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رسمياً ..البورصة مدرجة ضمن مؤشرات  MSCIلألسواق الناشئة
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احل� � ��رب� � ��ي :جت� ��رب� ��ة ال� �ت� �ع� �ل� �ي ��م ف��ي
«ك� ��ورون� ��ا» ف��رص��ة ث�م�ي�ن��ة ل�ك�ش��ف
نواقص نظام التعليم وعيوبه

الكويت على خارطة االستثمار العاملي
 7ديسمبر عودة العمالة املنزلية

أعلنت بورصة الكويت أمس انها اكملت ادراج السوق في مؤشرات
 MSCIلألسواق الناشئة مع تنفيذ انضمام سبع شركات مدرجة في
السوق األول وهي بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي وزين
وأجيليتي وبنك بوبيان ومباني وبنك اخلليج.
وأكد سمو الشيخ صباح اخلالد رئيس مجلس الوزراء أن ذلك يحقق
قفزة نوعية في ترتيب دولة الكويت مبؤشرات حتسني بيئة األعمال
وتعزيز التنافسية ،وأن تصنيف الكويت كسوق ناشئ لدى جميع
مؤسسات تصنيف املؤشرات العاملية يكتسب أهمية كبيرة خاصة بعد
أن حصلت دولة الكويت في السابق على ترقيتني األولى وفق مؤشر
 FTSE Russellوالثانية وفق مؤشر  S&P Dow Jonesمما يتيح
للكويت احملافظة على مكانتها االقتصادية العاملية
م��ن جانبه ق��ال الرئيس التنفيذي ف��ي ب��ورص��ة الكويت محمد
العصيمي في بيان صحفي “ شهدنا تداوالت جتاوزت  961.6مليون
دينار  ،مضيفا ان االنضمام ميثل عالمة ب��ارزة في النهوض بسوق
املال الكويتي واب��راز الكويت على خارطة االستثمار بأسواق املال
عامليا .
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بني السطور

جانب من اجتماع مجلس الوزراء أمس

أعلن أمس الناطق الرسمي للحكومة طارق
امل��زرم ،أن مجلس ال���وزراء اعتمد خطة عودة
العمالة املنزلية ،اعتبارا ً من تاريخ  7ديسمبر
اجل���اري .وأوض���ح امل���زرم ،أن��ه سيتم تقدمي
اخلدمات اللوجستية للعمالة املنزلية بقيمة

تركيا تسحب
سفينة التنقيب قبل
القمة األوروبية
ع���ادت سفينة التنقيب التركية “أوروتش
رئيس” الى ميناء أنطاليا أمس قادمة من منطقة
متنازع عليها بشرق البحر املتوسط.
وق��ال��ت وزارة الطاقة التركية على موقعها
االلكتروني ان السفينة أكملت مهمة ب��دأت في
العاشر من أغسطس مضيفة “سفينتنا التي جمعت
 10995كيلومترا من البيانات السيزمية ثنائية
األبعاد عادت إلى ميناء أنطاليا”.
ويأتي ذلك قبل أقل من أسبوعني من موعد عقد
قمة لالحتاد األوروب��ي سينظر التكتل خاللها في
العقوبات احملتمل فرضها على أنقرة من جراء
نشاطاتها التنقيبية في شرق البحر املتوسط.

«الداخلية» :تعديل
مواعيد مراكز اخلدمة
اعتبار ًا من اليوم
ذكرت اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم األمني
بوزارة الداخلية أنه تسهيالً على املواطنني وسرعة
إجناز املعامالت في أسرع وقت.
تؤكد اإلدارة أنه سوف يتم تعديل مواعيد العمل
في مراكز اخلدمة بجميع احملافظات وذلك اعتبارا ً
من اليوم الثالثاء  ،على أن يتم استقبال املراجعني
خالل الفترة الصباحية من الساعة  9صباحاً إلى
الساعة  2ظهرا ً.

«موديرنا»:
لقاح كورونا فعال
بنسبة % 100
بعد أسبوعني م��ن إعالنها أن فاعلية اللقاح
وصلت إلى  94.5%بناء على نتائج أولية ،أعلنت
شركة موديرنا األميركية أن النتائج اجلديدة من
التجربة السريرية للمرحلة الثالثة ،والتي شملت
أكثر من  30ألف مشارك ،أظهرت أن اللقاح فعال
بنسبة  100%في الوقاية من حاالت «كوفيد»-19
الشديدة و 94%في الوقاية من املرض على نطاق
أوسع.
وأعلنت موديرنا أنها قدمت طلبات ترخيص
مشروطة للقاحها امل��ض��اد لـ«كوفيد »-19في
ال��والي��ات امل��ت��ح��دة وأوروب�����ا ،قائلة إن نتائج
التجربة السريرية الثالثة متوافقة مع مختلف
ال��دمي��وغ��راف��ي��ات ،مب��ا ف��ي ذل��ك العمر واجلنس
والعرق».

