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»الصحة« أبرمت اتفاقًا مع شركتي فايزر وبايو إن تيك أمس لتوريده

لقاح كورونا في الكويت نهاية ديسمبر

ح���ذر وزي���ر خ��ارج��ي��ة ال���والي���ات املتحدة 
األميركية السابق هنري كسنجر من انزالق 
كبير في العالقات األميركية الصينية، ما قد 
يؤدي إلى نشوب حرب مدمرة أسوأ من احلرب 
العاملية الثانية .  وحتما ستكون مدمرة لتطور 
األسلحة التكنولوجية . احل��رب بني الكبار 
ستنعكس على الصغار وتوقع دماراً قد يعاني 
منه العالم لفترة طويلة ، فالتصعيد األخير 
في زمن ترامب من احملتمل أن يتسبب بكارثة 
، األم��ر يحتاج مزيداً من ضبط النفس وحل 
املشاكل عن طريق التفاوض السلمي بدال من 

حرب كارثية .

بني السطور

 BNT162 أعلنت وزارة الصحة أم��س أن لقاح
احملتمل والقائم على احلمض الريبي النووي الناقل 
للوقاية من م��رض »كوفيد- 19« سيصل إل��ى البالد 
نهاية العام احلالي وسيكون خاضعا ملوافقة اجلهات 

التنظيمية احمللية.
وأعرب الوكيل املساعد لشؤون األدوية والتجهيزات 
الطبية في ال���وزارة عبدالله البدر في بيان صحفي 
عن سعادته بالتوصل إلى االتفاق بني دول��ة الكويت 
وماينز- أملانيا الذي أعلنته كل من شركتي فايزر وبايو 
إن تيك أمس وإب��رام اتفاقية مع وزارة الصحة لتوريد 

اللقاح.
وقال البدر إنه بناء على طلب ال��وزارة سيتم تسليم 
اللقاح مع نهاية عام 2020 وخالل عام 2021 بعد إمتام 
االختبارات السريرية واحلصول على املوافقات الالزمة 
من اجلهات التنظيمية احمللية مضيفا أنه لم يتم اإلفصاح 

عن التفاصيل املالية اخلاصة بهذه االتفاقية.

أج����واء إي��ج��اب��ي��ة ت��ص��ع��د ب��ال��ب��ورص��ة 
وسط قفزة بالسيولة
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 : ل���  ال��ف��ض��ال��ة  ي��وس��ف 
م��رض��ي  غ��ي��ر  ال��س��اب��ق  امل��ج��ل��س  أداء 
���ع���ت  وال������ص������راع������ات اجل����ان����ب����ي����ة ض���يَّ

األولويات
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إدان�����������ة ع����رب����ي����ة ل������� »ه������ج������وم ج������دة« 
اإلرهابي.. ودعوات لردع احلوثيني

األمير : للشهداء أدوار بطولية في حماية الوطن
بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ 
ن���واف األح��م��د ب��رق��ي��ات ت��ع��از إل���ى أس��ر 
ش��ه��داء ال��وط��ن، الشهيد ب��رج��س عشوي 
بالل اخلالدي والشهيد سالم راشد شالب 
الدوسري والشهيد وليد إبراهيم عبدالله 
اجليران والشهيد منذر نعمان عبدالرزاق 
السيف والشهيد حسني علي عبدالله القبندي 
والشهيد خالد فراج محمد الدوسري الذين 
إحتضنهم ثرى الوطن أعرب فيها سموه عن 
خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاتهم 
مستذكرا سموه بكل اإلعتزاز تضحياتهم 
وأدواره���م البطولية في ال��ذود عن حمى 
ال��وط��ن العزيز وب��ذل دمائهم الزكية في 
سبيل ترابه سائال سموه الباري تعالى 
أن يتغمدهم ب��واس��ع رحمته ومغفرته 
ويسكنهم فسيح جناته وينزلهم منازل 
الشهداء األب��رار وأن يلهم أسرهم الكرمية 

صاحب السمو مستقبال سمو الشيخ ناصر احملمد أمسجميل الصبر وحسن العزاء. 

