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اخلالد لم نرصد أي إصابة بـ «أوميكرون» ..و «طوارئ كورونا» في حالة استعداد دائم

وزراء «ال������دف������اع» و«اخل����ارج����ي����ة»
و«الداخلية» :يجمعنا مصير واحد

االحتاد األوروبي :الكويت آمنة وبائي ًا
 175مليون دينار مكافأة
الصفوف األمامية لـ«الصحة»
أعلن دي���وان اخل��دم��ة املدنية اعتماد كشوف
مكافآت الصفوف األمامية ملوظفي وزارة الصحة
املستحقني وال��ب��ال��غ��ة  174.92مليون دينار
وإرسالها إلى وزارة املالية.
وأش���ار كتاب وجهته رئيس دي���وان اخلدمة
املدنية م��رمي العقيل ال��ى وكيل وزارة املالية ،
الى املوافقة على استحقاق كافة الكوادر الطبية
والفنية واالداري���ة من العاملني ب��وزارة الصحة
ص��رف املكافأة وفقا للنسب والشرائح احمل��ددة
للفئة االولى والتي قصرها قرار مجلس الوزراء
على العاملني التابعني لوزارتي الصحة والداخلية
دون غيرهم.

بني السطور

اخلالد يستمع إلى شرح مفصل عن املواصفات الفنية للدبابة اجلديدة M1A2K

أك���د س��م��و ال��ش��ي��خ ص��ب��اح اخل��ال��د
رئيس مجلس ال��وزراء امس استقرار
الوضع الصحي في البالد مشيرا إلى
عدم تسجيل أي حالة إصابة باملتحور
اجلديد لفيروس كورونا أوميكرون.
جاء ذلك في تصريح للصحفيني أدلى
به سموه على هامش زيارة قام بها إلى

ميدان األدي��رع التابع للقوة البرية في
اجليش الكويتي.
وق��ال سموه  :أن دول��ة الكويت لم
تسجل أي إصابة باملتحور أوميكرون ،
مبينا أن اللجنة العليا لطوارئ كورونا
في حالة استعداد دائم للتعامل مع هذا
الوضع.

وأوضح سموه أن االحترازات التي
اتخذتها دولة الكويت مبنع دخول أي
شخص لم يتلق التطعيم وفرض مسحة
أثبتت جناعتها م��ش��ددا س��م��وه على
ضرورة االلتزام والتقيد باالشتراطات
الصحية في املرحلة املقبلة.
ال��ى ذل��ك أبقى االحت���اد االوروب���ي،

ام���س ،الكويت ضمن قائمته للدول
الثالثة اآلمنة من الناحية الوبائية
فيما يتعلق بفيروس كورونا املستجد
 كوفيد  19منذ سبتمبر املاضي ،فيماأزال األردن وناميبيا من القائمة.

روسيا حتذر أوكرانيا من مواجهة عسكرية مرعبة
ح�����ذّر وزي�����ر اخل��ارج��ي��ة
ال���روس���ي س��ي��رغ��ي الف���روف
امس من أن سيناريو املواجهة
العسكرية املرعب بدأ العودة
إل����ى أوروب������ا ع��ل��ى خلفية
ال��ت��وت��رات املتصاعدة بشأن
أوكرانيا.
وخ��ل�ال اج��ت��م��اع منظمة
األم��ن وال��ت��ع��اون ف��ي أوروب��ا
في ستوكهولم ،اتهم الوزير
الروسي حلف شمال األطلسي
ب��ت��ق��ري��ب ب��ن��ي��ت��ه ال��ت��ح��ت��ي��ة
ال��ع��س��ك��ري��ة م����ن احل�����دود
ال��روس��ي��ة .ودع��ا ال��غ��رب إلى
درس املقترحات التي ستقدّمها
موسكو في املستقبل القريب
مل��ن��ع ت��وس��ع ال��ت��ح��ال��ف إل��ى
الشرق.
وقال في احلوار مع الواليات
املتحدة وحلفائها ،سنصر على
وض��ع ات��ف��اق مينع أي تقدم
إضافي حللف شمال األطلسي
جت���اه ال��ش��رق ون��ش��ر أنظمة
عسكرية تهددنا على مقربة من
األراضي الروسية». ،

قوات روسية على احلدود االوكرانية

«أوبك :»+اتفاق على زيادة اإلنتاج
 400ألف برميل في يناير

قائد فيلق القدس
ألميركا :ستتهشم أسنانكم

و 3.4مليون برميل يوميا في
فبراير و 3.8مليون برميل يوميا
في مارس .2022
وق���ال ال��ت��ق��ري��ر  :بشكل ع��ام
يبدو أن تأثير أوميكرون سيكون
ف��ي ال��وق��ت احل��ال��ي على وق��ود
ال��ط��ائ��رات ال سيما ف��ي أفريقيا
وأوروبا .

