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خالل لقائه كوكبة من مزارعي «الوفرة»

ج��دد محافظ األح��م��دي الشيخ
فواز اخلالد ،التأكيد على أهمية الدور
ال��ذي يضطلع به القطاع الزراعي
وامل��زارع��ون ف��ي دول��ة الكويت في
مختلف الظروف خالل جائحة كوفيد
 19على وجه التحديد ،معرباً عن
التقدير لنجاح القطاع وف��ي أداء
رسالته احليوية على امتداد مراحل
األزم�����ة ،وال��ت��ي جت��ل��ت م��ن خ�لال
العديد م��ن امل��م��ارس��ات اإليجابية
وامل���ب���ادرات احليوية واإلنسانية
للمزارعني وشهد اجلميع مبساهمتها
الفاعلة ف��ي احمل��اف��ظ��ة على األم��ن
الغذائي في ظل توقف ال��واردات من
املنتجات الزراعية املستوردة بسبب
إغ�ل�اق احل���دود م��ع دول���ة الكويت
بحكم ظ���روف اجل��ائ��ح��ة ،وخ��ص
احمل��اف��ظ امل��زارع�ين ذوي امل��ب��ادرات
الذين قاموا خ�لال فترات اجلائحة
املختلفة مبمارسة دور حيوي وهام
في تأمني اإلحتياجات من املنتجات
ال��زراع��ي��ة م��ن خ��ض��روات متنوعة
للعديد من شرائح املجتمع مجاناً ،
مع التكفل بإيصال هذه اإلحتياجات
إل��ى م��ن��ازل امل��واط��ن�ين على إم��ت��داد
مناطق محافظات دولة الكويت خالل
فترات احلظر املتتالية.

الشيخ فواز اخلالد مستقبالً الدماك والكهيدان والفضالة والعازمي

جاء ذلك خالل استقبال احملافظ
ملجموعة من املزارعني املتميزين ذوي
املواقف املشرفة خالل جائحة كوفيد
 19في منطقة الوفرة الزراعية وهم:
فيصل عوض الدماك ،وأحمد محمد
الكهيدان ،ووليد محمد الفضالة،
وأحمد زيد العازمي ،أمس في ديوان
ع��ام محافظة األح��م��دي ،حيث ثمن

احملافظ في هذا الصدد أيضاً جهود
الهيئة العامة ل��ش��ؤون الزراعهة
والثروة السمكية واإلحتاد الكويتي
للمزارعني وكافة اجلهات الرسمية
واألهلية والتطوعية املعنية باألمن
الغذائي في البالد.
م��ن جهته أع��رب امل���زارع فيصل
ع����وض ال���دم���اك أح����د امل��ب��ادري��ن

وامل��س��اه��م�ين ف��ي توفير املنتجات
ال��غ��ذائ��ي��ة م��ج��ان��ا ل��ل��م��واط��ن�ين في
احملافظات الست خالل اجلائحة ،عن
الشكر والتقدير لإلهتمام واملتابعة
احلثيثة حملافظ األح��م��دي ودعمه
ج��ه��ود امل��زارع�ين مبنطقة ال��وف��رة
عموماً وأثناء اجلائحة ومنذ بدايتها
ومتابعته أوالً ب��أول ما يعترضهم

اللواء م .محمود بوشهري خالل زيارته الشيخ فواز اخلالد

ان��ط�لاق �اً م��ن أه��م��ي��ة التنسيق
والتعاون بني احملافظات الكويتية،
ومب����ا ي��ن��ع��ك��س ع��ل��ى االرت���ق���اء
باخلدمات املقدمة للمواطنني ،قام
محافظ “مبارك الكبير” ،اللواء
م .محمود بوشهري ب��زي��ارة إلى
محافظ “األحمدي” ،الشيخ فواز
اخلالد في مقر احملافظة باألحمدي.

