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حملة «اللقاح» على مدار عام كامل ..ومحاسبة الجهات غير امللتزمة بحضور  %50من موظفيها

 5فئات للتطعيم ضد «كوفيد »19 -

ال تغيير على إجراءات الحجر املنزلي للعائدين من السفر
اعتمد مجلس الوزراء البدء بحملة التطعيم من فيروس «كوفيد »١٩ -
مع وصول أول دفعة من اللقاح وعلى مدار عام كامل.
وح��دد املجلس في اجتماع استثنائي له أمس الفئات املستهدفة من
التطعيم من الفيروس املستجد والتي شملت الفئات األكثر عرضة
لتطور املرض إلى مضاعفات خطيرة وهم :كب ��ار الس��ن ،ذوو األمراض
املزمنة وكذلك الفئات األكثر عرضة لإلصابة باملرض وتشمل مقدمي
الرعاية الصحية ،العاملني في الصفوف األمامية ،مقدمي الخدمات
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الشيتان يقبل استقالة وكالء «املالية»
في سابقة هي األولى من نوعها على مستوى وزارات الدولة ،تقدم  6وكالء من
وزارة املالية باستقاالت جماعية ،الى الوزير براك الشيتان ،امس ،وهم الوكيل
صالح الصرعاوي ،ووكالؤه املساعدون ،عبدالغفار العوضي ،وابراهيم العنزي،
وعبداملحسن الطيار ،وعادل املناعي ،وغازي العياش ،اعتراضًا منهم على قراره
بتدويرهم .وبعد ساعات من تقديم االستقاالت ،اصدر الوزير الشيتان القرار

02#

G.P.S

دندرة

 6مناطق ..بال كهرباء!

أدى خروج محطة التحويل الرئيسة «الساملية  »Wمساء أمس عن الخدمة إلى انقطاع التيار الكهربائي بشكل جزئي
عن عدة مناطق في محافظة حولي .وتعطلت إشارات املرور جراء االنقطاع ما سبب ازدحامًا كبيرًا في حولي والساملية.
وقالت وزارة الكهرباء واملاء في بيان «إن فرق الطوارئ التابعة للوزارة تعمل حاليًا في املوقع إلعادة التيار بأسرع وقت
ممكن» .وأشارت إلى أن االنقطاع جزئي ويشمل مناطق الساملية وحولي وميدان حولي والرميثية وبيان والجابرية.

ال يمكن أن نحارب الفساد
بفاسدين!
ال تنتخبوهم.

لو اشترطنا نجاح املرشحني في
جهاز كشف الكذب فهل سنستطيع
الحصول على  50نائبًا؟

دندرجي

تائه

للمرحلة الثانوية ..وتوجه لعقدها لبقية الصفوف نهاية العام الدراسي

مطار « »T2ذكي..
ومشغل عاملي إلدارته

امتحانات ورقية بأسئلة مقننة
كتب عبدالرسول راضي

ق��ررت وزارة ال�ت��رب�ي��ة ،عقد ام�ت�ح��ان��ات ورق�ي��ة ف��ي امل ��دارس ملتعلمي
امل��رح �ل��ة ال �ث��ان��وي��ة ل�ل�ف�ص��ل ال ��دراس ��ي األول م��ن ال �ع��ام 2021/2020
ال �ح��ال��ي ،م��ع ت�ح�ق�ي��ق االش� �ت ��راط ��ات ال��وق��ائ �ي��ة واالح� �ت ��رازي ��ة حسب
توجيهات وزارة الصحة.
وفيما يتعلق باملرحلتني االبتدائية واملتوسطة ،اوضحت ان اآللية
ستكون عبر تقييمات الكترونية طوال الفصل الدراسي األول.
وفي هذا الصدد ،علمت «النهار» من مصادرها ،ان «التربية» عزمت

