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الكويت تعلن تضامنها مع اململكة ورفضها القاطع املساس بسيادتها

السعودية حجر زاوية الستقرار املنطقة

بعد وصول بايدن إلى السلطة ، وملعرفة العرب 
بتوجهاته ف��ي ملف حقوق اإلن��س��ان تسابقوا في 
إطالق سراح سجناء الرأي ، هؤالء الرجال والنساء  
لم يرتكبوا جرائم مخلة بالشرف واألمانة أو أفعاالً 
جنائية ، تهمتهم أن��ه��م طالبوا ببعض احلقوق 
وفضحوا ممارسات خاطئة، وبالتالي متت محاكمتهم 
وتوقيع العقوبات بحقهم ، كانت اإلدارة  في عهد 
ترامب تركز على املصالح املادية ألن الرئيس باألصل 
تاجر .. اآلن تبدل املشهد وج��اءه��م من يركز على 

حقوق اإلنسان فماذا سيفعلون؟

بني السطور

احتجاجات  في  مصابًا   46 العراق: 
بـ5 محافظات 

8

7

وزير اخلارجية يسلم رسالة خطية
 من سمو األمير إلى سلطان ُعمان 

2

العنف  تستخدم  مــيــامنــار  أمـــن  قـــوات 
ضد املتظاهرين

�صمري خ�رض وريا�س عواد

ت��ف��اع��ل ع����دد ك��ب��ي��ر م���ن ن���واب 
مجلس األمة مع البيانات الصادرة 
خ��الل اليومني املاضيني س��واء من 
اخل��ارج��ي��ة ال��س��ع��ودي��ة ردا على 
تقرير الكونغرس االميركي بشأن 
قضية مقتل جمال خاشقجي ، او تلك 
ال��ص��ادرة عن ال��دول العربية وفي 
مقدمتها الكويت تضامنا مع اململكة 

، فقال النائب الصيفي الصيفي إن 
السعودية ه��ي حجر ال��زاوي��ة في 
استقرار املنطقة، مؤيدا ومباركا 
بيان اخلارجية الكويتية الداعم 
للمملكة ب��ق��ي��ادة خ���ادم احل��رم��ني 
الشريفني وولي عهده األمير محمد 

بن سلمان«.
كما أكد النائب الدكتور عبدالله 
الطريجي تأييده لكل اإلج���راءات 

ال��ت��ي ت��ق��وم بها الشقيقة الكبرى 
اململكة العربية السعودية في الدفاع 
عن سيادتها، مشددا على إن ما ورد 
في تقرير الكونغرس وما تبعه من 
حمالت مستعرة ضد اململكة لن تزيد 
األشقاء إال صالبة وقوة، ولن توقف 
سعي اململكة إلى تعزيز السلم ونبذ 

العنف واإلرهاب.
بدوره  قال النائب فرز الديحاني 

إن دورا هاما وم��ح��وري��ا تقوم به 
اململكة ب��ق��ي��ادة امل��ل��ك س��ل��م��ان بن 
عبدالعزيز وولي عهده األمير محمد 
بن سلمان في املنطقة، مشيرا إلى 
أن م��ا تتعرض ل��ه م��رف��وض جملة 

وتفصيالً ملساسه بسيادة اململكة.
 وأضاف إن بيان وزارة اخلارجية 
الكويتية خير دليل على تضامن 

الكويت مع السعودية.
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سعيد: لن نقبل بأي مقايضة في حق الشعب التونسي

مسيرات حاشدة في تونس

508 آالف طالب وطالبة 
ينتظمون اليوم »أون الين« 

ي��ب��دأ ص��ب��اح ال��ي��وم االث��ن��ني 
508176 ط��ال��ب��اً وط��ال��ب��ة في 
امل����دارس احل��ك��وم��ي��ة واأله��ل��ي��ة 
الفصل الدراسي الثاني عبر نظام 
التعليم عن ُبعد املعمول به خالل 
الفصل األول من العام الدراسي 

.2021 - 2020
ووص���ل ع��دد تالميذ املرحلة 
االبتدائية في املدارس احلكومية 
162824 ت��ل��م��ي��ذاً، وامل��رح��ل��ة 

امل��ت��وس��ط��ة 128248 ط��ال��ب��اً، 
ف��ي ح��ني بلغ ال��ع��دد ف��ي املرحلة 
الثانوية بجميع صفوفها 85997 

طالباً وطالبة.
أما في املدارس األهلية فقد بلغ 
ع��دد تالميذ املرحلة االبتدائية 
31190 تلميذاً، وف��ي املرحلة 
املتوسطة 31353 طالباً، مقابل 
26362 متعلماً ف��ي املرحلة 

الثانوية.

