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«التربية»: امتحان الدور الثاني بنصف املنهج

الكويت تدعم عقد جلسة ملجلس حقوق 
اإلنسان األممي لبحث االنتهاكات اإلسرائيلية

األمير هنأ رئيس الكاميرون بالعيد الوطني

عبدالعزيز الفضلي

فيما تواصل وزارة التربية 
اســتعداداتها لالختبــارات 
الورقيــة لطلبــة الثانويــة 
العامة واملقرر عقدها اعتبارا 
مــن ٣٠ من الشــهر اجلاري 
كشفت مصادر تربوية مطلعة 
لـ«األنبــاء» ان الطالب الذي 
سيتغيب عن االختبار بعذر 
طبي سيكون له احلق بدخول 
اختبارات الــدور الثاني في 
يوليو املقبل كدور اول وليس 
كدور ثان وبنصــف املنهج 
مؤكدة انه لن يقدم له املنهج 
بالكامل كحالة استثنائية في 

العام الدراسي احلالي.

جنيــڤ - (كونــا): قــال 
لــدى االمم  الدائــم  مندوبنــا 
املتحــدة واملنظمــات الدولية 
االخــرى في جنيڤ الســفير 
الكويــت  ان  الغنيــم  جمــال 
دعمت بقوة دعوة دول منظمة 
التعــاون االســالمية لطــرح 
انتهاكات حقوق االنســان في 
األراضي الفلسطينية احملتلة 
امام جلســة خاصــة ملجلس 

حقوق اإلنسان.
وأضاف السفير الغنيم في 

بعث صاحب السمو األمير الشيخ 
نــواف األحمــد ببرقية تهنئــة إلى 
الرئيس بول بيــا رئيس جمهورية 
الكاميرون الصديقة عبر فيها سموه 
عن خالص تهانيه مبناســبة العيد 
الوطنــي لبالده، متمنيــا له موفور 

الصحــة والعافيــة وجلمهوريــة 
الكاميــرون وشــعبها الصديــق كل 

التقدم واالزدهار.
وبعث ســمو ولي العهد الشــيخ 
مشــعل األحمــد ببرقيــة تهنئة إلى 
الرئيس بول بيــا رئيس جمهورية 

الكاميرون الصديقة ضمنها ســموه 
خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني 
لبالده راجيا له وافر الصحة والعافية.
كما بعث ســمو الشــيخ صباح 
اخلالد رئيس مجلس الوزراء ببرقية 

تهنئة مماثلة.

بها توصي بتقدمي املنهج كامال 
للطالب في الدور الثاني.

واضافــت أنه لــو احتاج 
الطالب املتغيب عن االمتحان 
بعذر طبي الى دور ثان سيكون 
هنــاك اختبار اســتثنائي في 
أكتوبــر املقبل الفتــة الى ان 
التربيــة تعمل على تســخير 
كل الظــروف ملصلحة ابنائنا 
الطلبة. من جانــب آخر، قال 
أمــني ســر جمعيــة املعلمني 
عايــض الســبيعي انــه مــع 
انتهاء الفصل الدراسي الثاني 
نثمن بــكل التقدير واالعتزاز 
والثناء اجلهــود املبذولة من 
قبل جموع املعلمني واملعلمات 
وأهل امليدان والتواجيه الفنية 

بالتعاون مع الدول الشــقيقة 
والصديقة متكنت من حشــد 
النصــاب القانونــي املطلوب 
لعقــد تلك اجللســة اخلاصة 
والتي ستكون فرصة الظهار 
وتوثيق االنتهاكات اإلسرائيلية 
وملنع املزيد من تفاقم األوضاع 
اإلنسانية للشعب الفلسطيني 
الشــقيق وللتأكيد في الوقت 
ذاته على عدم خلق ازدواجية 
فــي معاجلــة قضايــا حقوق 
اإلنســان وأهميــة امتثال كل 

واإلدارات في املناطق التعليمية 
والقطاعات املختلفة وذلك خالل 
العام الدراسي االستثنائي وما 
صاحبه من حتديات بســبب 
جائحــة ڤيــروس كورونــا، 
مؤكدين مواصلة هذا العطاء ملا 
فيه خدمة رسالتنا ومسيرتنا 

التربوية.
الســبيعي عــن  وأعــرب 
امنياتــه بالتوفيــق والنجاح 
ألبنائنا الطلبة خالل اختبارات 
الصــف الثانــي عشــر التــي 
ســتنطلق في ٣٠ من الشــهر 
اجلــاري ومثمنــا جهــود كل 
من عمــل لالرتقــاء بالعملية 
التعليمية واملنظومة التربوية 

بشكل عام.

