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احلربي ترأس اجتماع ًا موسع ًا مع مسؤولني في الوزارة

«التربية» :اختبارات ورقية لـ «الثانوية» ..وإلكترونية لباقي املراحل
إع�����ل�����ان ن�����ت�����ائ�����ج ال�����ف�����ائ�����زي�����ن مب�����ش�����روع
حت����دي ال����ق����راءة ال���ع���رب���ي ع��ل��ى م��س��ت��وى
ال����ك����وي����ت ل����ل����ع����ام 2020 - 2019
أعلنت وزي��ر التربية الكويتية
أمس ،عن عقد امتحانات ورقية في
امل��دارس لطلبة املرحلة الثانوية
(ال��ص��ف��وف  10و 11و )12مع
حتقيق االش��ت��راط��ات الوقائية
واالح��ت��رازي��ة ح��س��ب توجيهات
وزارة الصحة.
وق��ال��ت ال���وزارة ف��ي بيان لها:
إن وزي��ر التربية ووزي��ر التعليم
العالي ال��دك��ت��ور سعود احلربي
ترأس اجتماعاً موسعاً مع عدد من
املسؤولني بالوزارة أمس ،ملناقشة
آلية عقد امتحانات نهاية الفصل
ال��دراس��ي األول جلميع امل��راح��ل
التعليمية للسنة الدراسية 2019
 .2020وذكر البيان أن املجتمعون قرروا
عقد امتحانات ورقية في املدارس
لطلبة امل��رح��ل��ة ال��ث��ان��وي��ة فقط،
وباملرحلتني االبتدائية واملتوسطة

س��ت��ك��ون اآلل���ي���ة ع��ب��ر تقييمات
إلكترونية طوال الفصل الدراسي
األول .وح��ض��ر االج��ت��م��اع وكيل
ال��وزارة باإلنابة والوكيل املساعد
للتنمية التربوية واألنشطة فيصل
املقصيد ،والوكيل املساعد للتعليم
ال��ع��ام أس��ام��ة السلطان ،وم��دراء
عموم املناطق التعليمية وموجهي
عموم امل��واد الدراسية ،باإلضافة
إل��ى مراقب االمتحانات وش��ؤون
الطلبة سلطان املشعل.
من جهة أخ��رى ،فقد أعلن مدير
إدارة املكتبات ب���وزارة التربية
ورئ��ي��س جل��ن��ة م��س��اب��ق��ة حت��دي
القراءة العربي أحمد املاجدي نتائج
الفائزين مبشروع حتدي القراءة
العربي على مستوى دولة الكويت
للعام  2020 - 2019ب��دورت��ه
اخلامسة .فقد فازت الطالبة علياء
لويف عبدالله العجمي بثانوية

د .سعود احلربي يتوسط السلطان واملقصيد خالل االجتماع

أم الهيمان للبنات باملركز األول
على مستوى على مستوى دولة
الكويت .وج��اء ذل��ك خ�لال إع�لان

نتائج الفائزين مبسابقة مشروع
حت��دي ال��ق��راءة العربي عبر البث
املباشر حتت رعاية وكيل وزارة

أعلن رئيس إدارة الفتوى
وال��ت��ش��ري��ع املستشار صالح
املسعد أم��س ،عن ص��دور قرار
إج��رائ��ي من هيئة محكمني في
املركز الدولي لتسوية منازعات
االستثمار التابع للبنك الدولي
برفض طلب مستثمر أجنبي
(س���ي���دة أع���م���ال م��ص��ري��ة)،
لالنضمام كمدعي ف��ي دع��وى
حتكيم مقامة ضد الكويت بشأن
مشروع القرية التراثية.
وق��ال املسعد في تصريح لـ
(كونا) :إن الهيئة أسست حكمها
ال��ص��ادر في  5أكتوبر اجل��اري
على مبدأ ع��دم ج��واز التعديل
على االتفاق اإلجرائي لألطراف
من دون احلصول على موافقة
جميع األط��راف ،وملّ��ا لم تصدر
موافقة الكويت على انضمام
املدعية ،فأكدت الهيئة على أن
طلب املدعية يجب أن يرفض.
ولفت إل��ى أن ه��ذا يعد ثاني
إج���راء ي��ص��در للصالح ضمن
إج��راءات التحكيم الذي ال يزال
م��ن��ظ��ورا أم���ام امل��رك��ز ال��دول��ي

