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محليات

2021

خال الدورة ال�  75للجمعية العامة لأمم المتحدة

الكويت تدعو لتمثيل عربي دائم بكامل الصاحيات في مجلس اأمن

معرفي اطلع على استعدادات
«الطيران المدني» لتطبيق قرارات «الوزراء»

❞ ض� � � ��رورة رف�� ��ع ال� �ظ� �ل ��م ال� ���واق � ��ع ع� �ل ��ى ال� � � ��دول ال� �ن ��ام� �ي ��ة وخ� ��اص� ��ة ال� �ع ��رب� �ي ��ة واإف ��ري� �ق� �ي ��ة
❞ متمسكون ب��ال�م��وق��ف ال�ع��رب��ي واإس��ام��ي وال��دول��ي ال�م��ؤك��د ع�ل��ى م��رك��زي��ة القضية الفلسطينية
❞ ال�ت��أك�ي��د ع�ل��ى التمسك ب��ال�س��ام بصفته خ �ي��ارا اس�ت��رات��ي�ج�ي��ا وح��ل ال �ص��راع ال�ع��رب��ي  -اإس��رائ�ي�ل��ي
❞ غ �ي��اب ال �م �س��اء ل��ة ف��ي أي م �ك��ان وزم � ��ان س��ي��ؤدي إل ��ى اس �ت �م��رار ارت� �ك ��اب ال �م��زي��د م��ن ال �ج��رائ��م
طالبت دولة الكويــت نيابة عن الــدول العربيــة اأم�س الأول
بتمثيــل عربي دائم بكامــل ال�ساحيات فــي فئة المقاعــد الدائمة
لمجل�س ا ألمن في حال أاي تو�سيع م�ستقبلــي له ،م ؤوكدة أان عدالة
التمثيل تتطلب اأي�ســ ًا تمثي ًا عربي ًا متنا�سب ًا فــي فئة المقاعد غير
الدائمة في «مجل�س الأمن المو�سع».
جاء ذلك خال الكلمة التــي األقاها ال�سفيــر من�سور العتيبي
نيابة عن المجموعة العربية في الجتمــاع الأول خال الدورة الـ
 75للجمعية العامة لاأمم المتحدة للمفاو�سات الحكومية الدولية
حول م�س أالة «التمثيل العادل في مجل�س ا ألمن وزيادة عدد أاع�سائه
والم�سائل ذات ال�سلة».
وقال العتيبي اإن مطالب المجموعــة العربية تاأتي «ا�ستنادا
اإلى معايير مو�سوعية تتمثل في الكثافة ال�سكانية العربية وعدد
الــدول العربية في الأمــم المتحدة ف�ســا عن اأن جانبــا كبيرا من
اأعمال المجل�س والق�سايا المطروحة على جدوله تتعلق بالمنطقة
العربية وهو ما ي�ستدعي تمثيا عربيا عادل ومتنا�سبا في المجل�س
المو�سع».
واأ�ســاف اأن المجموعــة العربيــة تتم�ســك بتحقيــق اإ�ساح
«حقيقي و�سامل» لمجل�س الأمــن ل �سيما ب�سفته الجهة الرئي�سية
المنوط بهــا حفظ ال�سلــم والأمــن الدوليين بموجب ميثــاق الأمم
المتحدة لي�سبح «اأكثر قــدرة وفعالية» علــى مواجهة التحديات
ذات ال�سلة والتغلب عليها وذلك في إاطــار « أاكثر تمثيا و�سفافية
وحيادية وم�سداقية».
وبين العتيبي اأن «ع�سوية المنظمة توافقت عندما قررت بدء
المفاو�سات الحكومية في عام  2008بناء على مجموعة من القواعد
ت�سكل الإطــار الحاكم للمفاو�ســات الحكومية وقــد انعك�ست تلك
القواعد ب�سكل وا�سح وب�سياغة دقيقة ومتوازنة في قرار الجمعية
العامة رقــم ( )62 / 557الذي بنيــت على أا�سا�ســه المفاو�سات
الحكومية طوال ال�سنوات الما�سية».
وذكر اأنه «في هذا الإطار فا منا�س من التم�سك بكل ما يق�سي
به القــرار ( )62 / 557ب�سكل تام خا�سة فــي فقرته ( )Dالتي
تن�س على اأن المفاو�سات تقوم على القتراحات المقدمة من الدول
الأع�ساء واأنه يتعين ال�سعي للتو�سل اإلى حل يحظى باأو�سع قبول
�سيا�سي ممكن من قبل الدول ا ألع�ساء عاوة على ما تت�سمنه الفقرة

