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ضيوف الندوة مع الزميل أسامة دياب                                                                         )فريال حماد(

ضيوف ندوة »األنباء«: مافيا املخدرات وراء انتشار املخدرات الرقمية لتوسيع نطاق 
1819جتارتهم وعلينا اخلروج من عباءة ردود األفعال إلى إجراءات احلماية والوقاية

تأثير ضئيل على املخزون املالي بسبب انخفاض أسعار النفط

ً »موديز« و»فيتش«: الكويت قوية ماليا

»التربية«: اإلخالل بـ »الوزن النسبي« 
يضع آلية التقييم والشهادات محل طعن

محمود الموسوي- عادل الشنان

في حلقة جديدة من مسلسل الشد واجلذب 
فيما يتعلق مبوضوع االستعانة بالوزن النسبي 
في حساب نتائج طلبة املرحلة الثانوية، دافعت 
وزارة التربية عن قرارها على لسان الوكيل 

املساعد للتعليم العام د. خالد الرشيد. 
وأكد الرشيد خالل املؤمتر الصحافي الذي 
عقد صب���اح أمس في مبنى الوزارة، على أن 
»التربية« لم تقم بأي تعديالت على األوزان 
النسبية للمواد الدراسية للمرحلة الثانوية، 
وان الوزن النس���بي معمول به منذ سنوات 

عديدة. 
وأوضح أن التعديالت التي متت على وثيقة 

مرحلة الثانوية العامة س���اهمت في حتقيق 
مصلحة الطالب ومت تطبيقها منذ العام املاضي 
ولم تشمل مساسا باألوزان النسبية للمواد 

الدراسية. 
وأرجع الرشيد التمس���ك بهذه اآللية إلى 
ضرورة االلتزام باألعراف التربوية في عمليات 
التقومي والقياس املتبعة ملعرفة مدى امتالك 
الطالب املهارات الالزمة لتمكينه من االستمرار 

في مرحلة التعليم العالي. 
وأضاف الرشيد أن اإلخالل باألوزان النسبية 
املتع���ارف عليها عامليا يض���ع آلية التقييم 
وش���هادات وزارة التربية محل الطعن ليس 

فقط خارج الكويت بل داخل البالد أيضا. 
التفاصيل ص 11 ٭

مدحت فاخوري

أجمعت وكالتا التصنيف االئتماني »موديز« 
و»فيت����ش« على الوضع املالي اجليد للكويت 
وعدم تأثرها بانخفاض أسعار النفط. وبينما 
ثبتت »موديز« النظرة املس����تقبلية املستقرة 
للكوي����ت عند Aa2، قالت »فيتش« ان الكويت 
س����تكون ضمن فئة الدول األق����ل تضررا من 
انخفاض النفط نظرا لالحتياطيات الضخمة 
التي كونتها في الس����نوات األخيرة. وأضافت 
»فيت����ش« ان الكوي����ت ودوال خليجية أخرى 
س����تواصل حتقيق فوائض مالية وخارجية 
قياسية وتعزيز االحتياطيات حتى إذا استقرت 

أسعار النفط عند مستوياتها احلالية. وتوقعت 
»موديز« أن يؤثر انخفاض النفط بشكل ضئيل 
على املخزون املالي للكويت، اضافة الى مجموعة 
من الدول اخلليجية التي س����تكون مبأمن من 
ح����دوث عجز في ميزانياته����ا. لكنها قالت ان 
التقييم االئتماني السيادي لدول مجلس التعاون 
اخلليجي سيظل مرنا بالنظر حلالة عدم اليقني 
الناجمة عن الصراعات التي تش����هدها بعض 
دول املنطق����ة، حيث إن املخاطر قد تنجم عن 
توقف صادرات النفط، ما س����يؤثر سلبا على 
ثقة املستثمرين في هذه الدول وهو أحد ابرز 