املستشار صالح املسعد

لتسوية منازعات االستثمار
حيث سبق أن صدر حكم إجرائي
آخر في ذات الدعوى من رئيس
البنك الدولي رفض فيه الطلب
امل��ق��دم م��ن امل��دع�ين كمحاولة
الستبعاد أعضاء هيئة التحكيم
تأييدا للدفاع الذي قدمته الكويت
في ذلك الشأن.
وب�ّي�نّ أن��ه ف��ي شهر يونيو

«الصحة» 814 :إصابة جديدة
بـ «كورونا» و  7حاالت وفاة
أعلنت وزارة الصحة الكويتية أم��س األرب��ع��اء،
تسجيل  814إصابة جديدة بفيروس كورونا املستجد
(كوفيد  )19خالل ال 24ساعة قبل املاضية ،ليرتفع
بذلك إجمالي ع��دد احل��االت املسجلة في البالد إلى
 ،123906في حني مت تسجيل  7حاالت وفاة ليصبح
مجموع حاالت الوفاة املسجلة حتى أمس  763حالة.
وقال املتحدث الرسمي بإسم وزارة الصحة الكويتية
الدكتور عبدالله السند لـ (كونا) :إن عدد من يتلقى
الرعاية الطبية في أقسام العناية املركزة بلغ 107
حالة ،ليصبح بذلك املجموع الكلي جلميع احلاالت
التي ثبتت إصابتها مب��رض (كوفيد  )19ومازالت
تتلقى الرعاية الطبية الالزمة  8220حالة.
وأش��ار السند إلى أن عدد املسحات التي مت القيام
بها خالل ال 24ساعة املاضية بلغ  7431مسحة ليبلغ
مجموع الفحوصات  896986فحوصات.
وجدد الدعوة للمواطنني واملقيمني ملداومة األخذ بكل
سبل الوقاية وجتنب مخالطة اآلخرين واحلرص على
تطبيق إستراتيجية التباعد البدني ،موصياً بزيارة
احلسابات الرسمية لوزارة الصحة واجلهات الرسمية
في الدولة لالطالع على اإلرشادات والتوصيات وكل ما
من شأنه املساهمة في احتواء انتشار الفيروس.
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أمس أيضاً شفاء
 807إصابات خالل ال 24ساعة قبل املاضية ،ليبلغ
مجموع عدد حاالت الشفاء  114923حالة.

الهالل األحمر الكويتي :دعم لوجستي لتطبيق
االشتراطات الصحية النتخابات «أمة »2020
أك��دت األم�ين ال��ع��ام جلمعية الهالل
األحمر الكويتي مها البرجس ،أن مواكبة
اجلمعية النتخابات مجلس األمة 2020
تأتي في إط��ار تقدمي الدعم اللوجستي
والصحي ومساندة جهات الدولة املعنية
في تطبيق االشتراطات الصحية ملواجهة
فيروس كورونا املستجد (كوفيد .)19
وق��ال��ت ال��ب��رج��س ل��ـ (ك��ون��ا) أم��س
خالل تفقدها أجنحة اجلمعية داخل مقر
تسجيل طلبات الترشح لـ (أمة )2020
مبدرسة خولة :إن متطوعي ومتطوعات
اجلمعية مستعدون للحضور داخ��ل
جميع اللجان االنتخابية الرئيسية
والفرعية ب��امل��دارس ف��ي اخل��ام��س من
شهر ديسمبر املقبل ملساعدة الناخبني
وال��ن��اخ��ب��ات وتوعيتهم ب��اإلرش��ادات

