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انطالق اختبارات الثانوية اليوم وسط 
ظروف استثنائية وإجراءات مشددة

عبدالعزيز الفضلي

تنطلق صباح اليوم اختبارات نهاية الفصل الدراسي األول 
للعام الدراسي 2022/2021 لطلبة الصف الثاني عشر، حيث 
يؤدي طلبة القسم األدبي امتحان اللغة الفرنسية بينما يؤدي 
طالب العلمي اختبار مادة الرياضيات، وســيكون امتحان 
اللغة االجنليزية لطلبة املعهد الديني، و«الفرنسية» لطلبة 
البعوث. هذا، وتعقد االختبارات وسط ظروف استثنائية متر 
بها دول العالم بسبب «كورونا». وقد استعدت «التربية» لذلك 
جيدا بالتعاون مع قطاعاتها املختلفة ومع وزارة الصحة.

وأكدت مصادر تربوية لـ«األنباء»، أن اإلدارات املدرسية 
جهــزت القاعــات والفصول الســتقبال الطلبة مــع توفير 
االحتياجات املطلوبة كاملعقمات واألجهزة احلرارية والكمامات 

والتشديد على التقيد باالشتراطات الصحية.
مــن جهته، أعلن وكيــل وزارة التربية د. علي اليعقوب 
جاهزية واستكمال استعدادات استقبال ٤٧٫٢٨١ طالبا وطالبة 
ألداء االختبارات. وقال اليعقوب إن عدد طلبة الصف الثاني 
عشــر في القســم العلمي يبلغ ٢٦٠٩٣ طالبا وطالبة، فيما 

يبلغ عدد طلبة القسم األدبي ٢١١٨٨.

مباركون: تفاعل صادق مع القضايا احمللية والعربية والدولية
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املطر: الدراسة ستستمر باحلضور الفعلي
سامح عبداحلفيظ

خلصــت جلنة شــؤون 
التعليم والثقافة واإلرشاد في 
اجتماعها أمس الى أن نظام 
الدراسة في جامعة الكويت 
وهيئة التطبيقي واجلامعات 
اخلاصة سيستمر بالوضع 
احلالي نفســه، بــأن يكون 
احلضــور الفعلــي للطلبة، 
حسب اســتيعاب الفصول، 
وأن يكون بنسبة ١٠٠٪ في 
االختبــارات، وكذلــك األمر 

بالنسبة لوزارة التربية. 
وقال رئيس اللجنة النائب 
د.حمــد املطر انــه مت خالل 

اجلهــات التعليمية ملواجهة 
جائحة (كوفيد - ١٩) بحضور 
اجلهات املعنية.  وبني املطر أن 
اللجنة استمعت إلى شرح عن 
االشتراطات الطبية املطبقة 
في الفصل الدراسي األول في 
وزارتــي التربيــة والتعليم 
العالــي، مؤكــدا أن تطبيــق 
االشتراطات الصحية في هذه 
اجلهات كان واضحا. وأشار 
املطر إلــى أن وزارة الصحة 
اطمأنت إلى أن االشتراطات 
الطبية مطبقة بشكل دقيق 
حيث توجد جلان مشــتركة 
بني وزارتي التربية والصحة 
ملراقبــة جميــع اجلامعــات 

اخلاصــة.  مــن جانب آخر، 
أوضح املطر أنــه بناء على 
التحركات التي قادتها اللجنة 
وجمعية املعلمني مت إرسال 
خطاب من وزارة التربية إلى 
ديوان اخلدمة املدنية برغبة 
الوزارة في أن يقوم املوجه 
الفني بتقييم رئيس القسم 
للمــواد الدراســية كرئيس 
مباشر. وقال املطر إن هناك 
مشروعا إلقامة مؤمتر تنظمه 
اللجنــة التعليمية مبجلس 
األمة لترجمة املساعي القائمة 
لرسم خارطة طريق للتعليم 

النوعي في الكويت. 