الــدول للمواثيــق والعهــود 
الدولية.

وأكد السفير الغنيم حرص 
الكويت على دعم وتقوية كل 
التحركات التي تقوم بها دول 
املجموعة اإلسالمية لدى األمم 
املتحــدة لفضــح االنتهاكات 
التي تقوم بها اسرائيل بحق 
الفلسطيني الشقيق  الشعب 
والتي تتنافى مع كل املعايير 

واملبادئ الدولية.

جمعية املعلمني: نثّمن جهود كل من عمل لالرتقاء بالعملية التعليمية

عايض السبيعي

ونوهت انه من املتوقع ان 
يصــدر قطاع التعليــم العام 
نشرة توضيحية بذلك خاصة 
وان النظم واللوائح املعمول 

تصريح لـ «كونا» ان اجللسة 
التي ســتعقد في ٢٧ اجلاري 
ستتناول االنتهاكات اجلسيمة 
التــي تعــرض لهــا االشــقاء 
العدوان  اثناء  الفلسطينيون 
االسرائيلي االخير عليهم سواء 
في قطاع غزة أو الضفة الغربية 
او القــدس الشــرقية وكيــف 
انتهكت اسرائيل القوة القائمة 
باالحتالل كل القانون االنساني 
الدولي وقوانني حقوق اإلنسان.
الكويــت  ان  وأوضــح 

رئيس الوزراء استقبل سفير رومانيا
الشيخ  استقبل ســمو 
صباح اخلالد رئيس مجلس 
الوزراء في قصر الســيف 
امــس ســفير جمهوريــة 
رومانيــا الصديقــة لدى 
الكويــت دانييل تاناســي 
وذلك مبناسبة انتهاء مهام 

عمله.
املقابلة رئيس  حضــر 
ديــوان رئيــس مجلــس 
الوزراء عبدالعزيز دخيل 

سمو الشيخ صباح اخلالد مستقبال سفير رومانيا دانييل تاناسيالدخيل.

«احتاد املطاعم»: ٧٥٪ من إيرادات املطاعم 
«طارت».. بعد حتديد مواعيد اجللوس حتى ٨ مساء

طارق عرابي

عّبــر رئيــس االتحــاد 
الكويتي للمطاعم والمقاهي 
والتجهيزات الغذائية فهد 
األربش، عن رفضه لقرار 
اللجنة الرئيسية لمتابعة 
تنفيذ االشتراطات الصحية 
بشــأن تحديــد جلــوس 
المطاعم  الزبائن بصاالت 
والمقاهي من الـ٥ صباحا 
حتــى الـ٨ مســاء على أن 
يســمح بعد ذلك بتســلم 
الطلبات فقط دون البقاء 
بالداخل شــريطة االلتزام 
االشــتراطات  بتطبيــق 

الصحية.
فــي  االربــش  وقــال 
تصريح خاص لـ«األنباء» 
إن اتحاد المطاعم لن يسكت 
عن هذا األمر، حيث سيقوم 
بتقديم استنكاره لكل من 

وهــي الوجبة التــي تبدأ 
عادة بعد الساعة السابعة 
مساء، وبالتالي فإن حرمان 
المطاعــم مــن تقديم هذه 
الوجبــات لزبائنها يعني 
حرمانها من نســبة تصل 
إلــى ٧٥٪ مــن إيراداتهــا، 
خاصــة إذا مــا عرفنــا أن 
العوائــل فــي  تجمعــات 
المطاعم تتركز في الفترة 
المسائية بسبب انشغالهم 
طــوال اليوم فــي أعمالهم 

ووظائفهم.
وأكد االربش أن المطاعم 
كانت قد استدعت طواقمها 
العاملة بالكامل بعد انتهاء 
الحظــر الجزئي الذي كان 
مفروضا على البالد ألكثر 
مــن شــهرين متتالييــن، 
وبالتالي فإن هذه الطواقم 
يفتــرض أن تعمل بنظام 
الورديات بدءا من الساعة 

