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«الصحة» جهزت  107عيادات متكاملة ..وغرفة عزل في كل مقر انتخابي

الكويت تنتخب..
السعودية وقطر ..خطوة على طريق املصاحلة اخلليجية

في ظل ظروف استثنائية بانتشار فيروس كورونا ،يختار
نحو  568ألف ناخب غدا ً  50عضوا من خمس دوائر انتخابية
لتمثيله في الفصل التشريعي السادس عشر ملجلس األم��ة ،
ويتوجه الناخبون الكويتيون إلى صناديق االقتراع  ،إثر إغالق
باب الترشح في الرابع من نوفمبر املاضي على  395مرشحا
ومرشحة منهم  362مرشحا و 33مرشحة .
وفي هذا السياق عقد مجلس الوزراء اجتماعاً استثنائياً بعد
ظهر أمس في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ صباح اخلالد
رئيـس مجلس الوزراء ودعا املجلس كافة املرشحني والناخبني
إلى التعاون مع وزارة الداخلية وسائر اجلهات املعنية من أجل
استكمال هذا العرس الدميقراطي بالنجاح املأمول مع ضرورة
االل��ت��زام بأحكام القانون خاصة في ظل ال��ظ��روف الصحية
االستثنائية وجتسيد روح املسئولية واحملافظة على الوحدة
الوطنية.إلى ذلك أكدت وكيل وزارة الصحة املساعد لشؤون
الصحة العامة الدكتورة بثينة املضف حرص الوزارة على عمل
املسحات اخلاصة بفيروس كورونا للقائمني على تنظيم العملية
االنتخابية والتأكد من خلوها من الفيروس.
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ق��ال��ت وك���ال���ة “بلومبرج”
األم��ري��ك��ي��ة ،م��س��اء اخلميس ،إن
ال��س��ع��ودي��ة وق��ط��ر تقتربان من
ال��ت��وص��ل الت��ف��اق أوّ ل����ي إلن��ه��اء
اخلالف املستمر منذ أكثر من ثالث
سنوات ،بضغط من إدارة الرئيس

األمريكي املنتهية واليته دونالد
ترامب.
وأضافت الوكالة ،إن االتفاق
األوّ ل���ي ل��ن يشمل ال���دول الثالث
األخ��رى التي قطعت ،إل��ى جانب
السعودية ،العالقات مع قطر عام

« اخلارجية» تطالب
ذوي األسرى
بتحديث بياناتهم

 ،2017وهي اإلم��ارات والبحرين
ومصر».
وذك������رت “بلومبرج” أن
“االختراق احمل��ت��م��ل ي��أت��ي بعد
شهور من اجلهود الدبلوماسية
املكثفة بوساطة الكويت ،والتي

اعلن بنك االئتمان الكويتي ان اجمالي القروض
العقارية وقروض املرأة واملنح واحملفظة التي قدمها
للمستفيدين خالل شهر نوفمبر املاضي بلغت 16.9
مليون دينار
وقال البنك في احصائية اصدرها أمس ان القروض
املنصرفة لبناء قسائم خاصة بلغت 1.5مليون دينار
فيما بلغت القروض املنصرفة لبناء قسائم حكومية
نحو  8.5مليون دينار
وأوضح ان القروض املنصرفة لشراء بيوت بلغت
خمسة ماليني دينار في حني بلغت القروض املنصرفة
لتوسعة وترميم السكن اخلاص  197.7الف دينار
وافاد ان القروض املنصرفة لتوسعة وترميم البيوت
احلكومية بلغت 9ر 634الف دينار في حني بلغت منح
ذوي االعاقة  920الف دينار

