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ولي العهد استقبل الغامن واخلالد والصالح

رئيس الوزراء تسلم رسالة من نظيره املصري

وزير اخلارجية استقبل سفير إثيوبيا

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد بقصــر بيان صبــاح أمس رئيس 

مجلس األمة مرزوق الغامن.
كما استقبل سمو ولي العهد سمو رئيس 

مجلس الوزراء الشيخ صباح اخلالد.
واستقبل سمو ولي العهد نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس 

الوزراء أنس الصالح.

اســتقبل ســمو رئيس مجلس الوزراء 
الشــيخ صبــاح اخلالد في قصر الســيف 
ســفير جمهورية مصر العربية الشــقيقة 

لدى الكويت طارق القوني، حيث سلم سموه 
رســالة خطية من رئيس مجلس الوزراء 
بجمهورية مصر العربية د.مصطفى مدبولي.

استقبل وزير اخلارجية الشيخ د.أحمد 
ناصر احملمد في ديوان عام الوزارة سفير 
جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الدميوقراطية 
الصديقة عبدالفتاح عبداهللا حســن وذلك 
مبناســبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبالده 

لدى الكويت.
وأشــاد وزيــر اخلارجية خــالل اللقاء 

بجهود السفير وإسهاماته التي قدمها في 
إطار تعزيز أواصر العالقات الوثيقة التي 

تربط البلدين الصديقني.
حضــر اللقاء مســاعد وزير اخلارجية 
لشــؤون مكتب وزير اخلارجية الســفير 
صالح اللوغاني وعدد من كبار مســؤولي 

وزارة اخلارجية.

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد مستقبال أنس الصالح

سمو الشيخ صباح اخلالد خالل استقباله السفير املصري طارق القوني

الشيخ د.أحمد ناصر احملمد خالل استقباله سفير إثيوبيا

«األنباء» تنشر التقومي الدراسي «املعدل» 
للتعليم الديني بعد اعتماده من وكيل «التربية»

نقل مراقبة رياض األطفال العنود احلجرف 
من حولي إلى اجلهراء

عبدالعزيز الفضلي

اعتمد وكيــل وزارة التربية باالنابة 
فيصل املقصيد التقومي الدراســي للعام 
٢٠٢٠ـ  ٢٠٢١ في نسخته املعدلة للتعليم 
الديني، والذي تلقت «األنباء» نسخة منه، 
حيث اشــار خالله الى ان امتحانات الفصل 
الدراســي الثـــــاني للمرحلة املتوسطة 
ســتبدأ من ٢٣ مايـــــو وتنتــــهي في ٢ 
يونيو املقبلـــني، على ان يكـــون موعد 
اختبارات الدور الثاني لطـــلبة املرحلة 
املتوسطة ومرحلة التمهيد واالعـــــداد 
لطالب املنح الدراسية اعتـــــبارا من ٢٠ 
الى ٣٠ يونيو املقبل وتعلن نتائج جميع 
الصفوف يوم ٧ من الشهر نفسه، وسيتم 
توزيع شــهادات الدور الثاني يوم ٤ من 

شهر يوليو املقبل.
امــا فيما يتعلق باملرحلــة الثانوية، 
فســتبدأ امتحانات نهاية العام الدراسي 

التاســع والعاشــر واحلادي  للصفوف 
عشر من ١٩ مايو حتى ٧ يونيو املقبلني، 
بينما تنطـــلق اخـــتبارات نهـــاية العام 
الدراسي للصف الثاني عشر من ١٠ حتى 
٢٤ من شهر يونيو املقبل على ان تعلن 
نتيجــة االختبارات يوم ٢٧ من الشــهر 

نفسه.
كما ان اختبارات الدور الثاني لطلبة 
املرحلــة الثانوية ســتبدأ من ٤ حتى ١٣ 
يوليو املقبل وتسليم شهادات الدور الثاني 
يوم ١٥ من الشهر نفسه، ومت حتديد الفترة 
مــن ٢٧ الــى ٢٩ ســبتمبر املقبل الجراء 
امتحان املعادلة للصفني احلادي عشــر 
والثاني عشر صباحي ومسائي، على ان 
يبدأ العام الدراسي املقبل ٢٠٢١ـ  ٢٠٢٢ يوم 
االحد ١٢ سبتمبر املقبل جلميع العاملني 
في املرحلتني املتوسطة والثانوية صباحي 
ومسائي، بينما يكون دوام الطلبة يوم 

٢٠ من نفس الشهر.

عبدالعزيز الفضلي

أصدر وكيل وزارة التربية باالنابة فيصل 
املقصيد قرارا يقضي بنقل مراقبة رياض 
االطفال مبنطقة حولي التعليمية العنود 

احلجــرف الى منطقة اجلهــراء التعليمية 
للعمــل بذات الوظيفة اعتبــارا من تاريخ 
٣ اجلــاري، وذلك بناء علــى طلبها املقدم 
بتاريخ ١ يوليو ٢٠٢٠ املاضي، وعلى جميع 
جهات االختصاص العلم والعمل مبوجبه.