في اجلامعة و«التطبيقي» واجلامعات اخلاصة و«التربية» حسب استيعاب الفصول وبنسبة ١٠٠٪ في االختبارات

د.حمد املطر

اجتماع امس مناقشة خطة 
عودة الدراســة واإلجراءات 
التفاصيل ص ١١االحترازيــة التــي اتبعتهــا 

الرشيد: الضرائب ليست أولوية لإلصالح االقتصادي
أكد وزير املالية ووزير 
الدولة للشؤون االقتصادية 
واالســتثمار عبدالوهــاب 
الرشيـــــد أن الضـــرائب 
ليســت أولويــة لالصالح 
االقتصــــادي، مبينـــا أن 
القيمــة املضافة  ضريبــة 
والضريبة االنتقائية تعدان 
التزامــا دوليــا، ولكنهمــا 
تطبقان بقانون وليس بقرار 
من الوزير. وأكد الرشــيد 
علــى أهمية قانــون الدين 
العــام، مبينا أنه ضروري 

لتمويل عجز املوازنة وذلك شريطة وجود خطة اقتصادية 
في هذا الشــأن، كاشفا في الوقت ذاته عن أن الوزارة تعمل 
حاليا على إعداد تلك اخلطة. جاء ذلك في بيان نشره الوزير 
على صفحته الشخصية مبوقع التواصل االجتماعي «تويتر»، 
والــذي أكد فيه أنه أقســم على الذود عن مصالح الشــعب 
وأموالــه، معتبرا أن هذا القســم هو خارطة طريق ســوف 
يسير عليها وإن كان وحيدا. وأضاف الرشيد قائال «رسالتي، 
ملن استشعر اخلطر من خطواتنا جتاهه، التالعب باأللفاظ 
ومحاولة إرهابنا إعالميا لن تثنينا عن تنفيذ رغبة القيادة 
السياســية في تطبيق القانون ومحاربة الفساد وهي أولى 

خطوات االصالح االقتصادي».

ين العام» ضروري ونعمل على إعداد خطته االقتصادية.. وتطبيق «املضافة» و«االنتقائية» بقانون وليس بقرار وزير املالية أكد أن «الدَّ

م.فيصل العتلكامل العبداجلليل عبدالرحمن املطيري

كامل العبداجلليل: 
مشعل مضيء لإلصالح 
واحلرية ونشر الوعي 

وخدمة الثقافة

إبراهيم الدعيج: 
«األنباء» صرح إعالمي 

يستحق التقدير 
مبا تقدمه من طرح متزن

م.فيصل العتل: 
نتمنى لـ «األنباء» 

التقدم واالزدهار لتبقى 
صحيفة كل الكويت

عبدالرحمن املطيري:
دور «األنباء» رسخ 

مكانة اإلعالم 
والصحافة الكويتية

حمدان العازمي: 
«األنباء» ساهمت في إعالء 
الكلمة احلرة املسؤولة 

مبوضوعية وحيادية

النائب حمدان العازمي الشيخ د.ابراهيم الدعيج

عبدالوهاب الرشيد

 التفاصيل ص ٣

«الشؤون»: مركز خدمات متكامل 
للمسنني في كل محافظة

بشرى شعبان

أكد الوكيل املســاعد لقطاع الرعاية االجتماعية في وزارة 
الشؤون مسلم الســبيعي، أن الوزارة وضمن خطة التنمية 
تعمل على إنشاء مركز خدمات متكامل للرعاية املتنقلة لكبار 
الســن فــي كل محافظة من محافظات الكويت. وكشــف، في 
تصريح صحافي خالل جولــة مببنى وحدة محافظة حولي 
الذي تســلمته الوزارة الشــهر املاضي، عن تخصيص أرض 
في منطقة العديلية إلنشــاء مبنى خدمات متكامل للمســنني 

مبحافظة العاصمة. 
وأشــار إلى انتقال وحــدات اخلدمة املتنقلة املوجودة في 
احملافظات إلى املباني اجلديدة، وبالتالي ستنتقل قريبا وحدة 
حولي إلى املبنى اجلديد لتقدمي أفضل مســتوى من الرعاية 

لكبار السن.  

