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«فايزر» و«بيونتيك» :سنطرح لقاح ًا مضاد ًا للمتحور اجلديد خالل  100يوم

«أوميكرون» يرعب العالم
«ط���وارئ ك��ورون��ا»ت��وص��ي مبنع
دخول مواطني دول أفريقية

www.alwasat.com.kw
امل�����وازن�����ة ت���س���ج���ل  1.240م��ل��ي��ار
دي��ن��ار ع��ج��ز ًا بنهاية ال��ش��ه��ر السابع
من السنة املالية

6
سورية« :قسد» بصدد اإلفراج عن
 850متهم ًا باالنتماء لـ«داعش»

اجتمعت أمس جلنة ط��وارىء كورونا ،التي رفعت
بدورها توصياتها الى مجلس ال��وزراء متضمنة منع
دخول القادمني من بعض دول أفريقيا التي ينتشر بها
املتحور اجلديد ،وااللتزام باالشتراطات  ،التشديد على
لبس الكمامات ،وإقرار خطة عاجلة للتطعيم باجلرعة
الثالثة.

بني السطور

مطار جوهانسبرج شهد زحاما من السياح الراغبني في املغادرة

أث���ار تفشي امل��ت��ح��ور اجل��دي��د من
فيروس كورونا املستجد «أوميكرون»
اخلوف والرعب حول العالم ،وحتديدا
في أوروبا ،حيث بدأت العديد من الدول
باتخاذ إجراءات احترازية ملنع وصول
املتحور اجل��دي��د ألراض��ي��ه��ا ،ففرضت
حظرا مؤقتا على القادمني من جنوب

إفريقيا وشددت من قيود السفر  ،حيث
صنفت منظمة الصحة العاملية املتحور
اجلديد ،باعتباره فيروسا شديد العدوى
مثيرا للقلق.
وأعلنت بريطانيا ،أم��س ،تسجيل
إصابتني مبتحور أوميكرون وق��ررت
إضافة أرب��ع دول افريقية إل��ى قائمة

س�������ح�������ب اجل������ن������س������ي������ة م����ن
شخصني اكتسباها بالغش

حظر الطيران لتشمل جنوب افريقيا
وناميبيا وب��وت��س��وان��ا وايسواتيني
وليزوتو وزميبابوي انغوال وماالوي
وموزنبيق وزامبيا
ال���ى ذل���ك أع��ل��ن��ت ش��رك��ت��ا ف��اي��زر
وبيونتيك ،املصنعتان للقاح املضاد
ل��ف��ي��روس ك���ورون���ا امل��س��ت��ج��د ،أنهما

أعلنت وزارة الصحة الكويتية ام��س تشغيل
النظام اإللكتروني للتطعيمات في كل مراكز التطعيم
بالقطاعني احلكومي واألهلي والتي تقدم خدمات
التطعيم الروتينية لكل الفئات املستحقة.
وق��ال مدير إدارة الصحة العامة الدكتور فهد
الغمالس انه مت تطوير خدمات التطعيم بالنظام
الرقمي االلكتروني مع ربطه بتطبيق مناعة على
األج��ه��زة الذكية وذل��ك لتسجيل وتوثيق خدمات
التطعيمات التي ستقدم اعتبارا من ام��س جلميع
الفئات.

(طالع صفحة )2

الئحة جديدة
للتفرغ الرياضي
أعلن املدير العام للهيئة العامة للرياضة حمود
فليطح ان الهيئة بصدد اص��دار الئحة جديدة للتفرغ
الرياضي لالعبني الكويتيني قريبا والتي ستمنح العبي
االندية احمللية في األلعاب اجلماعية االربع وهي القدم
واليد والطائرة والسلة والالعبني املميزين بااللعاب
الفردية ممن ميثلون املنتخبات الوطنية تفرغا موسميا
كامال.
وقال فليطح ان هذه اخلطوة التي جاءت بتوجيهات
وبدعم ومتابعة مباشرة من وزي��ر االع�لام والثقافة
وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن املطيري تأتي
تطبيقا الستراتيجية الهيئة الرياضية لالعوام (2022
  )2028الهادفة الى متكني الشباب الرياضيني منالتميز واإلبداع في ألعابهم املفضلة.