الثامنة صباحا حتى الثانية 
عشرة بعد منتصف الليل، 
ومــن ثــم فــإن أصحــاب 
المطاعم أصبحوا ملزمين 
بدفع رواتب عمالتهم بشكل 
كامل، ما يعني ان صاحب 
المطعم أو المقهى سيكون 
هو المتضرر من وراء هذا 
القرار، حيث سيكون عليه 
دفع رواتب عمالته وإيجار 
مطعمه رغــم أنه ال يعمل 

بشكل كامل.
وأعرب االربش عن أمله 
في ان تعيد الحكومة النظر 
في مثل هذه القرارات، وأن 
تســمح للمطاعــم بالعمل 
كمــا كانــت فــي الســابق 
دون تحديــد وقــت معين 
لإلغالق، حتى تســتطيع 
المطاعم والمقاهي تعويض 
خســائرها وتجــاوز هذه 

المرحلة العصيبة.

نظراً لتركز غالبية اإليرادات بوجبة العشاء مع جتمع العوائل.. ما يزيد خسائرها ويعمق معاناتها

فهد األربش

مجلس الــوزراء ومجلس 
األمة، على اعتبار أن مثل 
القــرارات تزيد من  هــذه 
المطاعم  خســائر قطــاع 
والمقاهــي وتتســبب في 

تعميق معاناته. 
وأشار إلى أن ما بين ٧٠ 
و ٧٥٪ من إيرادات المطاعم 
تأتي من وجبة العشــاء، 

وزير األوقاف يطلب من هيئة القرآن ردًا عن انتشار 
نسخة من القرآن خالية من سورة «النساء»

أسامة أبو السعود

مت  مــا  علــى  تعقيبــا 
تداوله في وسائل التواصل 
االجتماعـــــي بوسيلــــــة 
الواتساب من وجود نسخة 
مــن القــرآن الكــرمي داخل 
الكويت خالية من ســورة 
النساء ونظرا ألن ذلك األمر 
ميثل خطورة كبيرة لتعلقها 
بكتاب اهللا عز وجل، أصدر 
وزيــر األوقاف والشــؤون 
اإلسالمية عيسى الكندري 
خطابا موجها إلــى الهيئة 
العامــة للعنايــة بطباعــة 
ونشر القرآن الكرمي والسنة 
النبوية وعلومهما بحسبانها 
اجلهة املناط بها التصريح 
لطباعة او إصدار املصحف 
الشريف وذلك لتزويده بالرد 
على ما قامت به الهيئة من 
إجراءات وحتديد املتسبب 
خالل ثالثة أيام عمل واعتبار 

وزارة  مــع  وبالتعــاون 
اخلارجية الكويتية، لتقدمي 
العون واملساعدة لألشقاء 
في فلسطني، ودعم القضية 
الفلسطينية، صرح وكيل 
وزارة األوقاف والشــؤون 
اإلسالمية م.فريد أسد عمادي 
بأن الوزارة خصصت خطبة 
صالة يوم اجلمعة بتاريخ 
٩ من شــوال لعــام ١٤٤٢هـ 

املوافق ٢٠٢١/٥/٢١م للحديث 
عن أهمية املسجد األقصى 
ومكانته وواجب املسلمني 
جتاهــه وجتاه إخواننا في 

أرض فلسطني.
وزارة  وكيــل  ووجــه 
األوقــاف م.فريــد عمــادي 
خطباء املســاجد بضرورة 
احلديــث عن هذا املوضوع 
اجللــل وحســب اخلطبــة 
املعممة والتي حملت عنوان 
(املسجد األقصى في قلوبنا).
وتتضـمــــــن اخلطبــة 
احلديث عن مكانة املسجد 
األقصــى ومنزلتــه عنــد 
املســلمني واآليات الكرمية 
واألحاديث النبوية الشريفة 
التي تبني فضائل املســجد 
األقصى والواجب الشرعي 
لــه  جتــاه مــا يتعــرض 
إخواننا في أرض فلسطني 
من انتهــاكات صارخة من 
سلطات االحتالل الغاصب.

عمادي: «األوقاف» تُعمم خطبة اجلمعة اليوم بعنوان «املسجد األقصى في قلوبنا»

عيسى الكندري

املوضوع على درجة عالية 
من األهمية.