على تقنني األسئلة ف��ي االمتحانات الفصلية امل��زم��ع عقدها يناير
املقبل م��ع االخ��ذ باالعتبار اال ت�ك��ون صعبة ،مشيرة ال��ى ان��ه سيتم
تقليص زم��ن االم�ت�ح��ان��ات م��راع��اة آلل�ي��ة خ ��روج ال �ط��اب م��ن ق��اع��ات
االختبارات التزاما باالشتراطات الصحية ومنها منع التجمعات
داخل اروقة املدارس.
ول�ف�ت��ت امل �ص��ادر ال��ى ان رأي اغ�ل�ب�ي��ة ق�ي��ادي��ي ال � ��وزارة ان �ص��ب نحو
ات �ج��اه االخ �ت �ب��ارات ال��ورق �ي��ة وأه�م�ي�ت�ه��ا ف��ي تقييم ال �ط��اب ،مبينة
ان املجتمعني اتفقوا كذلك على استمرار آلية التقييم االلكترونية
الحالية لبقية الصفوف من األول وحتى التاسع املتوسط ،على ان

يتم عقد اختبارات ورقية لطلبة هذه الصفوف نهاية العام الدراسي
ويتم احتساب درجاتها لتكون للفصلني الدراسيني االول والثاني،
منوهة الى ان الوزارة ستقوم بوضع خطة وآلية واضحة لهذا الشأن
وسيتم االعان عنها قريبا.
وذكرت ان «التربية» ستقوم برفع خطتها لعقد االختبارات الورقية
التقليدية امل �ق��ررة ل�ص�ف��وف امل��رح�ل��ة ال�ث��ان��وي��ة ال��ى م�س��ؤول��ي وزارة
الصحة ألخ��ذ امل��واف�ق��ات ال��ازم��ة بشأنها ،مشيرة ال��ى ان السلطات
الصحية هي التي تمتلك القرار النهائي بشأن تواجد الطلبة وعقد

أطلق منصة للتعريف بالنبي محمد «ﷺ» بلغات متعددة

« -Ooredooالكويت»
سجلت نمو ًا في
الدخل بنسبة %8

األزهر يدعو لتشريع عاملي
يجرم معاداة املسلمني

السعودية تجدد رفضها الربط بني اإلسالم واإلرهاب
القاهرة« -النهار»