السند 698 :إصابة جديدة
بـ «كورونا» و 3حاالت وفاة
أعلنت وزارة الصحة الكويتية ،أمس
األرب��ع��اء ،تسجيل  698إصابة جديدة
مبرض كورونا املستجد (كوفيد)19 -
خالل ال 24ساعة قبل املاضية ،ليرتفع
بذلك إجمالي عدد احل��االت املسجلة في
ال��ب�لاد إل��ى  96999ح��ال��ة ،ف��ي ح�ين مت
تسجيل  3حاالت وفاة ،ليصبح مجموع
ح��االت الوفاة املسجلة حتى أمس 571
ح��ال��ة .وق��ال املتحدث الرسمي باسم
الوزارة الدكتور عبدالله السند لـ (كونا):
إن من بني احل��االت السابقة التي ثبتت
إصابتها حاالت مخالطة حلاالت تأكدت
إصابتها وأخ��رى قيد البحث عن مصدر
العدوى وفحص املخالطني لها.
وذك��ر أن اإلص��اب��ات ت��وزع��ت حسب

املناطق الصحية بواقع  171حالة في
منطقة األحمدي الصحية ،و 168حالة
في منطقة حولي الصحية ،و 138حالة
في منطقة الفروانية الصحية ،و137
حالة في منطقة العاصمة الصحية ،و84
حالة في منطقة اجلهراء الصحية.
وبي أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية
نّ
في أقسام العناية املركزة بلغ  93حالة،
ليصبح ب��ذل��ك املجموع الكلي جلميع
احل���االت ال��ت��ي ثبتت إصابتها مبرض
(كوفيد )-19وما زال��ت تتلقى الرعاية
الطبية الالزمة  9241حالة .وأشار إلى
أن عدد املسحات التي مت القيام بها خالل
ال 24س��اع��ة قبل املاضية بلغ 5384
م��س��ح��ة ،ليبلغ م��ج��م��وع الفحوصات

ورح���ب ال��ش��ي��خ ف���واز ب��زي��ارة
أخيه بوشهري ،وتبادال األحاديث
األخ��وي��ة ،وأك���د محافظ “مبارك
الكبير” ،اللواء م .محمود بوشهري
أهمية ال��ت��واص��ل ب�ين املسوولني
ف��ي احمل��اف��ظ��ت�ين مل��ا ل��ه م��ن آث��ار
وان��ع��ك��اس��ات ط��ي��ب��ة ع��ل��ى كافة
األصعدة اخلدمية.

رد ًا على صرف دواء يحتوي على منتجات
من نسيج بنكرياس اخلنزير

شفاء  968حالة و 93في «العناية املركزة»

 689588فحصاً .وجدد السند الدعوة
للمواطنني واملقيمني ملداومة األخ��ذ بكل
سبل الوقاية وجتنب مخالطة اآلخرين
واحل���رص على تطبيق إستراتيجية
ال��ت��ب��اع��د ال��ب��دن��ي ،م��وص��ي��ا ً ب��زي��ارة
احل��س��اب��ات الرسمية ل���وزارة الصحة
واجلهات الرسمية في الدولة لالطالع
على اإلرش����ادات والتوصيات وك��ل ما
من شأنه املساهمة في احتواء انتشار
الفيروس.
وكانت وزارة الصحة ،قد أعلنت أمس
شفاء  968إص��اب��ة خ�لال ال 24ساعة
قبل املاضية ،ليبلغ مجموع عدد حاالت
الشفاء من مرض (كوفيد87187 )19 -
حالة.
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بوشهري واخلالد بحثا التنسيق
والتعاون بني محافظتي
«مبارك الكبير» و«األحمدي»

