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مجلس الوزراء يشدد على منع التجمعات واالحتفاالت خالل أو بعد االنتخابات

الكويت تعاقدت على  3لقاحات لـ«كورونا»
قطر تشتري  10باملئة من بورصة اسطنبول

عقد مجلس ال��وزراء اجتماعاً استثنائياً بعد ظهر أمس
عبر االتصال املرئي برئاسة سمو الشيخ صباح اخلالد
رئيـس مجلس ال��وزراء ،واستمع املجلس إلى عرض مرئي
قدمه وزير الصحة وقياديو الوزارة حول مستجدات الوضع
الوبائي والذي يشهد انحسارا ً في أعداد اإلصابات والوفيات
ومن يتلقون العالج في العناية املركزة وتزايد عدد حاالت
الشفاء كما مت ع��رض التوصيات اخل��اص��ة ب��اإلج��راءات
االحترازية املتعلقة بعملية املشاركة باالنتخابات البرملانية
وهي :منع أي جتمع خارج مواقع االنتخاب  ،منع التجمعات
واالحتفاالت بعد إعالن نتائج االنتخابات  ،االلتزام الصارم
باالشتراطات الوقائية وباألخص :منع دخول من ال يلتزم
بارتداء كمام الوجه الواقي بالطريقة الصحيحة ،احلفاظ
على اشتراطات التباعد اجلسدي ،تشديد إجراءات التطهير
والتهوية في مواقع االنتخابات.
كما استمع املجلس إلى عرض مرئي تضمن شرحا ً للطعوم
التي مت التعاقد عليها في دولة الكويت وهي (استرا زنيكا -
فايزر -مودرنا) ،والنتائج األولية لفعالية هذه اللقاحات.

بني السطور

الرئيس التركي مستقبال أمير قطر أمس في أنقرة

استقبل أمس الرئيس التركي
رج��ب طيب أردوغ���ان ،أمير قطر
الشيخ متيم ب��ن حمد آل ثاني،
ال��ذي وصل إلى تركيا للمشاركة
ف��ي االج��ت��م��اع ال��س��ادس للجنة

االستراتيجية العليا التركية
القطرية.
وأك���دت م��ص��ادر أن الصندوق
ال��س��ي��ادي ال��ق��ط��ري وق��ع مذكرة
تفاهم مع نظيره التركي لشـراء

 % 10من بورصة اسطنبول
���ؤش����ر ب���ورص���ة
وس���ج���ل م� ّ
اس���ط���ن���ب���ول ق���ب���ل 113.000
نقطة وه���و أع��ل��ى م��س��ت��وى منذ
 26م���ارس امل���اض���ي ،وال��ه��دف

التالي ال��ذي وضعته البورصة
لنفسها هو ال��وص��ول إل��ى حاجز
 135.000نقطة وذلك باستغالل
االستثمارات واألم��وال التي بدأت
بالتدفّق بعد االنفتاح.

«كي إس آر» صاروخ فضاء بسواعد كويتية

رئيس األركان مستقبال فريق مشروع صاروخ الفضاء الكويتي

«االستئناف» تعيد الداهوم
للسباق االنتخابي
ألغت محكمة االستئناف حكم أول درجة وقضت بإعادة املرشح بدر
الداهوم للسباق االنتخابي ،كما قضت بإعادة مرشحني آخرين.
وكانت محكمة أول درجة قد أيدت قرار الشطب بحق الداهوم ،لكنه
وبحكم االستئناف فإنه سيتم إدراج اسمه في كشوف املرشحني مجددا ً.

مقتل  19مسلح ًا موالي ًا
إليران شرق سورية
قتل  19مسلحاً موالياً إلي��ران أمس في ضربات جوية استهدفت
مواقعهم في ش��رق س��وري��ة ،وف��ق ما أف��اد املرصد ال��س��وري حلقوق
اإلنسان.
ورج��ح املرصد أن تكون طائرات إسرائيلية شنت الغارات التي
استهدفت إح��دى املجموعات املسلحة غير السورية املوالية إليران
قرب مدينة البوكمال احلدودية مع العراق في أقصى ريف دير الزور
الشرقي.