»الصحة«: الشحنة 
السادسة من لقاح

فايزر وصلت 
ق��ال وكيل وزارة الصحة املساعد لشؤون الرقابة 
الدوائية والغذائية د.عبدالله البدر ان الشحنة السادسة 

من لقاح فايزر بيونتيك وصلت.
وتبلغ الشحنة التي تسلمتها وزارة الصحة، 53 
ألف و820 جرعة مت نقلها إلى مركز الكويت للتطعيم 
في أرض امل��ع��ارض مبنطقة مشرف الستكمال عملية 

التطعيم.

أك��د الرئيس التونسي قيس 
سعيد أنه لن يقبل بأي مقايضة 
ف��ي ح��ق ال��ش��ع��ب ال��ت��ون��س��ي أو 

تتعلق بسيادة تونس.
وق������ال س���ع���ّي���د ف����ي م��ق��ط��ع 
فيديو نشرته صفحة رئاسة 
اجلمهورية، إنه سيواصل الطريق 
التي بدأها بنفس العزم والقوة 
واإلرادة بعيدا ع��ن أي حساب 
س��ي��اس��ي، وإن أم����وال الشعب 
ستصرف للشعب وللمحتاجني، 
ال ملن ليس لهم ضمير أو إحساس.

وقال سعيد: تشاهدون اليوم 
لألسف كيف تظهر األموال وتهدر 
ف��ي العاصمة، بينما يتحدثون 
ك���ل م���س���اء ع���ن اإلف�����الس وأن 
تونس لم يعد لديها مال، مشّددا 
على أن تونس متلك الكثير من 

اإلمكانيات. 
وج��دد سعيد التأكيد على أنه 
ال يتحرك وفق حسابات البعض 
أو ترتيباتهم ب��ل وف��ق املبادئ 
التي عاهد عليها الشعب التونسي 

والعمل من أجل ما ينفع الناس.

»مأدبة غداء« تكلف وزيرين 
أردنيني منصبيهما 

صدر أمس مرسوم ملكي اردني 
باملوافقة على قبول استقالة وزير 
ال��ع��دل ب��س��ام التلهوني ووزي��ر 
ال��داخ��ل��ي��ة سمير املبيضني من 
ح��ك��وم��ة رئ��ي��س ال�����وزراء بشر 

اخلصاونة.
ومت ت��ك��ل��ي��ف ن���ائ���ب رئ��ي��س 
ال���وزراء ووزي��ر اإلدارة احمللية 
توفيق محمود كريشان ب��إدارة 
وزارة الداخلية وتكليف وزير 

دول��ة للشؤون القانونية أحمد 
الزيادات بإدارة وزارة العدل.

ت��أت��ي اس��ت��ق��ال��ة ال��وزي��ري��ن 
التلهوني واملبيضني بطلب من 
رئيس ال��وزراء بشر اخلصاونة 
وذل��ك حلضورهما مأدبة طعام 
في أحد املطاعم متجاوزين العدد 
املسموح به على الطاولة خالفا 
ألوام��ر الدفاع املتعلقة مبكافحة 

فيروس كورونا املستجد. 

تركيا وإيران .. خالفات 
تتصاعد بشأن العراق

استدعت، تركيا، امس، سفير إيران لديها، في تصعيد 
للخالف املرتبط بالتواجد التركي في العراق، وفق ما 

أفادت وسائل إعالم رسمية.
واستدعى مسؤولون في اخلارجية التركية السفير 
اإليراني محمد فرازمند إلبالغه بأن تركيا تتوقع من 

إيران بأن تقف إلى جانبها في احلرب على اإلرهاب.
وأبلغ املسؤولون السفير ب��أن تركيا ترفض متاما 
تصريحات مسجدي، مشددين على أن أنقرة تبلغ على 
ال���دوام اجلهات املعنية، مبا في ذل��ك ب��غ��داد، بخططها 

استهداف املسلحني.

»2021 بن سلمان يشهد ختام سباق »الفورموال إي الدرعية 

األمير: نستذكر بالفخر 
واالعتزاز شهداء الوطن 
األبرار وأسراه ومفقوديه

هنأ صاحب السمو أمير ال��ب��الد الشيخ ن��واف األحمد 
امل��واط��ن��ني ال��ك��رام واملقيمني على أرض الكويت الطيبة 
بالذكرى الستني للعيد الوطني وال��ذك��رى الثالثني ليوم 
التحرير، مقدرا سموه ما أبداه املواطنون من مظاهر الفرحة 
واالبتهاج بهاتني املناسبتني العزيزتني وما عبروا عنه من 
روح وطنية عالية جسدت والءهم ووفاءهم للوطن العزيز 

وأبرزت روح األسرة الكويتية الواحدة.

)طالع صفحة 2(

بخال�ص العزاء واملوا�ساة من

اأ�سرة جريدة تتقدم 

عائلة الثاقب الكرام

لوفاة املغفور له باإذن اهلل 

عي�سى يو�سف اأحمد الثاقب

�سائلني العلي القدير اأن يتغمد الفقيد

بوا�سع رحمته وي�سكنه ف�سيح جناته

ببالغ احلزن والأ�سى وبقلوب موؤمنة بالق�ساء والقدر