( )Eمن الأُ�س�س المحددة للمفاو�سات الحكومية».
وفيما يتعلق بالإعان ال�سيا�سي للذكرى الـ  75لاأمم المتحدة،
أاو�ســح العتيبــي أان المجموعة العربيــة تتفق مــع «غر�س حياة
جديدة» بمفاو�سات اإ�ساح وتو�سيع مجل�س الأمن حيث ترى اأنها
دعوة للجميع لبذل المزيد من الجهد والتعاون مع الأطراف الأخرى
بدل من الت�سابق والتناف�س على ع�سوية المجل�س.
واأ�سار اإلى اأن «المجموعة العربية ترى اأن تركز المفاو�سات
على مو�سوعات الإ�ساح الخم�سة بدل من النخراط في حوارات
جانبية غير مجدية حول آاليات المفاو�سات الحكومية ذاتها والعمل
للتو�سل لحل يحقق م�سالح الجميع بما فيها المجموعة العربية
بدل من اأن ين�سب الجهد على الختاف حــول �سياغة وثائق لن
تاأتي بجديد خارج التوازنات المعروفة».
وذكر العتيبي اأن المجموعة العربية ترى اأن ل ين�سب تركيز
الدورة الحالية للمفاو�سات فقط على ورقــة العنا�سر الم�ستركة
والمو�سوعــات المطروحــة للنقا�ــس ومواقف واقتراحــات الدول

الأع�ساء المنعك�سة في الوثيقة الإطارية لعام  2015بل يتعين اأي�سا
الأخذ بمواقف واقتراحات الدول والمجموعات وذلك تما�سيا مع ما
ورد في الفقرة الفرعية ا ألولى من القرار (.)62 / 557
واكد على اأهمية تركيز عملية الإ�ساح على «رفع الظلم الواقع
على الدول النامية وخا�سة الــدول العربية والدول الأفريقية غير
الممثلة على الإطاق بفئة المقاعد الدائمة بمجل�س الأمن».
وا�ساف العتيبي اأن المجموعة العربية توؤكد عزمها موا�سلة
الم�ساركــة «بفعاليــة واإيجابية» خــال اجتماعــات المفاو�سات
الحكومية وانفتاحها للت�ساور مع جميع المجموعات التفاو�سية
الأخرى ب�سكل «�سفاف وبناء» بهدف التو�سل اإلى اإ�ساح «حقيقي
و�سامل» لمجل�س الأمن.
من جهة اأخرى ،اأكدت دولة الكويت تم�سكها بالموقف العربي
والإ�سامي والدولي الذي يوؤكد على مركزية الق�سية الفل�سطينية
بالن�سبة لاأمــة العربية وعلــى الهوية العربية للقد�ــس ال�سرقية
المحتلة.
جاء ذلك خال كلمة دولة الكويت التي تم تقديمها كتابيا من
قبل مندوبها الدائم لــدى الأمم المتحدة ال�سفيــر من�سور العتيبي
لجل�سة مجل�س الأمن مفتوحة النقا�س حول ال�سرق الأو�سط بما في
ذلك الق�سية الفل�سطينية.
وجدد العتيبي التاأكيد على التم�ســك بال�سام ب�سفته خيارا
ا�ستراتيجيا وحل ال�سراع العربي  -ا إل�سرائيلي وفق القانون الدولي
وقرارات ال�سرعية الدولية ذات ال�سلة ومبداأ الأر�س مقابل ال�سام
ومبادرة ال�سام العربية لعام  2002بما يوؤدي اإلى ح�سول ال�سعب
الفل�سطيني على كامل حقوقه ال�سيا�سية الم�سروعة واإقامة دولته
الم�ستقلة على اأر�سه وعا�سمتها القد�س ال�سريف.
وقال اإنه «مع بداية عام  2021نعقد اجتماعنا الأول هذا العام
تحت بند الحالة في ال�سرق ا ألو�سط بما في ذلك الق�سية الفل�سطينية
في ظل قلق متزايد من قبل المجتمع الدولي ل�ستمرار تردي الأو�ساع
في الأرا�سي الفل�سطينية المحتلة».
وا�سار العتيبي اإلى ان�سغال ال�سلطات الفل�سطينية في جهود
احتواء انت�سار فيرو�س (كورونا الم�ستجد  -كوفيد  )19ومحاولتها
في �سد النق�س الحاد في المعدات الطبية والأدوية واللقاحات نتيجة
القيود المفرو�سة من قبل إا�سرائيل ال�سلطة القائمة بالحتال.