من جانب آخر وانطالقا 
من أهمية املسجد األقصى 
ومكانته في قلوب املسلمني، 
وبالتزامن مع انطالق احلملة 
الشــعبية العاجلــة إلغاثة 
الشعب الفلسطيني برعاية 
وزارة الشؤون االجتماعية 
والتنمـيـــــة املجتمعيــــة 

م. فريد عمادي

السماح باستقبال الزبائن في املطاعم واملقاهي 
من ٥ صباحًا حتى ٨ مساًء واالكتفاء بعدها بالطلبات

الدفع اإللكترونية لتجنب 
تــداول العمــالت الورقية، 
إلــى إخضــاع  باإلضافــة 
العاملني في املطاعم واملقاهي 
للفحص مع املراقبة الذاتية 
بشــكل يومــي فــي املنزل 
قبل الذهاب للعمل وكذلك 
فحصهم في مكان العمل مرة 
واحدة باليوم أو أكثر حسب 

مخالطتهم للزبائن.
وبني أنه كمــا تضمنت 
االشتراطات اتباع اإلجراءات 
الوقائية ومن أهمها فحص 
املداخــل  عنــد  اخلــرازة 
وتوفير اللوحات اإلرشادية 
باإلجراءات الوقائية للزبائن 
مع االلتزام مبساحة ال تقل 
عــن متريــن بني طــاوالت 
الزبائن إلى جانب تنظيف 
وتطهير املعدات واألدوات 
املســتخدمة ألكثر من مرة 
مع منع تقــدمي البوفيهات 
للزبائــن مع تقيد العاملني 
بلبس القفازات والكمامات 
أثناء تعاملهم مع الزبائن.

تشهدها البالد في مواجهة 
جائحة ڤيروس كوفيد-١٩.

وأوضح ان اللجنة حددت 
أوقات عمل املطاعم واملقاهي 
الزبائن شريطة  الستقبال 
باالشــتراطات  تقيدهــا 
الصادرة من مجلس الوزراء 
إلى جانــب التزامها بنظام 
املواعيــد وحجز الطاوالت 
قبل الدخول إلى املطعم أو 
املقهى ملنع االزدحام داخل 
صاالت املطاعــم واملقاهي 
فتــرة  تنتهــي  أن  علــى 
الزبائن  الســماح بجلوس 
داخل املطعم او املقهى عند 
الساعة ٨ مساء، واالكتفاء 
بعدها باســتقبال الطلبات 
اخلارجية عن طريق استالم 
الزبائن لطلباتهم أو خدمة 

التوصيل.
وأشار إلى أن االشتراطات 
اخلاصة مبزاولــة املطاعم 
واملقاهي لنشاطها تضمنت 
تطبيق عدد من اإلجراءات 
من أبرزها استخدام وسائل 

والذي على ضوئه ســيتم 
اتخاذ اإلجراءات تزامنا مع 
التدرج في العودة للحياة 

الطبيعية.
وأضــاف املنفوحــي إن 
اللجنة تواصــل عملها في 
متابعــة كل مــا يصدر عن 
الــوزراء بشــأن  مجلــس 
االشــتراطات الصحية من 
قرارات وإجراءات في نطاق 
املهام الكفيلة بالتعامل مع 
الظروف االستثنائية التي 

أصدرت اللجنة الرئيسية 
ملتابعة تنفيذ االشتراطات 
البلدية  فــــي  الصحـيــــة 
حزمة مــن التوصيات في 
اجتماعها الذي عقد صباح 
أمس تطبيقا لقرار مجلس 
الــوزراء إيذانا بإعادة فتح 
املطاعم واملقاهي اعتبارا من 
يوم األحد املقبل املوافق ٢٣ 

اجلاري.
وأعلــن رئيــس اللجنة 
ومدير عــام بلدية الكويت 
م.أحمــد املنفوحــي عــن 
الزبائن  الســماح بجلوس 
بصــاالت املطاعم واملقاهي 
من الساعة اخلامسة صباحا 
حتى الساعة الثامنة مساء 
والســماح بعد ذلك بتسلم 
الطلبات فقــط دون البقاء 
بالداخل مع االلتزام بتطبيق 

االشتراطات الصحية.
وقال املنفوحي إن عودة 
مزاولــة أنشــطة املطاعــم 
واملقاهي ستكون محل تقييم 
الوبائي  مراعــاة للوضــع 

اعتباراً من يوم األحد املقبل مع استخدام وسائل الدفع اإللكترونية

م.أحمد املنفوحي

املنفوحي: عودة مزاولة أنشطة املطاعم واملقاهي ستكون محل تقييم مع مراعاة الوضع 
الوبائي من قبل جلنة تنفيذ االشتراطات