محافظ «األحمدي» يشيد بالدور احليوي واملواقف
املشرفة للمبادرين من املزارعني خالل «كوفيد »19
من عقبات واملبادرة الفورية للعمل
على حلها.
وأش���ار ال��دم��اك إل��ى أن احملافظ
اطلع خالل اللقاء على أهم أولويات
عمل وتطلعات املزارعني في الوقت
الراهن وأهمها تخصيص مقر مؤقت
إلق��ام��ة س��وق اسبوعي للمزارعني
ع��ل��ى ن��ح��و م��ا ه��و م��ع��م��ول ب��ه في
ال���دول األوروب��ي��ة  ،على أن يكون
ذلك يومي اجلمعة والسبت  ،حيث
اقترح الدماك وزم�ل�اؤه مبدئيا أن
يكون املقر مقابل حديقة م��رح الند
مبحافظة األحمدي ،بحيث تُعرض
خالله املنتجات الزراعية املختلفة
ومنتجات األلبان الطازجة والبيض
للمواطنني واملقيمني نقالً من املزارع
مباشرة بنفس اليوم إلى مقر السوق،
منوهاً ال��ى أن احملافظ وع��د بتلبية
الطلب مب��ج��رد أن ت��ك��ون ال��ظ��روف
مواتية وبعد اكمال زوال آثار جائحة
كورونا ،على أن تكون إقامة سوق
امل���زارع�ي�ن خ�ل�ال ال��ف��ت��رة م��ن شهر
نوفمبر من كل عام الى شهر ابريل من
العام التالي ،على نحو ما هو مُطبق
في العالم لهذه التجربة التي اثبتت
جن��اح�اً كبيرا ً وحققت العديد من
األهداف ملختلف األطراف.

alwasat.com.kw

الصحة :عُ رض على «األوقاف»
وأكدت أن «اجليالتني» مادة مُستحلَّة

تطورات مرض فيروس كورونا يوم أمس

أكدت وزارة الصحة أن أحد
أدوية مرض التليف احلويصلي
وس����رط����ان ال���ب���ن���ك���ري���اس،
ال���ذي ي��ص��رف ف��ي صيدليات
املستشفيات واملراكز الصحية
التابعة للوزارة ويحتوي على
منتجات من نسيج بنكرياس
اخل��ن��زي��ر ح�ل�ال ش��رع��ا ،وفقا
ل��ف��ت��اوى م��ن وزارة األوق���اف
والشؤون اإلسالمية.
وقالت ال��وزارة في بيان لها
إن هذا الدواء مسجل في الكويت
منذ العام .2015
وأوضحت أن أمر هذا الدواء
عرض على جلنة األمور العامة
في إدارة اإلفتاء التابعة لوزارة
األوق��اف والشؤون اإلسالمية

وال��ت��ي أك��دت أن “اجليالتني”
يعتبر م��ادة مستحلة فهو غير
اجللد والعظم ال��ذي استخرج
منهما وع��ل��ى ه��ذا ف��إن��ه يباح
صنعه وأكله وبيعه وشراؤه.
وأض��اف��ت أن إدارة اإلف��ت��اء
ال��ت��اب��ع��ة ل������وزارة األوق����اف
والشؤون اإلسالمية أن هناك
ب��ع��ض امل��ن��ت��ج��ات ال��دوائ��ي��ة
وال��غ��ذائ��ي��ة وال��ت��ي ي��دخ��ل في
تركيبها اجليالتني املستخلص
من شحوم اخلنزير ،الفتة إلى
أن صناعة هذه املنتجات تغير
م��ن خصائص امل���ادة األصلية
ن��ت��ي��ج��ة ت��ف��اع��ل��ه��ا احل����راري
وال��ك��ي��م��ي��ائ��ي وال���ت���ي جتيز
استخدامها شرعا ً.