أنقرة ..أحكام بالسجن مدى احلياة
لـ 337متهم ًا مبحاولة االنقالب
قضت محكمة في أنقرة أمس ،بالسجن مدى احلياة على  337شخصا
من بينهم ضباط وطيارون في سالح اجلو التركي ،في ختام احملاكمة
الرئيسية املرتبطة مبحاولة االنقالب الفاشلة التي استهدفت الرئيس
رجب طيب إردوغان العام .2016
من جهة أخرى ،حكم على  60شخصا بعقوبات بالسجن ملدد مختلفة
فيما برئ  75على ما جاء في ملخص للحكم حصلت وكالة فرانس برس
عليه .وحوكم نحو  500شخص في إطار هذه احملاكمة الكبيرة.

استقبل رئ��ي��س األرك���ان
ال��ع��ام��ة للجيش الكويتي
ال��ف��ري��ق ال��رك��ن خ��ال��د صالح
الصباح أمس ،فريق مشروع
ص����اروخ ال��ف��ض��اء الكويتي
(كي اس آر) الذي يتم اجنازه
ب���س���واع���د ك��وي��ت��ي��ة ش��اب��ة
ومستمد م��ن رؤي���ة (كويت
جديدة .)2035
وذك��رت مديرية التوجيه
املعنوي وال��ع�لاق��ات العامة
بوزارة الدفاع في بيان صحفي
ان رئيس االركان استمع خالل
اللقاء إلى شرح للمشروع الذي
يهدف إلى انشاء صاروخ شبه
مداري يصل مداه الى الفضاء
اخلارجي ويستخدم في مجال
األبحاث العلمية.

فصيلة دم نادرة
من الكويت إلنقاذ
مريضة في اإلمارات
أعلنت إدارة خدمات نقل الدم في وزارة الصحة إرسالها
فصيلة ن��ادرة من الدم ملريضة مقيمة في دولة اإلم��ارات
العربية املتحدة الشقيقة إلنقاذ حياتها بعد التأكد من
سالمة املتبرعني صحيا.
وق��ال��ت م��دي��رة اإلدارة ال��دك��ت��ورة رمي ال��رض��وان في
تصريح صحفي أمس إن ذلك يأتي ضمن تبادل الفصائل
النادرة بني دول مجلس التعاون اخلليجي ومن املشاريع
التي تقدمها دول��ة الكويت بخصوص سجل املتبرعني
النادرين على مستوى الدول العربية.
وأوض��ح��ت أن��ه مت التوصل إل��ى املتبرعني عن طريق
سجل املتبرعني ذوي الفصائل النادرة الذي مت إنشاؤه
في بنك الدم املركزي منذ عام  1989وبعد البحث في هذا
السجل مت التواصل مع املتبرعني وهم مواطن ومقيم لبيا
نداء اإلنسانية إلنقاذ حياة املريضة.

السودان ..حداد  3أيام
لوفاة الصادق املهدي
أعلنت احلكومة السودانية ،أمس ،احلداد ملدة  3أيام في
البالد على وفاة رئيس ال��وزراء األسبق الصادق املهدي،
متأثرا بإصابته بفيروس كورونا املستجد “كوفيد.”-19
وم��ودع��ا قياديا مهما في ب�لاده ،ق��ال رئيس ال��وزراء
السوداني عبدالله في سلسلة تغريدات عبر حسابه على
تويتر ،ناعياً الصادق :أنعى ومبزيد من احلزن واألسى
للشعب السوداني السيد اإلم��ام ال��ص��ادق امل��ه��دي ،آخر
رئيس وزراء منتخب في السودان ،وال��ذي كان أحد أهم
رجاالت الفكر والسياسة واألدب واحلكمة في بالدنا”.

ما نشهده اليوم من انتشار لوباء كورونا على
املستوى العاملي هو امتحان إلمياننا بأنه لن يصيبنا
إال ما كتب الله لنا  ،ففي احلديث الصحيح عن النبي
صلى الله عليه وسلم ،قال «ال عدوى وال طيرة وال
هامة وال صفر ،وال نوء وال غول ،ويعجبني الفأل»
وقال أيضا ً «واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك ،وما
أصابك لم يكن ليخطئك.
األمر اعتقادي ومعدالت الوفاة جراء الوباء طبيعية
لكن الضرر من إغالق األنشطة احلياتية أكثر ضررا ً ،
فإلى متى سيستمر؟ أعداد الشهداء جراء الوباء وفق
املعدل وهو  1000حالة لكل خمسة ماليني .
استمرار اإلغالق ضرره أكبر.

ال���غ���م�ل�اس :امل���س���وح���ات اجل��م��اع��ي��ة
م��س��ت��م��رة وأج��ري��ن��ا  4آالف مسحة
بقطاع البنوك
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