¿hDƒ°ûd ádhódG ô``jRhh ¿Éµ°SE’G ¿hDƒ``°ûd ádhódG ôjRh ™ªàLG
الخدمات عبداه معرفي مع ممثلي الإدارة العامة للطيران المدني
اأم�س لاطاع على ا�ستعدادات الإدارة لتطبيق قرارات مجل�س الوزراء
الأخيرة ب�ساأن تخفي�س عدد الركاب القادمين اإلى الباد.
وقالت المتحدث الر�سمي لـ «الطيران المدني» �سعد العتيبي
لوكالــة ا ألنبــاء الكويتيــة (كونــا) إان الوزير معرفــي اطلع خال
الجتماع على ال�ستعدادات الجارية التي تقــوم بها الإدارة ب�ساأن
تخفي�س عدد الركاب القادمين اإلى مطــار الكويت الدولي وتكليف
�سركات الطيران اإجراء فح�س (بي �سي اآر) لجميع الركاب القادمين
اإلى الباد.
واأ�ســاف العتيبــي اأن الجتماع الــذي ح�سره رئي�ــس الإدارة
ال�سيخ �سلمان �سباح �سالم الحمود ال�سباح ا�ستعر�س متطلبات
اآلية تطبيق توحيد المن�سات الإلكترونية المتعلقة بال�سفر ،اإ�سافة
اإلى اآلية تطبيق فح�س «بي �سي اآر» من �سركات الخدمات الأر�سية
والمختبرات المحلية المعتمدة من وزارة ال�سحة الكويتية.

ً
«اأشغال» :فرش نحو  81كيلو مترا
من اأسفلت في أسبوع

أعلنت اانتهاء من دراسة المقترحات الخاصة بآلية التقييم للمراحل التعليمية

«التربية» :امتحان نهاية العام سيكون في منهج الفصل الدراسي الثاني فقط

❞ ال��ت �ق �ي �ي��م ل�ل�م��رح�ل�ت�ي��ن ااب��ت��دائ��ي��ة وال �م �ت��وس �ط��ة م ��ن « 100درج�� ��ة» وف� �ق � ً�ا ل��آل �ي��ة ال�م�ع�ت�م��دة
❞ ت�ق�ي�ي��م ال �م��رح �ل��ة ال� �ث ��ان ��وي ��ة ..إع�� ��ادة ت ��وزي ��ع ال �ن �س��ب ل�ت�ص�ب��ح  % 60ام �ت �ح��ان و % 40أع �م��ال
اأعلنت وزارة التربية عن النتهاء من درا�سة المقترحات
الخا�ســة ب آاليــة التقييــم للمراحــل التعليميــة ،وذلك بعد
مناق�ستها ب�سكل كامل مع المخت�سين و أاهل الميدان التربوي.
ووفق ًا لما تقت�سيه الم�سلحة العامــة للطلبة وللعملية
التعليميــة ،اأ�سدر وزير التربيــة ووزير التعليــم العالي د.
علي الم�سف قرارا ب�ساأن اآلية التقييم للف�سل الدرا�سي الأول
للعام  ،2021 - 2020حيث تقرر اأن يكون التقييم للمرحلتين
البتدائية والمتو�سطة لنهاية الف�سل الدرا�سي ا ألول من (100
الية المعتمدة لنظام التعليم عن بعد وي�سمل
درجة) وفق ًا ل آ
التقييم التح�سيلي والنهائي.
�سيعتمــد التقييم الإلكتروني
اأما في المرحلــة الثانوية ُ
الحالي كدرجــة اأعمــال ،بحيث يتــم اإعادة توزيــع الن�سب
لت�سبح  % 60امتحان و % 40اأعمــال ،على اأن يتم ترحيل
درجة المتحان إالى نهاية العام الدرا�سي .2021 - 2020
وفيما يتعلق بامتحان نهاية العــام الدرا�سي - 2020