معوقات االحتفاظ بتقييم االئتمان. 
التفاصيل ص 35 ٭

تطبيق االتفاقية األمنية اخلليجية خالل عام

»الصحة«: توفير 3690 درجة وظيفية 
للعاملني  في مستشفى جابر

أمير زكي

أكد مصدر أمني أن االتفاقي����ة األمنية اخلليجية املوحدة 
لدول مجلس التعاون ليس����ت معروضة على اجتماع وزراء 
داخلي����ة دول مجلس التعاون اخلليج����ي املقرر عقده اليوم 
برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ 
محمد اخلالد، الفتا املصدر إلى أن هذه االتفاقية مت اعتمادها من 
قبل وأن االتفاقية األمنية من املقرر أن يبت فيها مجلس األمة 
على أن ترفع إلى مجلس الوزراء العتمادها. ولفت املصدر إلى 
أن االتفاقية، وحس����بما تضمنت من اشتراطات تشير الى ان 
التطبيق للدول املوقعة عليها ومن بينها الكويت خالل عام.

حنان عبدالمعبود - عبدالكريم عبداهلل

أعلن مدير منطقة الصب���اح الصحية د.عادل العصفور، 
على هامش اجتماع وكيل وزارة الصحة د.خالد الس���هالوي 
مبديري املناطق، عن توجه الوزارة الستقدام 45 سيارة اسعاف 
لضمان سرعة الوصول الى مواقع البالغات، ومناقشة حتديد 
3 مواقع لسحب الدم والتبرع به في مناطق الصباح والعاصمة 
والفرواني���ة الصحية. بدوره قال مدير منطقة مبارك الكبير 
الصحية د.سعود الدرعة: ان ديوان اخلدمة املدنية وافق على 
توفير 3690 درجة وظيفية للعاملني في مستش���فى الشيخ 
جابر األحمد، وان أغلب هذه الكوادر سيكون جاهزا في فترة 
تتراوح بني 6 و9 شهور بعد إخضاعهم لدورات تدريبية داخل 

الكويت للتعرف على أسس العمل.
التفاصيل ص12 ٭

واشنطن � وكاالت: صب قرار هيئة احمللفني 
بتبرئة الش����رطي األبيض دارين ويلسون من 
جرمية قتل الفتى األس����ود مايكل براون، املزيد 
من الزيت عل����ى نار االحتجاجات التي اندلعت 
منذ وقوع احلادثة في مدينة فيرغسون بوالية 
ميس����وري في اغس����طس املاضي. وفور إعالن 
القرار، عمت املظاهرات الواليات املتحدة، ونزل 
آالف األميركيني الى الشوارع. وحتولت املظاهرات 
الى أعمال عنف في مدينة فيرغسون التي شهدت 
احلادثة، حيث مت إحراق وتدمير 12 مبنى على 

األقل. وقد دع����ا الرئيس األميركي باراك أوباما 
الشعب األميركي إلى الهدوء والتظاهر السلمي، 
وطالب باحترام »القرار العائد لهيئة احمللفني« 
وحث الشرطة على ضبط النفس. من جانبها، 
طالبت منظمة العفو الدولية السلطات األميركية 

باحترام احلق في التظاهر السلمي. 
وقالت: إن »عناصر إنفاذ القانون في والية 
ميسوري األميركية يجب عليهم أال يلجأوا إلى 

االستخدام املفرط للقوة«.
التفاصيل ص33 ٭

متظاهرون امام احد االبنية التي احرقوها احتجاجا على قرار هيئة احمللفني بتبرئة قاتل الشاب األسود                 )أ.پ( 

أميركا تشتعل عقب تبرئة »قاتل فيرغسون«
وأوباما يدعو األميركيني إلى التهدئة

»العفو الدولية« تدعو إلى احترام حق التظاهر

ـ

عائــلة الــهدية

نـايف مروي ملفي الــهدية

بقـــلـــ�ب مــ�ؤمــنـــة بقـــ�ضـــــاء اهلل وقــــــدره

ببالغ احلزن والأ�ضى فـقيدها الغايل املغف�ر له باإذن اهلل تعاىل

عن عمر يناهز )36 عامًا(

وقد ووري جثمانه الثرى ي�م اأم�س الثالثاء الم�افق 2014/11/25 بعد �ضالة الع�ضر في مقبرة ال�ضليبخات
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