(طالع صفحة )10

(طالع صفحة )9

 3قتلى و 120معتقالً« ..احتجاجات املياه» تتفاقم بإيران

أص��در سمو رئيس ال���وزراء الشيخ صباح اخلالد
قرارا بسحب اجلنسية من بعض األشخاص ،مستندا ً
على املادة  21مكرر/أ من املرسوم األميري  15لسنة
 1959بقانون اجلنسية الكويتية والقوانني املعدلة
له.ونص القرار على سحب شهادتي اجلنسية الكويتية
بالتأسيس م��ن شخصني اثنني مم��ن اكتسباها عن
حامليها بطريق التبعية.
يذكر ان امل��ادة  21مكرر/أ من املرسوم ،واملضافة
بالقانون رقم  30لسنة  ،1970تنص على انه تسحب
شهادة اجلنسية الكويتية إذا تبني انها أعطيت بغير
حق بناء على غش أو أق��وال كاذبة او ش��ه��ادات غير
صحيحة ،ويكون السحب بقرار من مجلس ال��وزراء
بناء على ع��رض وزي��ر الداخلية ،وينبغي على ذلك
سحب اجلنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن
حامل تلك الشهادة بطريق التبعية».

«ال��������ص��������ح��������ة» :ت���ش���غ���ي���ل
إل���ك���ت���رون���ي ل��ل��ت��ط��ع��ي��م��ات
وربطها بـ«مناعة»

ستكونان قادرتني على تصدير لقاحات
م��ع��دل��ة ض��د امل��ت��ح��ور اجل��دي��د خ�لال
 100ي��وم ،مشيرة إل��ى أنهما جتمعان
معلومات حول املتحور «أوميكرون»
لبحث إمكانية تعديل لقاحاتهما.

ح��ذرت منظمة الصحة العاملية من املتحور
«أوميكرون» األشد فتكاً وانتشارا ً ،الذي انتشر
في جنوب أفريقيا ،يوماً بعد يوم يتأكد ما ذهبنا
إليه ،عن أياد خفية تعبث بأرواح البشر وجترب
أسلحتها اجلرثومية وترصد النتائج ،وتعمد
نقل اإلص��اب��ات من موقع إل��ى آخ ،وك��أن البشر
فئران جت��ارب لهؤالء املجرمني ،بعدما تخطت
أع���داد ال��وف��ي��ات اخلمسة ماليني أصبح األم��ر
يحتاج إلى تعاون دولي وعلى جميع املستويات،
ألن املشهد جعل العالم كأنه فيلم خيال علمي
منتج بعناية ،ول��ك��ن أي��ن البطل ال���ذي يبذل
قصارى جهده ويغامر بحياته ليقتل األش��رار
ويخلص العالم منهم ثم يسدل الستار؟ عسى ان
تكون النهاية قريبة.

أصفهان تنتفض ضد نظام طهران

كشفت منظمة حقوقية إيرانية عن
مقتل  3محتجني في محافظة أصفهان،
وسط إيران ،واعتقال العشرات خالل
ما يعرف بـ”احتجاجات املياه” التي
تشهدها مناطق واسعة جنوب غرب
ووسط البالد.
وق��ال��ت منظمة ح��ق��وق اإلن��س��ان
اإلي��ران��ي��ة ،ام��س ،إن  3متظاهرين
نقلوا إلى الطب الشرعي مبحافظة
أصفهان ،مشيرة إل��ى توقيف نحو
شخصا ،فيما قالت جامعة
ً
120
أصفهان احلكومية إن مصابني اثنني
حالتهم خطرة.
وتشهد ع��دة م��دن ج��ن��وب غرب
ووس��ط إي��ران احتجاجات واسعة
ض��د نقص امل��ي��اه ،وس��ط اتهامات
للمسؤولني بسرقتها ونقلها إلى مدن
أخ��رى من أج��ل رف��د مشاريع يعود
بعضها للحرس الثوري.

9
ش����ب����اب األزرق ي����ف����وز ع���ل���ى ن��ظ��ي��ره
ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي ب����ه����دف��ي�ن ل����ه����دف ف��ي
بطولة غرب آسيا

10

الغامن :نقد النظام
الدميقراطي يستهدف
حمايته ال تقويضه
أك��د رئيس مجلس األم��ة م��رزوق الغامن
أن نقد املمارسات اخلاطئة املتعلقة بالنظام
الدميقراطي ومراجعتها باستمرار ال يستهدف
تقويض ه��ذا النظام بل حمايته من حاالت
النكوص والتراجع وحمايته من كل ما يشوه
جوهره ومعناه.
جاء ذلك في كلمة ألقاها امس أمام اجلمعية
العامة ملؤمتر االحت��اد البرملاني الدولي ال
 143املنعقد في العاصمة اإلسبانية مدريد.
وق���ال ال��غ��امن إن��ه على اجلميع التحلي
باجلرأة في التعاطي مع التحديات التي ميكن
أن تؤثر في جوهر النظام الدميقراطي بعيدا
عن حساسية الشعار والرمز.
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