إيران تتجاوز حاجز
املليون إصابة بـ «كورونا»
جتاوزت ايران عتبة املليون إصابة بوباء «كوفيد-
 ،»19وفق ما أعلنت املتحدثة باسم وزارة الصحة سيما
سادات الري.
وسجلت إي��ران أكثر دول الشرق األوس��ط تضررا ً
من الوباء ،مليوناً و 3آالف و 494إصابة منذ اإلعالن
عن أولى احل��االت في فبراير ،كما أوضحت الري عبر
التلفزيون احلكومي.
وأسفر الوباء عن وفاة  49ألفاً و 348شخصاً في
إي��ران وفق األرق��ام الرسمية التي تعتبرها احلكومة
نفسها بأنها أدنى من الواقع ألسباب مرتبطة بعمليات
الفحص.
وخالل الساعات األربع والعشرين املاضية ،توفي
 358شخصا ً إضافيا ً وسجلت  13922إصابة جديدة،
وفق الري.
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بفضل م��ن الله ث��م ال��وس��اط��ة الكويتية
وزي��ارة كوشنر إلى البلدين الشقيقني قطر
والسعودية للوساطة األمريكية ،يبدو أن
هناك انفراجا ً وأمالً في حل األزمة اخلليجية .
دول اخلليج أخوة في الدين والنسب ،ومهما
حدث من خالف فما بينهم أكبر .نسأل الله
أن يدمي علينا نعمة االتفاق كوحدة واحدة ،
وعودة املياه إلى مجاريها « ..الصلح خير».

وزير الدفاع لقادة اجليش :ضعوا مصلحة الوطن نصب أعينكم
دع���ا ن��ائ��ب رئ��ي��س مجلس ال����وزراء
ووزي���ر ال��دف��اع الشيخ أح��م��د املنصور
كبار ق��ادة اجليش إلى العمل والتعاون
والتنسيق ال��دائ��م فيما بينهم لتحقيق
األه��داف والغايات والتطلعات املنشودة
وبذل كافة اجلهود التي تسهم في تعزيز
قدرات وحدات اجليش الكويتي واالرتقاء
مبستوى أدائها.
ج��اء ذل��ك خ�لال ت��رؤس الشيخ أحمد
املنصور في مقر ال��وزارة أمس اجتماعا
ضم عددا من كبار قادة اجليش مبناسبة
تعيينهم في مناصبهم اجلديدة بحسب
بيان صادر عن مديرية التوجيه املعنوي
والعالقات العامة بالوزارة.

أعلنت وزارة اخلارجية أمس انها بصدد حتديث
قاعدة بيانات ذوي األسرى واملفقودين بهدف تيسير
وسرعة التواصل معهم مؤكدة ان ذلك يأتي من منطلق
حرصها على تقدمي خدماتها لذوي االسرى واملفقودين.
ودعت الوزارة في بيان لها ذوي األسرى واملفقودين
إلى حتديث بيانات االتصال بهم حتى تتمكن من تقدمي
خدماتها إليهم وذل��ك من خ�لال مراجعة مكتب جلنة
شؤون األسرى واملفقودين في الوزارة .

«االئتمان»16.9:
مليون دينار قروض
خالل نوفمبر

أس��ف��رت ع��ن إرس����ال ال��والي��ات
امل��ت��ح��دة ل��وف��د ب��رئ��اس��ة ج��اري��د
كوشنر مستشار ترامب وصهره
للقيام بزيارة للخليج».

وزير الدفاع متوسطا كوكب ًة جديدة من الضباط
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باملقاومة الفلسطينية

بني السطور

أمير قطر مستقبال جاريد كوشنر في الدوحة

www.alwasat.com.kw
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«التمييز» تعيد
 10مرشحني
لالنتخابات

أع��ادت محكمة التمييز أمس عددا
من املرشحني النتخابات «أمة »2020
الى كشوف الترشح ،فيما أيدت شطب
مرشحني آخرين.
وأع�����ادت “التمييز” املرشحني
ب��در ال��داه��وم وه��ان��ي حسني وأحمد
اخلشنام واب��راه��ي��م دشتي وفاضل
ال��دب��وس وط�لال عبداحلميد دشتي
ونادية العثمان وفاضل أسد وصالح
الهاشم ويوسف الغربللي الى كشوف
املرشحني ،ورفضت طعن احلكومة.
باملقابل ،أيدت التمييز شطب أنور
الفكر وخالد النيف املطيري وعايض
بو خوصه.