«الهالل األحمر» تقدم الدعم اللوجستي والصحي

الصحية لناحية ارت��داء الكمام وتعقيم
اليدين والتباعد اجلسدي.
وأعربت عن خالص الشكر والتقدير
للمتطوعني واملتطوعات على ما يبذلونه
م��ن ج��ه��د خل��دم��ة وط��ن��ه��م وم��س��ان��دة
اجلهات املعنية لضمان سهولة وسالمة
انتخابات (أمة .)2020
يذكر أن فريق جمعية الهالل األحمر
الكويتي موجود منذ اليوم األول لفتح
باب تقدمي طلبات الترشح النتخابات
(أمة  )2020أمس األول في مقر اللجان
االنتخابية مب��درس��ة خ��ول��ة لتطبيق
االشتراطات الصحية من خالل فحص
حرارة املرشحني واملرشحات وإجراءات
التعقيم وارت��داء الكمامات حفاظا على
صحة وسالمة اجلميع.

«الغذاء» توصي بحظر ورفع احلظر عن استيراد
مواد ومنتجات غذائية من عدة دول
أوصت الهيئة العامة للغذاء والتغذية
الكويتية أم��س ،بحظر ورف��ع احلظر عن
استيراد منتجات غذائية من عدة دول بعد
زوال أسبابه.
وق��ال أمني سر اللجنة العليا لسالمة
األغذية بالهيئة املهندس عادل السويط
في بيان صحفي :إن اللجنة العليا أوصت
باالجتماع التاسع لها ه��ذا العام برفع
احلظر على استيراد جميع أن��واع حلوم
الفصيلة البقرية ال��ط��ازج��ة وامل��ب��ردة
وامل��ج��م��دة وامل��ص��ن��ع��ة ب��ك��اف��ة أن��واع��ه��ا
ومشتقاتها ومنتجاتها من دولة كندا.

وأضاف أن ذلك يستوجب إرفاق شهادة
صحية يتوفر فيها االشتراطات ال��واردة
في الفصل اخلاص مبرض جنون األبقار
فئة اخل��ط��ورة واالش��ت��راط��ات اخلاصة
مبرض بالسل البقري.
وأش����ار ال��س��وي��ط إل���ى أن���ه مت حظر
اس��ت��ي��راد جميع أن����واع حل���وم الطيور
الطازجة وامل��ب��ردة واملجمدة واملصنعة
بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها
وبيض املائدة فيما عدا املعاجلة حراريا
ع��ل��ى درج���ة ح����رارة  70درج���ة مئوية
بسبب تفشي م��رض انفلونزاالطيور

نتائج الفائزين مبشروع حتدي القراءة العربي

شفاء  807حالة و 107في «العناية املركزة»

«الفتوى والتشريع» :رفض
انضمام مستثمر أجنبي لدعوى
حتكيم دولي ضد الكويت
امل��اض��ي جن��ح��ت ال��ك��وي��ت في
التصدي ملطالبتني قيمتهما 86
مليون دوالر ودع���وى أخ��رى
مرتبطة بها قيمتها  800مليون
دوالر م��ق��ام��ة أم����ام احملكمة
الدائمة للتحكيم في الهاي (بي
سيايه) وفق اتفاقية استثمار
لألونسيترال بشأن فسخ عقود
اخل��دم��ات الصحية لتتوالى
جناحات دولة الكويت في مجال
التحكيم الدولي.
وأش����اد امل��س��ت��ش��ار املسعد
ب��ج��ه��ود ال���ف���رق ال��ق��ان��ون��ي��ة
امل��ت��خ��ص��ص��ة وال����واع����دة في
الفتوى والتشريع التي تتولى
ال���دف���اع ع��ن األم�����وال العامة
ومصالح الدولة أم��ام احملافل
الدولية.
وم��ثّ��ل ال��ف��ري��ق القانوني
الكويتي من الفتوى والتشريع
وك���ي���ل اإلدارة امل��س��ت��ش��ار
عبدالرحيم العوضي واملستشار
ن���وره ال���روض���ان واحمل��ام��ون
س��ل��ي��م��ان ال���ف���ودري وال��زي��ن
الصباح وضحى الساير.