ذك��رت وس��ائ��ل إع�لام رسمية أن قائد فيلق القدس
باحلرس الثوري اإليراني إسماعيل قاآني حذر من أن
الواليات املتحدة «ستتهشم أسنانها» إذا اتخذت أي خطوة
ضد طهران مهما كانت بسيطة.
ونقلت وسائل اإلعالم امس عن قاآني قوله  :قوة هذه
األمة وقدرتها بلغت مستوى أنه إذا اتخذمت (الواليات
املتحدة) أبسط اخل��ط��وات ،ف��إن أسنانكم ستتهشم في
أفواهكم  ،مضيفا ولى زمان فعل ما يحلو لكم.

قال مصدران في أوب��ك +امس
اخلميس إن التكتل ات��ف��ق على
املضي قدما في الزيادة املزمعة
في إنتاج النفط في يناير بقيمة
 400ألف برميل يوميا.
وأش���ار تقرير إل��ى أن تكتل
أوبك +يتوقع زيادة فائض النفط
إلى مليوني برميل يوميا في يناير

موسم الرياض 4.5 :مليون
زائر خالل شهر
ع��ل��ن رئ��ي��س ه��ي��ئ��ة الترفيه
السعودية تركي بن عبداحملسن آل
الشيخ على حسابه في “تويتر” ،
أن موسم الرياض  ،2021حقق
خالل شهر واحد  4.5مليون زائر،
بينهم  145ألف أجنبي من مختلف
دول العالم.
وقال آل الشيخ امس إن املوسم
حقق خالل شهر أرقاماً استثنائية
غير مسبوقة ،وإن عدد الوظائف
التي وف��ره��ا أكثر م��ن  122ألف

وظ��ي��ف��ة ،منها  37أل���ف وظيفة
مباشرة ،و 85أل��ف وظيفة غير
مباشرة.
بلغ عدد القادمني للموسم من
دول اخلليج أكثر من  163ألف
شخص ،ومتيز موسم الرياض
ب��أرق��ام��ه ال��ع��ال��ي��ة ف��ي مختلف
امل��ج��االت ،وبلغ ع��دد التأشيرات
السياحية أكثر من  40ألف تأشيرة
م��ن نحو  104دول م��ن مختلف
أنحاء العالم.

بريطانيا تعتمد دواء ثاني ًا
لتخفيف أعراض «كورونا»
أعلنت وك��ال��ة تنظيم األدوي����ة واملنتجات الصحية
البريطانية امس اعتماد دواء جديد يساعد على تخفيف
أع��راض فيروس كورونا ويقلص من احلاجة إلى دخول
املستشفيات.
وذك��رت الوكالة في بيان صحفي أن��ه مت رسمياً منح
االع��ت��م��اد ل���دواء “زيفودي” لالستخدام لكل م��ن تفوق
أعمارهم  12عاماً ويزيد وزنهم على  40كيلوغراماً ولديهم
أع��راض خفيفة إلى متوسطة من فيروس كورونا إضافة
إلى تصنيفهم ضمن الفئة املعرضة للخطر إما بسبب علة
في القلب أو اإلصابة بالسكري والسمنة أو لتجاوز سنهم
الستني عاما ً.
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دع���وة مسلم ال��ب��راك لكتلة ال��واح��د والثالثني
لالجتماع والتنسيق قبل التشكيل الوزاري مضيعة
للوقت ،ولن حتقق أي إجناز يذكر  ،هؤالء الذين قبلوا
الترشيح ملجلس غير شرعي ،يقدمون مصاحلهم على
مصلحة الوطن ،ال حتاول« ،ما ينغزى فيهم» حتريك
الشارع والتجمعات في ساحة اإلرادة  ،االنتشار
في الدواوين لطرح توجهاتكم أنفع وأقوى تأثيرا ً ،
يجب أن تكون مطالب املعارضة االلتزام بالدستور
ورفض جميع األالعيب والعبث ،اللذان أدخال البلد
في نفق مظلم  ،العمل املنظم ذو األهداف احملددة حتما ً
سيحققان املصلحة الوطنية ،أما التهييج والصوت
العالي لن يحققا أي إجناز “كأنك يا أبا زيد ما غزيت».
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لبنان :ميقاتي يدعو لإلقالع
عن التعطيل وفرض الشروط
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عمان تسعى ل��رد االع��ت��ب��ار أم��ام
قطر
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