قاعدة العمالء
صعدت  %2في الربع
الثالث مقارنة بالربع
الثاني
سعود آل ثاني :التركيز
على توسيع نطاق قنواتنا
الرقمية لجذب العمالء
وتلبية احتياجاتهم
تعيين محمد آل ثاني
رئيس ًا لمجلس إدارة
« -Ooredooالكويت»
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أع �ل �ن��ت ال�ل�ج�ن��ة ال�ع�ل�ي��ا الس �ت �ي �ف��اء امل�ت�ط�ل�ب��ات
الفنية والتشغيلية ملبنى الركاب الجديد «»T2
في مطار الكويت الدولي العمل على استيفاء
جميع املتطلبات الفنية للمنشآت واألنظمة
ل �ت �ل �ب �ي��ة اح �ت �ي ��اج ��ات ال �ع �م �ل �ي��ات ال�ت�ش�غ�ي�ل�ي��ة
املستقبلية لجعل مبنى امل�ط��ار ال�ج��دي��د ذكيًا
بما فيها عمليات ال��رب��ط لألنظمة والشبكات
ملبنى ال��رك��اب الجديد وجميع املباني لجميع
ال� �ج� �ه ��ات ال� �ع ��ام� �ل ��ة وف� �ق ��ًا ألح � � ��دث ال �ت �ق �ن �ي��ات
املعتمدة في املطارات .وأكدت اللجنة في بيان
عقب اجتماعها ام��س برئاسة رئيس الطيران
امل ��دن ��ي ال �ش �ي��خ س �ل �م��ان ال �ح �م��ود ال �س �ع��ي ال��ى
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استبعاد مستثمر أجنبي
من دعوى تحكيم دولي
ضد الكويت
أعلن رئيس إدارة الفتوى والتشريع املستشار
ص��اح امل�س�ع��د ام��س ع��ن ص ��دور ق ��رار اج��رائ��ي
م��ن هيئة محكمني ف��ي امل��رك��ز ال��دول��ي لتسوية
م �ن��ازع��ات االس �ت �ث �م��ار ال �ت��اب��ع ل�ل�ب�ن��ك ال��دول��ي
ب��رف��ض ط�ل��ب مستثمر اج�ن�ب��ي (س �ي��دة اع�م��ال
م�ص��ري��ة) لانضمام ك�م��دع ف��ي دع��وى تحكيم
م �ق��ام��ة ض ��د ال �ك��وي��ت ب �ش ��أن م� �ش ��روع ال �ق��ري��ة
التراثية.
وق��ال املسعد في تصريح ل� «كونا» :إن الهيئة
أسست حكمها ال�ص��ادر ف��ي  5أكتوبر الحالي
ع�ل��ى م �ب��دأ ع ��دم ج� ��واز ال�ت�ع��دي��ل ع�ل��ى االت �ف��اق
االج ��رائ ��ي ل ��ألط ��راف م��ن دون ال �ح �ص��ول على
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ال��ري��اض  -ب��اري��س  -ال��وك��االت :دع��ا شيخ
األزهر االمام احمد الطيب ،امس األربعاء،
املجتمع الدولي الى «اق��رار تشريع عاملي
يجرم معاداة املسلمني» ،وذل��ك بعد ازمة
ال��رس��وم املسيئة للنبي محمد صلى الله
ع �ل �ي��ه وآل � ��ه ف ��ي ف��رن �س��ا .وأض � � ��اف« :ه ��ذه
ال��رس��وم املسيئة عبث وت�ه��ري��ج وان�ف��ات
وع� ��داء ص��ري��ح ل�ل��دي��ن االس��ام��ي ولنبيه
الكريم»( .....طالع ص .)16
وق � � ��ال ال� �ط� �ي ��ب« :م � ��ن امل� ��ؤل� ��م ان ت �ت �ح��ول
االساءة لاسام الى اداة لحشد األصوات
وامل�ض��ارب��ة ف��ي اس ��واق االن�ت�خ��اب��ات» ،في
اش � ��ارة ل �ت �ص��ري �ح��ات ال��رئ �ي��س ال�ف��رن�س��ي
اي � �م ��ان ��وي ��ل م � ��اك � ��رون ع � ��ن «االن � �ع ��زال � �ي ��ة
االسامية» في باده.
كما اعلن الطيب عن اطاق األزه��ر ،ممثل
االس��ام السني في العالم ،منصة عاملية
ل�ل�ت�ع��ري��ف ب�ن�ب��ي االس � ��ام م�ح�م��د ب�ل�غ��ات
م�ت�ع��ددة .ال��ى ذل ��ك ،ج��دد مجلس ال ��وزراء
ال �س �ع��ودي ف ��ي ب �ي��ان رف ��ض امل �م �ل �ك��ة ألي
م �ح��اول��ة ل�ل��رب��ط ب��ني االس� ��ام واالره � ��اب،
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رفض تظلمات «مشاهير»
لرفع «البلوك» عن أرصدتهم
كتب مشعل عبداهلل

يحتفل العالم اإلسالمي اليوم بذكرى املولد النبوي الشريف بالتأكيد على فضل نبي الرحمة محمد
بن عبد الله صلى الله عليه وآله واالقتداء بهديه.
وقال شيخ الجامع األزهر د .أحمد الطيب بهذه املناسبة العطرة« :لوال النبي محمد وما أرسل به من
عند الله لبقيت اإلنسانية في ظالم وضالل ليوم القيامة».

رف� �ض ��ت م �ح �ك �م��ة ال� �ج� �ن ��اي ��ات ام � ��س ب��رئ��اس��ة
ّ
املستشار عبدالله العثمان ،تظلمات ع��دد من
م�ش��اه�ي��ر «ال �س��وش �ي��ال م �ي��دي��ا» ،وم�ط��ال�ب�ت�ه��م
بإلغاء ق��رار النيابة بشأن تجميد حساباتهم
البنكية.
وذك� � � ��ر دف� � � ��اع اح� � ��د امل� �ش ��اه� �ي ��ر أن م��وك �ل �ي �ه��م
املتظلمني بحاجة إلى فتح حساباتهم وتسيير
أمورهم املعيشية.
وك� � ��ان� � ��ت امل � �ح � �ك � �م ��ة ب� �ح� �ث ��ت إذا ك� � � ��ان ي �ح��ق
للمتظلمني فتح حساباتهم قبل صدور الحكم
ف��ي ال �ب��اغ��ات امل��رف��وع��ة م��ن وح ��دة ال�ت�ح� ّ�ري��ات
املالية ضدهم ،التي تتهمهم بغسل األموال.