التربية باإلنابة والوكيل املساعد
للتنمية التربوية واألنشطة فيصل
املقصيد .

شديدة الضراوة فئة ( )H5من جمهورية
كازاخستان .وبني أنه مت حظر استيراد
جميع أن��واع حل��وم املخترات الطازجة
واملبردة واملجمدة واملصنعة بكافة أنواعها
ومشتقاتها ومنتجاتها بسبب تفشي
مرض حمى الوادي املتصدع من جمهورية
موريتانيا وجمهورية السنغال.
وت��أس��س��ت ه��ي��ئ��ة ال���غ���ذاء مب��وج��ب
ال��ق��ان��ون ( )112/2013حيث تعني
ب��االخ��ت��ص��اص��ات ذات الصلةبالغذاء
والتغذية بهدف احلد من انتشار األمراض
غير املعدية.

املهندس عادل السويط

تطورات مرض فيروس كورونا يوم أمس

نفذها الفريق الرقابي بطوارئ الفروانية

الشريكة :إزالة  6مظالت مخالفة في
محيط أحد املساجد في «إشبيلية»

بلدية الكويت

ف��ي إط���ار اجل��ه��ود املبذولة
من قبل الفرق الرقابية بافرع
ال��ب��ل��دي��ة ب��احمل��اف��ظ��ات أعلنت
إدارة العالقات العامة في بلدية
الكويت عن قيام الفريق الرقابي
ب��ط��وارئ ف��رع بلدية محافظة
الفروانية بتنفيذ جولة ميدانية
مبنطقة إشبيلية إلزال��ة مظالت
مخالفة على أمالك الدولة بجوار
مسجد بعد إنتهاء فترة اإلنذار
بناءا على شكوى واردة.
وأك��د رئيس فريق الطوارئ
ب��ف��رع ب��ل��دي��ة احمل��اف��ظ��ة أحمد
الشريكة بأن اجلوله امليدانية
التي نفذها املفتشني بالفريق
الرقابي جاءت في إطار شكوى
واردة م���ن وزارة األوق����اف

بإقامة مظالت في محيط مسجد
بالتعدي على أم�ل�اك ال��دول��ة
واس��ت��غ�لال م��س��اح��ات ب��دون
ترخيص من قبل البلدية.
وأوض������ح ال��ش��ري��ك��ة ب��أن
اجل���ول���ه أس���ف���رت ع���ن إزال����ة
 6مظالت مخالفة بعد اتخاذ
ك��اف��ة اإلج�����راءات القانونية،
فضال عن حترير تعهد بإزالة
اجل��زء املتبقي من قبل املخالف
خالل مدة ال تتجاوز  24ساعة
وع��دم تكرار املخالفة  .وأش��ار
إل��ى تواصل املفتشني بالفريق
ال��رق��اب��ي ب��ال��ن��وب��ات ال��ث�لاث��ة
جل��والت��ه��م امل��ي��دان��ي��ة خ�لال
الفترتني الصباحية واملسائية
لرصد جميع املخالفات ،مؤكدا

على أنهم ال يألوا جهدا في رصد
ومتابعة املخالفني للشروط
واللوائح واألنظمة املعمول بها
في البلدية للحد من كافة املظاهر
السلبية بجميع مناطق احملافظة
س��واء أكانت مخالفات حملالت،
أو تعديا صريحا باستغالل
مساحات بالتعدي على للدولة.
ودعت إدارة العالقات العامة
امل��واط��ن�ين واملقيمني اإلت��ص��ال
على اخلط الساخن  139الذي
يعمل ع��ل��ى م���دار ال��س��اع��ة أو
التواصل عبر حسابات البلدية
@ kuwmunمبواقع التواصل
االجتماعي أو عبر الواتس أب
 24727732في حال وجود أي
شكوى تتعلق بالبلدية.

