
ن���اص���ر ال���ص���ب���اح: ال���ت���ك���رمي اع����ت����راف ب������دوره ال��ك��ب��ي��ر ف���ي ب��ن��اء 
وت��ع��زي��ز ع��اق��ات ال��ت��ع��اون م��ع ال���والي���ات امل��ت��ح��دة األم��ري��ك��ي��ة

12www.alwasat.com.kw �صفحة ــ 100 فل�س E 3766  3 صفر 1442 هـ/20 سبتمبر 2020 - السنة  الرابعة عشر - العدد الأحــــــــــــــد

ملشاهدة الصفحات
PDF

بيدرسون: بصيص أمل في عمل
اللجنة الدستورية السورية 

غير بيدرسون خالل أعمال اجلنة الدستورية السورية

»املعلومات املدنية« 
حتّدث تطبيق »هويتي«

أعلنت الهيئة العامة للمعلومات املدنية، إطالقها 
 )V1.5.4( النسخة )حتديثاً على تطبيق )هويتي
لتتوافق مع نظام التشغيل IOS 14 ألجهزة اآليفون، 
الذي أطلقته شركة أبل أخيراً، ويعد تعديالً جذرياً على 

نظام التشغيل.
ــس: إنها كانت  وقالت الهيئة في بيان صحفي أم
تستعد مسبقاً لهذا التعديل قبل إطالقه الرسمي من 
الشركة من خالل تعديل تطبيق )هويتي( واختباره 

على أجهزة اآليفون املختلفة احلديث منها والقدمي.
وأوضحت أن هــذا اإلجــراء يأتي حرصاً منها على 
ــالق الرسمي لضمان استمرار عمل  التزامن مع اإلط
تطبيق )هويتي( في األجهزة املختلفة نظراً إلى أهميته 
في إثبات الهوية في ضوء القرار الوزاري وقرار مجلس 
الوزراء بشأن االعتداد بتطبيق )هويتي( بدل البطاقة 

املدنية. 

148 ألف دينار  التجارة: 
1.9 طن معادن  رسوم وسم 
ثمينة في أغسطس املاضي

أعـــلـــنـــت وزارة الـــتـــجـــارة 
ــاعــة، أن إجــمــالــي وزن  والــصــن
املعادن الثمينة املوسومة خالل 
شهر أغسطس املاضي بلغت 1.9 
طــن حصلت عنها رســومــاً تقدر 
بـ148 ألــف دينار كويتي )نحو 

484 ألف دوالر أمريكي(.
وقـــالـــت الــتــجــارة فـــي بــيــان 
صحفي: إن وزن الــذهــب احمللي 
واخلارجي املوسوم بلغ نحو 1.3 
طــن حصلت عنها رســومــاً تقدر 
بحوالي 65 ألف دينار )نحو 212 
ألف دوالر( منها 944 كيلوغراماً 

ذهباً محلياً و363 كيلوغراماً ذهباً 
خارجياً.

وبّينت أن كمية الذهب احمللي 
املوسوم من عيار 22 بلغت 105 
كيلوغرامات في حني بلغت كمية 

الذهب اخلارجي 13.4 كيلوغرام.
وأضافت أن كمية الذهب احمللي 
املوسومة من عيار 21 بلغت 822 
كيلوغرام فــي حــني بلغت كمية 
ــي نحو 152.5  ــارج الــذهــب اخل
كــيــلــوغــرام. الفــتــة إلــى أن كمية 

الذهب احمللي 

اعتبر مبعوث األمم املتحدة 
اخلاص إلى سورية غير بيدرسون 
أن هناك بصيص أمل خافت، ولكنه 
حقيقي أمـــام الــوقــائــع الصعبة 
وانعدام الثقة العميق بني األطراف 
السورية، وذلــك بعد أن متكن من 
عقد جلسة ثالثة للهيئة املصغرة 
للجنة الدستورية بعد توقف دام 

تسعة أشهر.
وقــال بيدرسون خالل إحاطته 
في جلسة مجلس األمــن، اجلمعة 
حـــول الــوضــع فــي ســـوريـــة: إن 
املناقشات داخل اللجنة موضوعية 
ـــارت على  ــي معظمها حــيــث س ف

جدول األعمال

»البيت األبيض«: سموه دبلوماسي ال مثيل له

أمير الباد ينال أرفع األوسمة العسكرية

منح الرئيس األمريكي، صاحب السمو أمير 
البالد الشيخ صباح األحمد الصباح، وسام 
االستحقاق األول بصفة قائد عسكري، حيث قام 
باستالمه الشيخ ناصر صباح األحمد الصباح.. 
تكرمي سمو األمير بأرفع األوسمة العسكرية، 
يعد اعترافاً باجلهود العظيمة والــدور الكبير 
لسمو أمير البالد في املنطقة والعالم، وتتويجاً 
لعالقات الشراكة التاريخية واملتميزة بني دولة 

الكويت والواليات املتحدة األمريكية..
ــر، هــو تــكــرمي للكويت،  ــي تــكــرمي سمو األم
ولإلنسانية.. نسأل الله العلي القدير أن يحفظ 
سموه، وأن يرده ساملاً معافى إلى أرض الوطن 

وأن يلبسه ثياب الصحة والعافية.