 ،2021تو�سح وزارة التربية اأنه �سيكون في منهج الف�سل
الدرا�سي الثانــي فقط ،كما أان تقييــم الطلبة والطالبات في
الف�سل الدرا�سي ا ألول لجميع المراحل تم بناء على الح�سور،
والم�ساركة ،والتفاعل ،والواجبات ،بالإ�سافة اإلى تقييمات
اإلكترونية عبارة عن اختبارات ق�سيرة وتقارير.
وتنوه وزارة التربية باأن القرار الم�سار اإليه يطبق على
مدار�س التعليــم العام ومدار�ــس التعليم الخا�ــس الأهلية
والمعاهد الدينيــة ومراكز تعليــم الكبار ومدار�ــس التربية
الخا�سة التي تطبق منهج التعليم العام.
وتوؤكد وزارة التربية حر�سها الدائم على م�سلحة الطلبة
وموا�سلة العمليــة التعليميــة و�سمان حقهم فــي التعليم
واتخاذ القرارات التي ت�سب فــي �سالح المتعلمين ،ل�سيما
في ظل الظروف ال�ستثنائية التي تمر بها الباد جراء جائحة
كورونا الم�ستجــد (كوفيد  ،)19معربة عــن بالغ أامنياتها
بالنجاح والتوفيق لجميع الطلبة والطالبات.

قالت وزارة الأ�سغال العامــة اإنها انتهت من فر�ــس  81576مترا
مربعا من ا أل�سفلت فــي مواقع متعددة بمختلــف محافظات الباد في
الفترة من  20الى  26يناير الحالي.
وقالت الوزارة اأم�س ،في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) انها
نفذت عمليات فر�س الأ�سفلت في مناطق (الرميثية وال�سباحية وجابر
العلي والعدان والجهراء القديمة و�ساحيــة �سباح ال�سالم و�ساحية
حطين و�سارع عبداه حمد الها�سمي) با�ستخدام  309اآليات و�سيارات
فر�س ا�سفلت.
و أا�سافت ان العمال التي تم تنفيذها من قبل قطاع هند�سة ال�سيانة
ركزت على عمليــات فر�س ال�سفلــت ا�سافة الــى ال�ستجابة لعدد من
�سكاوى المواطنين عبر اغاق بع�س الحفر وعمليات ال�سيانة والتطوير
وال�ساح لبع�س المواقع.
ودعت الوزارة �سرورة التعاون مع فرق الطوارئ وال�سيانة من
أاجل انجاز مهامها في �سبيل تنفيذ خطة تطويــر �سبكة الطرق م ؤوكدة
حر�سها الكامل على ال�ستجابة الفورية ل�سكاوى المواطنين والمقيمين
كافة على مدار ال�ساعــة عبر الباغــات الهاتفية مبا�ســرة على الخط
ال�ساخن ( )150اأو عبر رقم (الوات�ــس اآب) الخا�س بطوارئ الأ�سغال
( )93333150اأو عبر التطبيق اللكتروني للوزارة على الأجهزة الذكية.

إدراج العاملين في الجامعة ضمن الفئات
التي لها أولوية التطعيم ضد «كورونا»