بخال�ص العزاء واملوا�ساة من

اأ�سرة جريدة تتقدم 

عائلـة احلجي

لوفاة املغفور له باإذن اهلل 

جمال عبدالوهاب يو�سف احلجي

�سائلني العلي القدير اأن يتغمد الفقيد

بوا�سع رحمته وي�سكنه ف�سيح جناته

ببالغ احلزن والأ�سى وبقلوب موؤمنة بالق�ساء والقدر
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ترامب يعترف بالهزمية وانتقال السلطة لبايدن

ترامب مينح الضوء األخضر النتقال السلطة إلى بايدن

وزير اخلارجية يتوجه
إلى مصر غدًا

ريا�س عواد

يتوجه وزير اخلارجية الشيخ 
الدكتور أحمد ناصر احملمد الصباح 
غدا اخلميس إلى جمهورية مصر 
العربية في زي��ارة رسمية حتمل 
الكثير م��ن امللفات املشتركة في 
ظل العالقات املتميزة بني الكويت 

ومصر.
وعلمت »ال��وس��ط« أن الناصر 
سيلتقي خ��الل ال��زي��ارة الرئيس 
املصري عبدالفتاح السيسي ووزير 

اخلارجية سامح شكري وتأتي 
ال��زي��ارة لتدعيم اواص��ر التعاون 
املستمر في ظل العالقات املتميزة 

بني دولة الكويت والشقيقة مصر .
وقد زار مؤخرا وزير اخلارجية 
املصري سامح شكري دولة الكويت 
وسلم خالل الزيارة رسالة خطية 
إل��ى ص��اح��ب السمو ام��ي��ر البالد 
الشيخ ن��واف االحمد حتمل دعوة 
من الرئيس عبدالفتاح السيسي  

لزيارة مصر

 107 »التربية« تخصص 
مدارس لالنتخابات

 أعلنت وزارة التربية الكويتية عن اختيار 102 
م��درس��ة وخمس م���دارس للجان الرئيسية لعملية 
االنتخاب املزمع إقامتها في اخلامس من ديسمبر املقبل.   
وقال الوكيل املساعد للشؤون املالية يوسف النجار 
أنه منذ بداية صدور مرسوم الدعوة إلنتخابات مجلس 
األمة قامت الوزارة بتشكيل جلنة عليا وجلان فرعية 

لتوفير االحتياجات املطلوبة للعملية اإلنتخابية.   
وأش��ار إل��ى ان التنسيق ج��اري مع وزارة العدل 
واجلهات املعنية بشكل يومي لتجهيز املدارس وتوفير 
االحتياجات املطلوبة لهم ومواجهة أي عطل في 

املدارس لتكون جاهزة في يوم االنتخاب.    

وجه الرئيس األميركي، دونالد ترامب، 
مساء أمس األول، فريقه للتعاون مع الرئيس 
املنتخب جو بايدن خالل املرحلة االنتقالية، 

رغم خططه ملواصلة إقامة دعاوى قانونية.
وأك��د ترامب في تغريدة على “تويتر” 
أنه سيوصي رئيسة إدارة اخلدمات العامة 
األميركية، إميلي ميرفي، “بالقيام مبا يلزم 

فيما يتعلق باالنتقال الرسمي للسلطة«.
وتابع: قضيتنا متضي بقوة وسنواصل 
املعركة. أنا أؤمن أننا سننتصر، لكن ملصلحة 
ب��الدن��ا، أوص��ى ب��أن تقوم إميلي وفريقها 
مبا يلزم عمله فيما يتعلق بالبروتوكوالت 
األولية وأبلغت فريقي بأن يقوم بالشيء 

ذاته«.
وأبلغت إدارة اخلدمات العامة األميركية 
بايدن رسميا بأنه سيتلقى األموال الالزمة 
وفقا للقانون لتسيير املرحلة االنتقالية، 
م���ا ي��ع��ن��ي أن��ه��ا اع��ت��رف��ت أخ���ي���را ب��ف��وزه 

باالنتخابات.