بني السطور

اعترافاً باجلهود العظيمة والدؤوبة 
والدور الكبير الذي يقوده سمو أمير البالد 
فــي املنطقة والعالم وتتويجاً لعالقات 
الشراكة التاريخية واملتميزة بني دولة 
الكويت والواليات املتحدة األمريكية، التي 
امتدت على مــدى عقود وتزامنا مع قرب 

حلول الــذكــرى الستني إلقــامــة العالقات 
الدبلوماسية بني البلدين الصديقني، فقد 
أعلن وزير شؤون الديوان األميري الشيخ 
ـــراح، بــأن الرئيس دونــالــد جي  علي اجل
ترامب، رئيس الواليات املتحدة األمريكية 
الصديقة، منح وسام االستحقاق العسكري 

برتبة قائد أعلى لصاحب السمو أمير البالد 
الشيخ صباح األحمد، في مراسم أقيمت 
في املكتب البيضاوي في البيت األبيض 

أول أمس.

نائب األمير يهنئ أمير الباد.. ويشكر الرئيس األمريكي
ــي العهد  بعث سمو نائب األمــيــر وول
الشيخ نواف األحمد، برسالة تهنئة إلى 
صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح 
األحمد، مبناسبة منح الرئيس دونالد جي 
ترامب رئيس الواليات املتحدة األمريكية 
الصديقة لسموه )وســـام االستحقاق 
العسكري األمريكي برتبة قائد أعلى(، 

قال فيها: 
إن هذا التكرمي املتميز لسموكم إمنا هو 
عرفان للمكانة الرفيعة التي حتتلونها 

لــدى املجتمع الدولي وللمكانة الرفيعة 
التي تتبوأها دولة الكويت بفضل قيادتكم 
احلكيمة ومساعي سموكم احلثيثة لتعزيز 
لغة احلوار حلل اخلالفات والنزاعات وملا 
متيزمت به سموكم من حكمة ودبلوماسية 

وإنسانية حظيت باحترام اجلميع.
كما بعث سمو نائب األمير وولي العهد 
ــواف األحــمــد، ببرقية شكر إلى  الشيخ ن
الرئيس دونالد جي ترامب رئيس الواليات 
املتحدة األمريكية الصديقة، أعــرب فيها 

سموه عن شكر صاحب السمو أمير البالد 
الشيخ صــبــاح األحــمــد، وشــكــر الشعب 
الكويتي وشكر سموه واحلكومة لفخامته 
وللواليات املتحدة األمريكية الصديقة 
واعتزازهم مبنح فخامته صاحب السمو 
أمير البالد )وسام االستحقاق العسكري 
األمريكي برتبة قائد أعلى(، وهــو أعلى 
وسام عسكري مينح عن جداره لقائد غير 
أمريكي تقديراً جلهوده السامية وإجنازاته 

املتميزة.

الشيخ ناصر صباح األحمد يتسلم من الرئيس األمريكي دونالد ترامب وسام االستحقاق

احلربي: تأهيل جيل الشباب حسب مقتضيات العصر الرقمي 

»التربية« تعلن نتائج 
الثانوية العامة للعام الدراسي 

2020/2019
أعلن التربية ووزير التعليم العالي د. سعود احلربي نتائج اختبارات 
نهاية العام ملرحلة الثانوية العامة للصف الـ 12 للعام الدراسي )2019-

2020( بقسميها العلمي واألدبي واملعهد الديني
وبلغت نسبة النجاح في القسم العلمي 99.7 %، بينما في القسم األدبي 

97.89 %، أما في التعليم الديني بلغت 96 %.
وتقدم احلربي بالتهاني والتبريكات ألبنائنا الطلبة وألولياء أمورهم 

مبناسبة انتهاء العام الدراسي 2019 – 2020 م، 

اليمن يطالب مجلس األمن بجلسة »طارئة« 
لبحث هجوم احلوثيني على مأرب

طالبت احلكومة اليمنية، أمس، مجلس 
األمن الدولي بعقد جلسة »طارئة« لبحث 
تداعيات هجوم احلوثيني على محافظة 

مأرب، شرقي البالد.
وقالت وزارة حقوق اإلنسان، في بيان 
نقلته وكــالــة األنــبــاء الرسمية “سبأ”: 
إن “مليشيا” احلـــوثـــي مــســتــمــرة في 

مهاجمة محافظة مأرب املكتظة بالسكان 
بالصواريخ الباليستية، دون أن تذكر 

تفاصيل عن ضحايا أو خسائر.
ــن إلــى عقد اجتماع  ــت مجلس األم ودع
طــارئ ملناقشة التداعيات اخلطيرة التي 
تشكلها املليشيات احلوثية على حياة 

اليمنيني في مأرب.

كما دعت إلى اتخاذ اإلجــراءات العاجلة 
للحيلولة دون ارتــكــاب إبـــادة جماعية 
ومــجــازر بحق السكان احملليني وأبناء 
القبائل. وأكـــدت أن اســتــهــداف محافظة 
مأرب يعد استهدافا للدولة اليمنية بكافة 
مؤسساتها، ويعرض 2.5 مليون مواطن 

ميني للمخاطر احملدقة.
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