بسبب تفشي مرض انفلونزا الطيور شديدة الضراوة فئة «»H5N1

«هيئة الغذاء» :حظر استيراد الطيور من هولندا وإنجلترا والسويد والسنغال

❞ رف � ��ع ال��ح��ظ��ر ع��ل��ى اس� �ت� �ي ��راد ج �م �ي��ع أن � � ��واع ل� �ح ��وم ال� �ط� �ي ��ور م� ��ن ج �م �ي��ع م��ن��اط��ق روس��ي��ا
اأعلنــت الهيئة العامة للغــذاء والتغذية
حظــر ا�ستيــراد جميع اأنــواع لحــوم الطيور
(الطازجة – المبردة – المجمدة – الم�سنعة)
بمختلــف أانواعهــا وم�ستقاتهــا ومنتجاتهــا
وبي�ــس المائدة مــن هولنــدا ب�سبــب تف�سي
مر�س انفلونزا الطيــور �سديدة ال�سراوة فئة
(.)H5N1
وقال اميــن �سر اللجنــة العليــا ل�سامة
الغذية بالهيئة عــادل ال�سويط في ت�سريح
�سحافي أام�س ،إان الحظر ي�ستثني المعالجة
حراريا على درجة حــرارة  70درجة مئوية،
م�سيرا الى ان الحظر جــاء بناء على تو�سية
اللجنــة العليا ل�سامــة الأغذيــة باجتماعها
الأول لهذا العام.
واأ�ساف اأنه تم اأي�سا حظر ا�ستيراد جميع

اأنواع لحوم الطيور بجميع اأنواعها وم�ستقاتها
ومنتجاتها وبي�س المائدة فيما عدا المعالجة

حراريا على درجة حرارة  70درجة مئوية من
مناطق ( )Hawes Nr - Richmondفقط
من انجلترا بالمملكــة المتحدة ب�سبب تف�سي
مر�س انفلونزا الطيــور �سديدة ال�سراوة فئة
.H5N1
وقال ان اللجنة اأو�ست برفع الحظر على
ا�ستيــراد جميع انواع لحــوم الطيور بجميع
انواعهــا وم�ستقاتهــا ومنتجاتهــا وبي�ــس
المائدة من جميع مناطق (جمهورية رو�سيا
التحادية) ب�سبب النتهاء من مر�س انفلونزا
الطيور �سديدة ال�سرواة فئة (.)H5
واأو�سح ان اللجنة اأو�ست بالحظر على
ا�ستيــراد جميع انواع لحــوم الطيور بجميع
انواعها وم�ستقاتها ومنتجاتها وبي�س المائدة
فيما عدا المعالجة حراريا على درجة حرارة

 70درجة مئوية من جمهورية ال�سنغال ب�سبب
تف�سي مر�س انفلونزا الطيور �سديدة ال�سراوة
فئة (.)H5N1
وقــال ال�سويط ان اللجنــة أاو�ست كذلك
بالحظــر علــى ا�ستيــراد جميع انــواع لحوم
المجتــرات بجميــع انواعهــا وم�ستقاتهــا
ومنتجاتها من جمهورية كينيا ب�سبب تف�سي
مر�س حمى الوادي المت�سدع.
واأ�سار الى انه تم التو�سية بالحظر على
ا�ستيــراد جميع انواع لحــوم الطيور بجميع
انواعها وم�ستقاتها ومنتجاتها وبي�س المائدة
فيما عدا المعالجة حراريا على درجة حرارة
 70درجة مئوية من مملكــة ال�سويد ب�سبب
تف�سي مر�س انفلونزا الطيور �سديدة ال�سراوة
فئة (.)H5N5

«الصحة» 580 :إصابة جديدة ب�«كورونا» ..وا وفيات
اأعلنت وزارة ال�سحة اأم�س ت�سجيل
 580اإ�سابة جديــدة بفيرو�س كورونا
الم�ستجــد (كوفيــد  )19فــي ال�ساعات
 24```dGالما�سيــة ليرتفع بذلــك اإجمالي
عدد الحــالت الم�سجلة في البــاد اإلى
 162862في حين لم يتم ت�سجيل حالت
وفــاة لي�ستقــر مجمــوع حــالت الوفاة
الم�سجلة حتى الن عند  957حالة.
وقــال المتحــدث الر�سمــي با�ســم
الــوزارة الدكتور عبــداه ال�سند لوكالة
الأنبــاء الكويتيــة (كونــا) ان عــدد من
يتلقى الرعاية الطبية في أاق�سام العناية