تسليم «جنوب القيروان» إلى «السكنية» يحتاج إلى اجتماعات 
لـ ١٤ جهة.. وحتديد القسائم بـ ٢٢٠٠  سابق ألوانه

عادل الشنان

أكــد مصــدر مطلــع فــي 
العامــة للرعايــة  املؤسســة 
لـــ «األنبــاء»، ان  الســكنية 
التخطيــط والتصميم  قطاع 
على أمت االســتعداد ملباشــرة 
األولــى  املرحلــة  إجــراءات 
لتخطيط وتصميم مشــروع 

جنــوب القيروان اإلســكاني 
في حال تسليم املوقع رسميا 
من البلدية، الفتا إلى ان األمر 
يحتاج إلــى اجتماع قرابة ١٤ 
جهة حكوميــة لوضع اآللية 
الصحيحة لتفعيل املشــروع 
قبــل املوافقة على تســليمه. 
وأفاد املصدر بأن التكهن بعدد 
الوحدات السكنية أو حصرها 

في ٢٢٠٠ قســيمة مبســاحة 
٤٠٠م٢ للواحــدة منهــا أمــر 
سابق ألوانه ألن العدد الفعلي 
للوحدات يتم حتديده بشكل 
دقيق بعد االنتهاء من تخطيط 
وتصميــم املشــروع وبيــان 
املبانــي اخلدمية،  مســاحات 
وتوقــع املصدر أنــه في حال 
اتفــاق اجلهــات احلكوميــة 

وتسليم املوقع للمؤسسة قبل 
نهاية فبراير املقبل قد يكون 
الوقت متاحا إلدراج املشروع 
ضمن ميزانية الســنة املالية 
املقبلــة لتنفيذه أو إناطة أمر 
تنفيذ أعمــال البنى التحتية 
للمشروع إلى وزارة األشغال 
العامة أسوة مبشروع خيطان 

اجلنوبي.

في حال تسليم املوقع قبل نهاية فبراير املقبل ميكن إدراج املشروع ضمن ميزانية السنة املالية املقبلة

التفاصيل ص ٣التفاصيل ص ٤

م. ٔاحمد طاهر

د.نفيسة كمال

السفير عظمات بيرديباي    (زين عالم)

«األنباء» تنشر دراسة 
خاصة أعدها م.أحمد 

طاهر: ٦٫٢ مليارات 
دينار وفر مالي للكويت 

من مشروع واحد 
للطاقة الشمسية

د.نفيسة كمال 
لـ «األنباء»: مستشفى 

الطب الطبيعي 
يستقبل نحو ٢٠ ألف 

مريض سنويًا

علماء الشرع لـ «األنباء»: ال يجوز للمرأة 
أن تصلي كاشفة شعرها

سفير كازاخستان روى لـ «األنباء» 
تفاصيل األيام العصيبة لبالده

عظمات بيرديباي: عبرنا املرحلة الصعبة 
والوضع أصبح مستقرًا في مختلف أنحاء البالد

 واجهنا توغًال مسلحًا من قبل مجموعات 
إرهابية مدّربة في اخلارج

 أعمال الشغب تسببت في حدوث 
خسائر تقدر بأكثر من ٢٠٠ مليون دوالر

 قوات حفظ السالم قد أمتت مهمتها 
بنجاح وستبدأ باالنسحاب الفعلي التدريجي

 اقتراح إنشاء مشروع «كهروضوئي» بقدرة 
١٤٫٨٨ غيغاواط وبتكلفة ٣٫٨٩ مليارات دينار.. 

يوفر نصف االستهالك «السكني» و«احلكومي» شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
    Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

استمع لألنباء  

ألول مرة في الكويت
 PDF الصفحة 
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إصابات «كورونا» تسجل رقمًا قياسيًا جديدًا 
07بـ ٤٣٩٧ حالة .. ووفاة واحدة 

«التحالف» يطلق من «شبوة» احملررة «حرية اليمن السعيد»
األمم املتحدة تعرب عن قلقها من «عسكرة» ميليشيات احلوثيني للموانئ

عواصــمـ  وكاالت: أطلــق 
حتالــف دعــم الشــرعية في 
اليمــن، الذي تقــوده اململكة 
العربيــة الســعودية أمــس، 
عملية «حرية اليمن السعيد»، 
بعــد يــوم واحد مــن حترير 
اجليش اليمني كامل مديريات 
محافظة شبوة االستراتيجية.
وأوضح املتحدث الرسمي 
العميــد  باســم «التحالــف» 
ركن تركي املالكي، أن «حرية 
اليمن السعيد» ليست عملية 
عسكرية، بل عملية إمنائية من 
أجل االعتناء بالشعب اليمني.