العنزي :الكويت حريصة على مساعدة املتضررين

بدء عملية التسجيل للفصل الدراسي الصيفي االستثنائي اليوم

لبنان يستقبل  6شاحنات كويتية
محملة باملستلزمات الطبية والعينية

جامعة الكويت :طلبات اإللتحاق إلكتروني ًا
من  13إلى  22أكتوبر املقبل

وصلت إلى بيروت ،أمس األربعاء،
ست شاحنات محملة بعشرات األطنان
من املستلزمات الطبية والعينية إهداء
من الشعب الكويتي لشقيقه اللبناني.
وق��ال رئيس بعثة الهالل األحمر
الكويتي إل��ى لبنان الدكتور مساعد
العنزي في تصريح لـ (كونا) خالل
استقباله الشاحنات :إن البعثة «نقلت
األدوية واملواد العينية ،باإلضافة إلى
سيارتي نقل ستقدم للصليب األحمر
اللبناني دع��م��ا لوجستيا جلهوده
اإلغاثية».
وأش���ار إل��ى أن ال��ش��اح��ن��ات التي
استغرقت رحلتها من الكويت أسبوعا
حت��م��ل م��س��ت��ل��زم��ات ج��م��ع��ت بفضل
تبرعات املواطنني واملقيمني إلى جانب
القطاع اخلاص في الكويت.
ول��ف��ت إل���ى أن ال��ف��ري��ق امل��ي��دان��ي
جلمعية الهالل األحمر الكويتي سيقوم
بالتعاون مع الصليب األحمر اللبناني
وبالتنسيق م��ع س��ف��ارة الكويت في

الشاحنات الكويتية احململة باملستلزمات بالقرب من مرفأ بيروت

لبنان بتوزيع األدوية واملواد العينية
خالل األي��ام املقبلة على املستشفيات
واألس��ر املتضررة ج��راء انفجار مرفأ
بيروت في الرابع من الشهر املاضي.
وأك��د العنزي حرص الكويت على
توفير ك��ل م��ا أم��ك��ن م��ن مستلزمات
وم��ع��دات واحتياجات من شأنها أن
تساعد اللبنانيني امل��ت��ض��رري��ن في

مواجهة ال��ظ��رف العصيب وجت��اوز
الكارثة بأفضل السبل.
وك��ان��ت جمعية ال��ه�لال االح��م��ر
الكويتي ق��د أعلنت منذ ي��وم�ين عن
توقيع اتفاقية مع الصليب األحمر
اللبناني لتقدمي مساعدات ل��ـ 150
عائلة متضررة ج��راء انفجار مرفأ
بيروت لتمكينهم من ترميم منازلهم.

تتمات

«التربية»
الرسمية وأيام الراحة التي قررها
مجلس الوزراء ويستحق مرتبه خالل
فترة تعطيل العمل.
وأوضحت أنه يجوز له عقب انتهاء
تعطيل العمل في اجلهات احلكومية
واستمرار تعذر ع��ودة املوظف الذي
غ��ادر البالد ملباشرة العمل أن يطلب
منحه إجازة دورية في حدود رصيده،
ويجوز له طلب منحه إحدى اإلجازات
املقررة قانونا ً ،ومنها اإلجازة اخلاصة
ب���دون م��رت��ب مب��ا ال ي��ج��اوز حدها
األقصى  15يوما ً.
وذك��رت أنه ميكنه أيضاً أن يطلب
اإلج��ازة هاتفياً أو بأي وسيلة أخرى
وفي حالة عدم توافر شروط منح أي
نوع من أنواع اإلج��ازات ،فإن املوظف

يعتبر منقطعاً عن العمل بعذر قهري
ال بقاعدة
وال يستحق مرتباته عم ً
األجر مقابل العمل.
وف���ي���م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب��امل��وظ��ف�ين
(اخل���اض���ع�ي�ن) ل��ن��ظ��ام ال��ع��ط�لات
امل��درس��ي��ة ،ف��إن امل��وظ��ف ال��ذي غ��ادر
ال��ب�لاد قبل تعطيل العمل وتعذرت
عليه العودة ملباشرة العمل بسبب
حظر الطيران ،فيطبق بشأنه ما تقرر
للخاضعني لنظام العطالت املدرسية
ب��ش��أن تعطيل عمل املعلمني م��ع ما
يترتب عليه من آثار.
وأف��ادت بأنه عقب انتهاء تعطيل
العمل واستمرار تعذر عودة املوظف
الذي غادر البالد ملباشرة العمل ،فإنه
اعتبارا ً من تاريخ بداية عمل العاملني
ب��امل��دارس حسب املرحلة الدراسية
وفق ما نصت عليه القرارات الوزارية

ال��ص��ادرة بهذا الشأن فإنه يجوز له
طلب منحه إح��دى اإلج���ازات املقررة
قانونا ،ومنها اإلجازة اخلاصة بدون
مرتب مبا ال يجاوز حدها األقصى 15
يوما ً.