المركزة بلــغ  44حالــة لي�سبــح بذلك
المجمــوع الكلي للحــالت التــي ثبتت
اإ�سابتها بمر�ــس (كوفيد  )19ول زالت
تتلقى الرعايــة الطبيــة الازمة 6166
حالت.
و أا�ساف ان عدد الم�سحات التي تم
اجراوؤهــا في ال�ساعــات ال 24الما�سية
بلــغ  11419م�سحــة ليبلــغ مجمــوع
الفحو�سات  1490949فح�سا لفتا الى
ان ن�سبة ال�سابات لعدد الم�سحات في
ال� 24ساعة الما�سية بلغ 1ر 5في المئة.
وجــدد ال�سنــد دعــوة المواطنيــن

والمقيمين لمداومة الأخذ ب�سبل الوقاية
كافة وتجنب مخالطة الآخرين والحر�س
على تطبيق ا�ستراتيجية التباعد البدني.
واأو�سى الجميع بزيارة الح�سابات
الر�سميــة لــوزارة ال�سحــة والجهــات
الر�سميــة فــي الدولــة لاطــاع علــى
الر�سادات والتو�سيات وكل ما من �ساأنه
ال�سهام في احتواء انت�سار الفيرو�س.
وكانــت وزارة ال�سحــة اأعلنــت في
وقت �سابق اليوم �سفاء  436اإ�سابة في
ال�ساعات ال 24الما�سية ليبلغ مجموع
عدد حالت ال�سفاء.155739

أاعلنت جامعــة الكويــت إادراج العاملين في جامعــة الكويت
(قياديين  -اأع�ساء هيئة تدري�س  -موظفين) �سمن فئة العاملين
بالخدمات الأ�سا�سيــة والذين لهــم اأولوية التطعيــم �سد فيرو�س
كورونا «كوفيد .»19
وذكرت الجامعة في ت�سريح �سحافي اأم�س« ،اأنها طلبت وزارة
ال�سحة ب إادراجها �سمن الفئات التي لها أاولوية في حملة التطعيم
�سد فيرو�س كورونا م ؤوخراً».
ودعت الجامعة الفئات الم�سمولة في الجامعة للت�سجيل في
موقع وزارة ال�سحة الإلكتروني لأخذ موعد التطعيم ،لفتة اإلى اأنه
«�سوف يتم اإر�سال الموعد الخا�ــس بالتطعيم تبعا لآلية الأولوية
المحددة �سابقــا لكل فئة من الفئــات الم�ستهدفة مــن قبل الجهات
المعنية في وزارة ال�سحة» ،مطالبة ب�سرورة تحديث البيانات لمن
�سبق لهم الت�سجيل في الموقع.

ضبط  4أشخاص يقومون بتصوير قضايا
منظورة أمام القضاء
ذكرت الإدارة العامة للعاقات والإعام الأمني بوزارة الداخلية،
اأنه ا�ستكما ًل للق�سية ال�سابقة ،والتي اأ�سفرت عن �سبط حاجبين واأمين
�سر محكمة ومندوب محام ،تمكن قطــاع ا ألمن الجنائي بالتعاون مع
وزارة العدل من �سبط أاربعة ا�سخا�س من إاحدى الجن�سيات العربية
يعملون بوظيفة حاجب محكمة يقومون بت�سريب معلومات وم�ستندات
وملفات ق�سايا ل تزال منظورة اأمام الق�ساء بمقابل مادي.
وفي التفا�سيل اأنه واثناء ن�ساط قطاع الأمن الجنائي في البحث
والتحري عن ال�سخا�س الذين يقومون بت�سريب ملفات الق�سايا التي ل
تزال منظورة اأمام الق�ساء وبيعها بمقابل مادي ،ر�سدت الدارة العامة
للمباحــث الجنائية  4أا�سخا�س من جن�سية عربيــة يعملون بوظيفة
حاجب يقومون بت�سوير ملفات ق�سايا ل تزال منظورة اأمام المحاكم
وبيعها ،وبعد عمليــة الر�سد والمراقبــة وجمع المعلومــات والتاأكد
منها واأخذ الذن القانوني تم �سبط المتهمين وبتفتي�س م�سكنهم عثر
بحوزتهم على م�ستنــدات ق�سايا وك�سوفات خا�ســة لأرقام ق�سايا ل
تزال منظورة اأمام الق�ساء.

