد عليها ال��وزارة في
متابعة احل��االت املشتبهة مبرض (كوفيد )19 -خالل
فترة احلجر الصحي املنزلي ،واملصابني باملرض أثناء
فترة العزل الصحي.

(طالع صفحة )3

عمان :مهلة سنة للتصرف
في عقارات األجانب
أص��درت وزارة اإلس��ك��ان والتخطيط العمراني في
سلطنة عمان قرارا بتمديد املهلة الزمنية للتصرف في
األراضي والعقارات اململوكة لألجانب في أماكن احلظر
بالسلطنة ،مل��دة سنة إضافية تنتهي في  31أكتوبر
 ،2021على أن يتم نقل ملكيات هذه األراضي والعقارات
الى عمانيني خالل املدة املشار إليها سابقا.
وجاء في القرار ،أنه مت متديد املهلة الزمنية للمرسوم
السلطاني رقم  ،2018/29بشأن قانون حظر متلك غير
العمانيني لألراضي والعقارات في بعض املناطق داخل
السلطنة ،الى املهلة الزمنية التي تنتهي في  19نوفمبر
 ،2020حيث مت متديد املهلة املمنوحة.

«الكويتية» تطالب بحجر العائدين
في الكويت بد ًال من «الترانزيت»
قام رئيس مجلس إدارة شركة
اخلطوط اجلوية الكويتية الكابنت
علي محمد الدخان ويرافقه بعض
أع��ض��اء مجلس إدارة الشركة
بجولة تفقدية في مبنى الركاب
رق��م  ،4وذل���ك لالطمئنان على
سير العمل في املبنى والسعي
نحو تسهيل خ��ط سير الركاب
ودراسة تطبيق وتنفيذ االجراءات
املقترحة واالشتراطات الصحية
عليهم من قبل اخلطوط اجلوية
الكويتية .
وقال الدخان إن هدف اجلولة

هو االطمئنان على استعدادات
اخل���ط���وط اجل���وي���ة ال��ك��وي��ت��ي��ة
لتطبيق االج��راءات املقترحة في
ح��ال موافقة السلطات الصحية
واإلدارة العامة للطيران املدني
على تنفيذ اخلطة املقترحة من
شركة اخلطوط اجلوية الكويتية
وشركة طيران اجلزيرة ،والتي
تتضمن بأن تقوم شركة الطيران
امل��ع��ن��ي��ة ب���إج���راء ال��ف��ح��وص��ات
واالختبارات الصحية املطلوبة
للركاب.

(طالع صفحة )5

الشاهني يطالب احلكومة بتنفيذ
«التركيبة السكانية» إلصالح اخللل
طالب النائب أسامة الشاهني،
احلكومة باملبادرة بتنفيذ قانون
تنظيم التركيبة السكانية والعمل
الفعال ملعاجلة هذه القضية.
وق���ال ال��ش��اه�ين ف��ي تصريح
صحافي مبجلس األم��ة ،إن إقرار
القانون في املجلس يعد رسالة
نيابية قوية وأيضا من الشعب
الكويتي بأهمية وأولوية إصالح
اخللل بالتركيبة السكانية ،داعيا
إل��ى ع��دم انتظار امل��دد القصوى

واحل���دود النهائية ال���واردة في
القانون .من جانب آخ��ر أوضح
ال��ش��اه�ين أن����ه ي�����ودع ال��ف��ص��ل
التشريعي اخلامس عشر بعد أن
قدم  ٥٨٤عمال تشريعيا تتنوع ما
بني اقتراح برغبة وسؤال برملاني
واقتراح بقانون ،مؤكدا ً أن عددا
كبيرا ً من هذه األعمال رأى النور
ومت إقراره.

(طالع صفحة )4

احلرب املشتعلة بني مرشحي الرئاسة في الواليات
املتحدة األمريكية أخذت حيزا ً كبيرا ً في اإلعالم العاملي،
و التكاد محطة تلفزيونية أو إذاعية إال وتابعتها أكثر
من األخبار احمللية ..السؤال ،هل هناك فرق إن جنح هذا
أو ذاك ،كلهما وجهان لعملة واحدة ..منذ سنوات ونحن
نراقب االنتخابات وال تتغير سياستهم جتاه قضايانا
املصيرية وعلى رأسها القضية الفلسطينية..
لو اجتمع العرب و املسلمون على رأي واحد حلسبت
الواليات املتحدة لهم ألف حساب ..الصهاينة مسيطرون
على القرار األمريكي ،أما نحن فال قرار لنا !
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