 270دينار كويتي للعامل املنزلي الواحد ،من
غير ت��ذك��رة السفر ،لتغطية تكاليف السكن
واإلعاشة طيلة فترة احلجر الصحي املقررة.
وعقد مجلس ال��وزراء اجتماعه األسبوعي
بعد ظهر أمس في قصر السيف برئاسة سمو

الشيخ صباح اخلالد رئيـس مجلس ال��وزراء،
حيث أوضحت مصادر مطلعة أن املجلس وافق
على تخصيص مدرسة في كل محافظة كمقر
اقتراع لتصويت املصابني بفيروس «كورونا»
واخلاضعني إلجراءات احلجر الصحي.

في الورقة التي أعدها مجموعة من األكادمييني في كلية
التجارة واالقتصاد حتت مسمي «رؤي��ة صادقة لتصحيح
املسار نحو اقتصاد عادل ومستدام» بينوا فيها أننا حتماً
مقبلون على وضع اقتصادي صعب ،بسبب انخفاض أسعار
النفط  ،وجائحة كورونا ،وأن��ه إذا لم تعد خطة واضحة
نلتزم بتطبيقها وبحزم ،سنواجه أياماً عصيبة ال يعلم
مداها إال الله ،اعتمادنا على مصدر واحد للدخل دليل على
سوء التخطيط ،نحن بلد صغير في املساحة وعدد السكان،
وإعادة النظر في بنود االنفاق وايقاف الهدر املالي ميكن أن
يخففا من وطأة األزمة.
ه��ذا بيان للناس إن��ه ال ي��دوم إال وج��ه الله ال��ذي أمر
باالستعداد في أيام الرخاء أليام الشدة .
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تضامن واسع مع الشعب الفلسطيني
ورف� � � � ��ض ل � �ل � �ت � �ق� ��ارب م� � ��ع ال � �ك � �ي� ��ان
الصهيوني

آالف الباكستانيني يتظاهرون لإلطاحة بحكومة عمران خان

مسيرات واحتجاجات رافضة للحكومة الباكستانية

شارك أمس اآلالف من الباكستانيني في مسيرة ،حيث تكتسب
املعارضة زخما لإلطاحة بحكومة رئيس الوزراء عمران خان،
في الوقت ال��ذي تواجه فيه البالد املوجة الثانية من فيروس
كورونا.
وشهدت مدينة مولتان التاريخية خامس مسيرة تنظمها
احلركة الدميقراطية في باكستان ،وهي حتالف يضم  11حزبا
معارضا  .وقامت اإلدارة احمللية بإغالق نقاط الدخول للمدينة
بحاويات الشحن ،كما مت تعليق خدمة الهاتف احملمول في
املدينة ،ولكن النشطاء السياسيني حتدوا القيود للمشاركة في
املسيرة .وألقت الشرطة القبض على العشرات من النشطاء خالل
الـ 24ساعة املاضية ،أثناء محاولتها السيطرة على موقع مسيرة
احلركة.وقال رئيس احلركة موالنا فضل الرحمن إن عمليات
االعتقال تعتبر «إرهاب دولة».
وقالت مرمي نواز ،ابنة رئيس ال��وزراء السابق نواز شريف
أثناء مخاطبتها املشاركني في املسيرة ان أيام احلكومة معدودة،
وال ميكن ألحد إنقاذها».
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الكويت تدين
اغتيال العالم
اإليراني
أعربت وزارة اخلارجية في
بيان لها أمس عن إدانتها حلادث
االغتيال الذي تعرض له العالم
النووي االيراني محسن فخري
زادة في طهران اذ أكدت الوزارة
في بيانها على موقفها الثابت في
رفض كافة أعمال العنف مهما
كانت دوافعها ورفضها ايضا
لكل ما من شأنه زي��ادة التوتر
وتقويض االستقرار في املنطقة
واختتمت ال���وزارة بيانها في
االعراب عن تعازيها ومواساتها
للجمهورية اإلسالمية اإليرانية.