روسيا
وأوضح ناريشكني أن هذه األموال
مت استخدامها لتشكيل شبكة من
“املدونني املستقلني” وحسابات في
مواقع التواصل االجتماعي ،وإع��داد
الناشطني للعمل في الشوارع.
وتابع :كان أكثرهم متيزا ً يتدربون
ف��ي اخل����ارج ،وخ��اص��ة ف��ي بولندا
وليتوانيا وأوك��ران��ي��ا ،حيث تلقوا
ت��دري��ب �اً م��ن أخ��ص��ائ��ي�ين أمريكيني
متمرسني.

أعلنت عمادة القبول والتسجيل
بجامعة الكويت ،أم��س األرب��ع��اء،
أن تقدمي طلبات اإللتحاق للعام
اجل��ام��ع��ي  2021/2020ستبدأ
إلكترونياً للطلبة الكويتيني وأبناء
الكويتيات ومواطني دول مجلس
التعاون والطلبة املقيمني بصورة
غير قانونية اعتبارا ً من  13أكتوبر
املقبل.
وق��ال عميد القبول والتسجيل
ب��ج��ام��ع��ة ال��ك��وي��ت ال��دك��ت��ورع��ل��ي
امل��ط��ي��ري ف��ي م��ؤمت��ر ص��ح��ف��ي :إن
عملية ت��ق��دمي ط��ل��ب��ات اإلل��ت��ح��اق
ستستمر لغاية  22أكتوبر املقبل
للطلبة املستوفني لشروط القبول
من خريجي النظام املوحد واملعهد
ال��دي��ن��ي وال��ث��ان��وي��ة األم��ري��ك��ي��ة
وخ��ري��ج��ي امل����دارس اإلجنليزية
واملتوقع تخرجهم منها.
وأض�����اف امل��ط��ي��ري أن����ه على
الطلبة الكويتيني وأبناء الكويتيات
احلاصلني على الشهادة الثانوية
م��ن خ���ارج ال��ك��وي��ت وبقية فئات
الطلبة غير الكويتيني املسموح لهم
بالتقدم تقدمي طلبات اإللتحاق في
صالة القبول والتسجيل بالشويخ
في املواعيد احمل��ددة وفقا للخطة
الزمنية املعلنة مع ضرورة اإللتزام
باالشتراطات الصحية.
وأفاد بأنه “ال تغيير في النسب
الدنيا للقبول في جامعة الكويت
للعام اجلامعي ”2020/2021
موضحا ان نسبة القبول للقسم
العلمي هي  70باملئة و 78باملئة
للقسم األدبي.
وأض��اف أن الطلبة الذين سيتم
قبولهم في البعثات اخلارجية أو
الداخلية عليهم حت��دي��د رغبتهم
باإلستمرار في البعثة أو اإللتحاق
بجامعة ال��ك��وي��ت ح��ي��ث يشترط
عليهم اإلنسحاب من البعثة قبل
انتهاء فترة تقدمي طلب اإللتحاق
باجلامعة.
وأوضح املطيري أن عملية تقدمي

املطيري يتوسط اجلار الله والسالم

طلبات اإللتحاق ستتم م��ن خالل
موقع جامعة الكويت اإللكتروني
عبر نظام القبول اإللكتروني.
من جانبها قالت مساعد العميد
ل���ش���ؤون ال��ق��ب��ول واخل��ري��ج�ين
الدكتورة رمي اجلارالله :إن مجلس
اجلامعة ق��رر قبول جميع الطلبة
ال��ك��وي��ت��ي�ين وأب���ن���اء ال��ك��وي��ت��ي��ات
املستوفيني لشروط القبول للعام
اجلامعي  2020/2021موزعني
ع��ل��ى الفصلني ال��دراس��ي�ين األول
والثاني وفقا لترتيب رغباتهم.
وبينت أن��ه يجب أال يقل احلد
األدنى للمقبولني منهم للفصل األول
ع��ن  75باملئة للقسم العلمي 80
باملئة للقسم األدب��ي والبقية سيتم
تأجيل قبولهم للفصل ال��دراس��ي
ال��ث��ان��ي م��ع حت��دي��د التخصصات
املقبولني فيها خ�لال أس��ب��وع من
إعالن نتائج قبول الفصل الدراسي
األول.
وأك���دت اجل��ارال��ل��ه على الطلبة
الراغبني في التقدم إل��ى اجلامعة
أن يكونوا مستوفني لهذه النسب
الدنيا وكافة شروط القبول األخرى
املعلنة على صفحة عمادة القبول
والتسجيل على شبكة اإلنترنت ولن
يقبل أي طلب التحاق إال من الطلبة
احلاصلني على النسب امل��ذك��ورة
كحد أدنى.