»الداخلية«: على مخالفي 
اإلقامة تعديل أوضاعهم 

قبل31 ديسمبر  
 دع��ت وزارة الداخلية مخالفي 
ق��ان��ون اإلق��ام��ة م��ن ت��اري��خ 1 يناير 
2020 وما قبله والراغبني بتعديل 
اوضاعهم الى مراجعة إدارة شؤون 
اإلق��ام��ة املختصة ف��ي الفترة م��ن 1 
ديسمبر إلى 31 ديسمبر املقبل وسداد 
ال��غ��رام��ات املترتبة عليهم ملنحهم 
اإلق��ام��ة وفقا للشروط والضوابط 

املقررة بهذا الشأن.
وقالت ال��وزارة في بيان صحفي 
ل��الدارة العامة للعالقات واالع��الم 

االمني امس انه يجب على املخالف 
لقانون االقامة والذي يرغب مبغادرة 
البالد سداد مقدار الغرامات املترتبة 
عليه متهيدا ملنحه إشعار املغادرة 
وحتى يتسنى السماح له بالعودة 
م���رة أخ����رى. وذك����رت ان املخالف 
لقانون االقامة الذي ال يتقدم لتعديل 
وضعه خ��الل املهلة امل��ق��ررة سيتم 
ات��خ��اذ كافة اإلج����راءات القانونية 
بحقه وإبعاده فورا وعدم السماح له 

بالعودة مرة أخرى الى البالد. 

157 مليار دوالر 
خسائر شركات الطيران

قال االحت��اد الدولي للنقل اجل��وي “إياتا”، إن 
ش��رك��ات الطيران ف��ي سبيلها خل��س��ارة إجمالية 
157 مليار دوالر في العامني احلالي واملقبل، لتزيد 
توقعاتها للقطاع خفضا على خلفيى املوجة الثانية 
من إصابات فيروس كورونا وإجراءات عزل طالت 

األسواق الكبرى.
كان االحت��اد توقع في يونيو أن تبلغ اخلسائر 
100 مليار دوالر خالل العامني، لكنه صار يتوقع 
عجزا 118.5 مليار في العام اجلاري فقط و38.7 

في عام 2021. 
وق���ال م��دي��ر ع��ام إي��ات��ا ألكسندر دو جونياك 
لرويترز : لن يحدث التأثير اإليجابي الكبير على 
االق��ت��ص��اد ون��ش��اط السفر اجل��وي قبل منتصف 

.2021

6 آخرين 4 مرشحني وتؤيد استبعاد  »االستئناف« تعيد 
أي��دت ال��دائ��رة اإلداري����ة ف��ي محكمة االستئناف 
حكم أول درج��ة بإلغاء ق��رار جلنة فحص طلبات 
الترشيح باستبعاد املرشحني باسم السعد وطالل 
دشتي وفاضل أس��د من سجالت املرشحني، وألغت 
حكم استبعاد املرشحة نادية العثمان وأعادتها إلى 

السباق االنتخابي. كما أي��دت احملكمة حكم محكمة 
أول درجة باستبعاد املرشحني إبراهيم دشتي ومحمد 
عيسى وأحمد اخلشنام وفاضل ال��دب��وس وه��ادي 
الوطري ومحمد احلداد. وتنتظر أحكام احملكمة بشأن 
مرشحني آخرين قضت محكمة أول درجة بإعادتهم 

إلى االنتخابات واستأنفت إدارة الفتوى أحكامهم، 
وآخرين استأنفوا أحكام أول درجة باستبعادهم من 
االنتخابات، حيث حجزت استئنافاتهم للحكم غدا 
اخلميس وه��م ب��در ال��داه��وم وص��الح الهاشم وأن��ور 

الفكر وهاني حسني وخالد النيف.