امتحان املعادلة للصفني احلادي عشر والثاني عشر من ٢٧ إلى ٢٩ سبتمبر

األمير استقبل ولي العهد والغامن واخلالد والصالح
استقبل صاحب الســمو األمير الشيخ نواف 
األحمد بقصر بيان صباح امس سمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد. كما استقبل سموه رئيس 

مجلس األمة مرزوق الغامن.
واستقبل سموه بقصر بيان صباح امس سمو 

رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح اخلالد.
كما استقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح.

الى ذلك بعث صاحب الســمو األمير الشــيخ 
نواف األحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس غاوتابايا 
راجاباكسا رئيس جمهورية سريالنكا الدميوقراطية 
االشتراكية الصديقة عبر فيها سموه عن خالص 
تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده، متمنيا له 
موفور الصحة والعافية وجلمهورية ســريالنكا 
الدميوقراطية االشــتراكية وشعبها الصديق كل 

التقدم واالزدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد 
ببرقية تهنئة إلى الرئيس غاوتابايا راجاباكســا 
رئيس جمهورية سريالنكا الدميوقراطية االشتراكية 
الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه مبناسبة 
العيــد الوطني لبــالده، راجيا له وافــر الصحة 

والعافية.
كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

صباح اخلالد ببرقية تهنئة مماثلة.

صاحب السمو هنأ رئيس سريالنكا بالعيد الوطني

صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد خالل استقباله
سمو الشيخ صباح اخلالد صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد مستقبال رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن

ملشاهدة الڤيديو

النواف بحث مع وزير الدفاع التعاون لتحقيق التكامل العسكري
استقبل نائب رئيس احلرس الوطني الفريق أول متقاعد 
الشــيخ أحمد النواف في ديوانه بالرئاســة العامة للحرس 
الوطنــي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشــيخ 

حمد جابر العلي .
ورحب نائب رئيس احلرس الوطني بنائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الدفاع، ونقل إليه حتيات سمو رئيس احلرس 

الوطني الشيخ سالم العلي.
وبحث النائب خالل اللقاء سبل تعزيز التعاون بني احلرس 
الوطني ووزارة الدفاع وصوال إلى التكامل العسكري واألمني، 
من خالل املشاركة في الدورات والتمارين العسكرية وتبادل 
اخلبرات بهدف رفع الكفاءة وتأدية املهام املوكلة إلى رجال 
اجليش الكويتي واحلرس الوطني على أكمل وجه من أجل 

الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف خالل استقباله الشيخ حمد جابر العلياحلفاظ على أمن واستقرار الوطن.

«الصحة» تدشن التطعيم في مراكز رعاية املعاقني واملسنني
أعلن املتحدث الرســمي 
الصحــة  وزارة  باســم 
الســند تدشــني  د.عبداهللا 
حملة تطعيم «كوفيد ـ ١٩» 
فــي مراكز رعايــة املعاقني 
العامــة  التابعــة للهيئــة 
لشؤون ذوي االعاقة ومركز 
رعاية املسنني التابع لوزارة 
الشــؤون انطالقا من خطة 
العمل الوطنية لرعاية كبار 

السن وذوي اإلعاقة.
فــي  د.الســند،  وقــال 
تصريح صحافي، ان احلملة 
التي انطلقت بحضور وكيل 
لشــؤون  الصحــة  وزارة 
الصحــة العامــة د.بثينــة 
املضــف تنفــذ حرصا على 
حماية الفئات األكثر عرضة 
لالصابــة والفئــات األكثر 
عرضة للمضاعفات في حال 
اإلصابــة بڤيروس كورونا 
ارتكازا ملــا هو وارد بخطة 
حملة التطعيــم املعدة من 

قبل الوزارة.
وأكــد ان هــذه احلملــة 
مستمرة في تقدمي خدماتها 
لهــذه الفئات وصــوال إلى 
تطعيم جميع الراغبني في 
تلقي اللقــاح ومن تنطبق 
عليهــم االشــتراطات مبــا 
الســالمة واحلماية  يحقق 

ســجلت حالة وفاة واحدة 
ليصبــح مجمــوع حــاالت 
الوفاة املســجلة حتى اآلن 

٩٦١ حالة.
وقال املتحدث الرســمي 
الــوزارة د.عبداهللا  باســم 
السند لـ «كونا» ان عدد من 
يتلقــى الرعاية الطبية في 
أقسام العناية املركزة بلغ ٦٥ 

الفحوصات ١٥٥٧٠٢٣ فحصا، 
الفتا الى ان نسبة االصابات 
لعدد املسحات خالل الـ ٢٤ 

ساعة املاضية بلغ ٧٫٨٪.
وكانت الوزارة قد أعلنت 
في وقت ســابق شفاء ٥٥٧ 
إصابة في الســاعات الـ ٢٤ 
املاضية ليبلغ مجموع عدد 

حاالت الشفاء ١٥٩٥٤٣.