وأكد املالكي خالل مؤمتر 
صحافي مشترك مع محافظ 
شــبوة اليمنيــة احملــررة 
عوض العولقــي أمس، أن 
اليمنيني ميكنهم كما حرروا 
شبوة حترير كل اليمن إذا 

توحدوا.
وشــدد علــى اســتمرار 
التحالــف فــي دعــم عمليات 
اجليش اليمني من أجل تطهير 
البالد من امليليشيات احلوثية، 
كما أن دعم التحالف متواصل 
للحكومة الشــرعية، لصالح 
اليمنيني أجمع، مشيرا إلى أن 
امليليشــيات التزال تستعمل 

الثالث: عسيالن وبيحان وعني. 
في غضون ذلــك، أكدت بعثة 
األمم املتحدة لدعم اتفاقية مدينة 
احلديدة في اليمن عن قلقها من 
«عسكرة» ميليشيات احلوثيني 
ملوانــئ احلديدة علــى البحر 

األحمر.
وقالــت البعثــة األمميــة 
فــي بيان امــس، إنها تالحظ 

«بقلق بالغ االدعاءات املتعلقة 
باســتخدام موانــئ احلديدة 
ألغــراض عســكرية»، داعية 
إلى إعطاء «األولوية القصوى 
للحفــاظ علــى الطابع املدني 
التحتية واملنشــآت  للبنيــة 
العامة، وضمان حماية املوانئ 
مبا يصب في مصلحة الشعب 

اليمني».

ميناء احلديدة بشكل واضح 
مــن أجــل تهريب األســلحة، 
مشددا على أن األدلة على ذلك 

ثابتة وال تقبل الشك.
مــن جهته، شــدد محافظ 
شــبوة عوض العولقي على 
أن دور «التحالــف» أساســي 
في االنتصــار على احلوثيني 
وحترير مديريــات احملافظة 

العميد ركن تركي املالكي معلناً انطالق عملية «حرية اليمن السعيد» من شبوة أمس                 (العربية.نت)

التفاصيل ص ١٨

«الصحة العاملية» حتّذر من االكتفاء باملعززة  
وتدعو لتطوير لقاحات جديدة ذات فاعلية

عواصــم - وكاالت: حذر خبراء منظمة الصحة العاملية، 
مــن أن االكتفــاء بإعطاء جرعــات لقاح معــززة متكررة «ال 
يشكل استراتيجية قابلة لالستمرار في مواجهة املتحورات 
الناشــئة»، ودعــوا إلى لقاحات جديدة حتمي بشــكل أفضل 
من انتقال العدوى. وقالت اللجنة االستشــارية الفنية حول 
كوفيــد-١٩ في منظمة الصحة العاملية في بيان «ثمة حاجة 
إلــى تطوير لقاحات مضادة لكوفيــد-١٩ ذات فاعلية عالية 
للوقاية من اإلصابة وانتقال العدوى وأشكال اإلصابة احلادة 

والوفاة».

مركز متنقل إلجراء اختبار «كورونا» في بروكلني بنيويورك      (رويترز)

السماح بدخول القادمني املصابني
بـ «كورونا» بعد قضائهم فترة العزل

أعلنت اإلدارة العامة للطيران املدني أنه ســيتم السماح 
للقادمني املصابني بڤيروس كورونا بدخول البالد بعد قضائهم 
فترة العزل، وذلك اعتبارا من اليوم االربعاء ١٢ يناير اجلاري. 
وقالــت اإلدارة في تعميم أصدرته أمس: بناء على تعليمات 
السلطات الصحية على احملصنني تقدمي شهادة PCR إيجابية 
خــالل فترة مــن ٧ ـ ٢٦ يوما قبل تاريــخ الوصول، أما غير 
احملصنــني فيقدمون شــهادة PCR إيجابية خــالل فترة من

١٠ ـ ٢٨ يوما قبل تاريخ الوصول.

اعتباراً من اليوم األربعاء

التفاصيل ص ١٨