م��ن جهتها ق��ال��ت م��دي��رة إدارة
القبول في اجلامعة هند السالم :إنه
نظرا لعقد اختبارات ال��دور الثاني
لطلبة الثانوية قبل انتهاء فترة
اعتماد القبول سيسمح للمستوفيني
منهم لنسب القبول باجلامعة بتقدمي
طلبات االلتحاق مصطحبني معهم
شهاداتهم الثانوية مباشرة في
صالة القبول والتسجيل بالشويخ
لغاية  5نوفمبر املقبل.
وأضافت السالم أنه على طلبة
م�����دارس ال��ث��ان��وي��ة اإلجن��ل��ي��زي��ة
املتوقع تخرجهم للفصل الصيفي
تقدمي طلبات اإللتحاق باجلامعة
إلكترونيا خ�لال املواعيد احمل��ددة
وم��ن ثم تقدمي نتائجهم النهائية
خالل يومي عمل من تاريخ إعالن
ن��ت��ائ��ج��ه��م ح��ت��ى مي��ك��ن حت��دي��د
تخصصاتهم باجلامعة واستكمال
إجراءات تسجيلهم.
وبينت أن هناك فترة خصصت
للطلبة احملولني من جامعات أخرى
وك��ل��ي��ات الهيئة ال��ع��ام��ة للتعليم
التطبيقي وال��ت��دري��ب وأكادميية
سعد العبدالله للعلوم األمنية
وم��ن��ت��س��ب��ي اجل���ي���ش ال��ك��وي��ت��ي
واحل��رس الوطني واملنح الثقافية
إلى جامعة الكويت اعتبارا من 27
سبتمبر اجلاري وحتى  12نوفمبر
املقبل مؤكدة أن كافة اإلرش���ادات

واملستندات املطلوبة معلنة على
املوقع اإللكتروني للعمادة.
من جانب آخ��ر ،فقد أعلن عميد
ال��ق��ب��ول وال��ت��س��ج��ي��ل ب��ج��ام��ع��ة
ال��ك��وي��ت ال��دك��ت��ور علي املطيري،
أمس األربعاء ،أن عملية التسجيل
املبكر للفصل ال��دراس��ي الصيفي
االستثنائي  2020/2019ستبدأ
من اليوم  17حتى  20من الشهر
احلالي.
وقال املطيري في بيان صحفي:
إن التسجيل سيكون وفقا ملواعيد
محددة لكل طالب باستخدام شبكة
اإلنترنت فقط ،مشيرا ً إلى أن احلد
األقصى املسموح بالتسجيل فيه
خالل هذه الفترة هو عشر وحدات
دراسية .وأضاف أنه ميكن للطلبة
ت��ع��دي��ل ج��داول��ه��م خ�ل�ال ف��ت��رات
التسجيل املبكر والسحب واإلضافة
ب���دءا م��ن م��وع��د تسجليهم وحتى
نهاية فترة التسجيل بدون مواعيد
مسبقة.
وبي أنه بإمكان الطلبة املتوقع
نّ
ت��خ��رج��ه��م ف���ي ال��ف��ص��ل الصيفي
االستثنائي التسجيل ع��ن طريق
تعبئة من��اذج الكترونية عن بعد
في الفترة من  22إلى  24سبتمبر
اجل�����اري خ�ل�ال س���اع���ات ال����دوام
الرسمي للتأكد من تسجيلهم لكافة
متطلبات التخرج.