حالة ليصبح بذلك املجموع 
الكلي للحــاالت التي ثبتت 
اصابتها مبــرض «كوفيد ـ 
١٩» وال زالت تتلقى الرعاية 
الطبية الالزمة ٦٩٠٦ حاالت.

وأضاف ان عدد املسحات 
التي مت اجراؤها في الساعات 
الـــ ٢٤ املاضية بلــغ ٩٦٢١ 
مســحة ليبلــغ مجمــوع 

٧٥٦ إصابة جديدة بـ «كورونا» واإلجمالي ١٦٧٤١٠ وتسجيل حالة وفاة

د.عبداهللا السند ود. بثينة املضف خالل تدشني حملة التطعيم

لهم متمنيا للجميع موفور 
الصحة والعافية.

هــذا وأعلنــت وزارة   
الصحة تسجيل ٧٥٦ إصابة 
جديــدة بڤيــروس كورونا 
املســتجد في الســاعات الـ 
٢٤ املاضيــة، ليرتفع بذلك 
إجمالي عدد احلاالت املسجلة 
في البــالد إلى ١٦٧٤١٠ فيما 

الذايدي لـ «األنباء»: منح «احلوامل» لقاح «كوفيد -  ١٩» 
يحتاج مزيدًا من الدراسات «املستفيضة»

عبدالكرمي العبداهللا

أكدت رئيسة قسم النساء 
والوالدة في مستشفى العدان 
الذايــدي أن إدراج  د.عبيــر 
«احلوامــل» ضمــن الفئــات 
التــي تتلقى اللقــاح املضاد 
يحتــاج  لـ«كوفيــد-١٩» 
الدراســات  الــى املزيد مــن 
املســتفيضة، مشيرة الى أن 
الكويت حريصة كل احلرص 
على جميع الفئات من ضمنها 
فئة احلوامل وهي من الفئات 
املســتبعدة للتطعيم حاليا 
لعدم كفاية الدراسات العلمية، 
علما بأن فئة «احلوامل» كانت 
مســتبعدة من التجارب في 

وعــن تصريــح منظمــة 
مبنــح  العامليــة  الصحــة 
اللقاح للحوامل، وانه ليس 
هناك ســبب محدد لالعتقاد 

الى  وأشــارت د.الذايدي 
أن معظــم النســاء احلوامل 
اثناء  بالڤيــروس  املصابات 
احلمل اعراضهن تتراوح بني 
بسيطة ومتوسطة، كما انها 
قد تكون من دون أعراض، وقد 
حتتاج الى دخول للمستشفى 
بنسبة ٨-١١٪، هذا باالضافة 
الــى أن ٢٪ قــد حتتــاج الى 
دخول العناية املركزة حسب 
االحصائيات العاملية، مشيرة 
إلــى أن أعراض ومضاعفات 
ڤيروس كوفيــد- ١٩ للمرأة 
احلامل تعتبر أشد خطورة 
من املرأة غير احلامل وتتسبب 
في مضاعفات حمل أكثر مثل 

الوالدة املبكرة.

بأنه ســتكون هناك مخاطر 
محــددة تفوق فوائد تطعيم 
ڤيروس كوفيد- ١٩ بخصوص 
النساء احلوامل، أوضحت أن 
هذا التصريح سيفتح املجال 
في املســتقبل لضم النســاء 
احلوامل في فئة املسموح لهم.

وتوقعــت د.الذايدي بأن 
االشــهر املقبلــة ستشــهد 
انفراجة ووضوحا بشأن منح 
اللقاح املضاد لـ «كوفيد- ١٩» 
للنســاء احلوامل، الفتة الى 
وجود متابعة حثيثة لوزارة 
الصحــة جلميــع التطورات 
والدراســات احلديثــة فيما 
يخــص لقــاح كوفيــد- ١٩ 

للنساء احلوامل.

رئيسة قسم النساء والوالدة في مستشفى العدان أكدت أن احلوامل املصابات بالڤيروس أعراضهن بسيطة ومتوسطة

د.عبير الذايدي

الثانيــة والثالثة  املرحلتني 
للقاحات علــى الرغم من ان 
التكنولوجيا املستخدمة في 
صناعة اللقاحات، تعتبر آمنة 

بشكل عام.
وذكرت في تصريح خاص 
لـ«األنبــاء» ان معظم كليات 
النســاء والــوالدة  أمــراض 
والكنديــة  البريطانيــة 
واألميركية قد ادرجت فئتني 
للنساء احلوامل ألخذ اللقاح، 
موزعــة علــى الفئــة األولى 
وهن العامالت في الصفوف 
األماميــة، أمــا الثانيــة فهن 
النساء احلوامل الالتي يعانني 
من أمراض مزمنة مثل الضغط 
والسكري والربو والسمنة.

اختبارات نهاية العام للثاني عشر تنطلق من ١٠ حتى ٢٤ يونيو
العام املقبل يبدأ ١٢ سبتمبر للعاملني والطلبة في ٢٠ منه


