«األشغال» :فرش  81كيلو متر ًا من األسفلت في أسبوع
أعلنت وزارة األشغال العامة ،أنها انتهت من فرش
 81576م��ت��را ً مربعاً م��ن األسفلت ف��ي م��واق��ع متعددة
مبختلف محافظات البالد في الفترة من  20إلى  26يناير
احلالي.
وقالت ال��وزارة في بيان لـ (كونا) :إنها نفذت عمليات
فرش األسفلت في مناطق (الرميثية والصباحية وجابر
العلي والعدان واجلهراء القدمية وضاحية صباح السالم
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ولي العهد يستقبل الغامن
و باشيكو وصباح اخلالد

وضاحية حطني وشارع عبدالله حمد الهاشمي) باستخدام
 309آليات وسيارات فرش أسفلت .وأضافت أن األعمال
التي مت تنفيذها من قبل قطاع هندسة الصيانة ركزت
على عمليات فرش األسفلت ،إضافة إلى االستجابة لعدد
من شكاوى املواطنني عبر إغالق بعض احلفر وعمليات
الصيانة والتطوير واإلص�ل�اح لبعض امل��واق��ع .ودعت
ال��وزارة ض��رورة التعاون مع فرق الطوارئ والصيانة

من أجل اجناز مهامها في سبيل تنفيذ خطة تطوير شبكة
الطرق ،مؤكدة حرصها الكامل على االستجابة الفورية
لشكاوى املواطنني واملقيمني كافة على مدار الساعة عبر
البالغات الهاتفية مباشرة على اخلط الساخن ()150
أو عبر رق��م (ال��وات��س آب) اخل��اص ب��ط��وارئ األشغال
( )93333150أو عبر التطبيق اإللكتروني للوزارة على
األجهزة الذكية.
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سموه هنأ رئيس أوغندا بإعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة

أمير البالد يستقبل ولي العهد والغامن
ورئيس االحتاد البرملاني الدولي واخلالد

سمو األمير يستقبل مرزوق الغامن ورئيس االحتاد البرملاني الدولي دوارتي باشيكو

سمو ولي العهد يستقبل مرزوق الغامن

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد،
بقصر بيان صباح أم��س ،رئيس مجلس األمة
م��رزوق الغامن .كما استقبل سمو ول��ي العهد،
رئيس مجلس األم��ة م���رزوق ال��غ��امن ورئيس
االحتاد البرملاني الدولي دوارتي باشيكو وذلك

مبناسبة زيارته الرسمية للبالد .وحضر املقابلة
مدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال
الذياب والوكيل بديوان سمو ولي العهد مازن
العيسى .واستقبل سمو ولي العهد ،سمو الشيخ
صباح اخلالد رئيس مجلس الوزراء.

رئيس مجلس الوزراء يستقبل
رئيس االحتاد البرملاني الدولي

استقبل صاحب السمو أمير البالد الشيخ نواف
األحمد ،بقصر بيان صباح أم��س ،سمو ولي العهد
الشيخ مشعل األحمد .كما استقبل سموه ،رئيس
مجلس األمة مرزوق الغامن.
واستقبل س��م��وه ،رئيس مجلس األم��ة م��رزوق
الغامن ورئيس االحت��اد البرملاني الدولي دوارت��ي
باشيكو ،وذل��ك مبناسبة زيارته الرسمية للبالد.
وحضر املقابلة وزير شؤون الديوان األميري الشيخ
علي اجلراح ورئيس الديوان األميري الشيخ مبارك
الفيصل ونائب وزير شؤون الديوان األميري الشيخ

محمد العبدالله ووكيل الديوان األميري ومدير مكتب
صاحب السمو أمير البالد أحمد الفهد .كما استقبل
سموه ،سمو الشيخ صباح اخلالد رئيس مجلس
الوزراء.
من جهة أخرى ،فقد بعث صاحب السمو أمير البالد
الشيخ نواف األحمد ،ببرقية تهنئة إلى الرئيس يوري
كاجوتا موسيفيني رئيس جمهورية أوغندا الصديقة،
عبر فيها سموه عن خالص تهانيه مبناسبة فوزه في
االنتخابات الرئاسية في جمهورية أوغندا لفترة
رئاسية جديدة ،متمنياً سموه لفخامته كل التوفيق

والسداد وموفور الصحة والعافية وللعالقات الطيبة
بني البلدين الصديقني املزيد من التطور والنماء.
وبعث سمو ول��ي العهد الشيخ مشعل األحمد،
ببرقية تهنئة إلى الرئيس يوري كاجوتا موسيفيني
رئيس جمهورية أوغندا الصديقة ،ضمنها سموه
خ��ال��ص تهانيه مبناسبة ف���وزه ف��ي االنتخابات
الرئاسية في جمهورية أوغندا لفترة رئاسية جديدة،
متمنيا ً سموه لفخامته كل التوفيق والسداد.
كما بعث سمو الشيخ صباح اخلالد رئيس مجلس
الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.

استقبل رئيس االحتاد البرملاني الدولي

وزير اخلارجية يتسلم رسالة خطية إلى سمو أمير البالد من سلطان عُ مان
تسلم وزي��ر اخلارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر احملمد،
رسالة خطية موجهة إلى صاحب السمو أمير البالد الشيخ نواف
األحمد ،من أخيه جاللة السلطان هيثم بن طارق املعظم ،تتصل
بالعالقات الثنائية الوثيقة والعميقة التي تربط البلدين الشقيقني
وسبل تعزيزها في كافة املجاالت ،باإلضافة إلى القضايا محل
االهتمام املشترك .جاء ذلك خالل استقبال الشيخ الدكتور أحمد
ناصر احملمد في ديوان عام وزارة اخلارجية أمس ،سفير سلطنة
عٌ مان لدى دول��ة الكويت الدكتور صالح بن عامر اخلروصي.
وحضر اللقاء نائب وزي��ر اخلارجية السفير خالد اجلارالله
ومساعد وزير اخلارجية لشؤون مجلس التعاون لدول اخلليج
العربية السفير ناصر املزين ومساعد وزير اخلارجية لشؤون
مكتب وزي��ر اخلارجية السفير صالح اللوغاني وع��دد من كبار
املسؤولني في وزارة اخلارجية.
واستقبل وزير اخلارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر احملمد في
ديوان عام وزارة اخلارجية ظهر أمس ،رئيس االحتاد البرملاني
الدولي دوارتي باشيكو مبناسبة زيارته الرسمية والوفد املرافق
إلى دولة الكويت .وحضر اللقاء مساعد وزير اخلارجية لشؤون
مكتب وزير اخلارجية السفير صالح اللوغاني ومساعد وزير
اخلارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي الوزير املفوض
ناصر الصبيح نائب مساعد وزير اخلارجية لشؤون مكتب وزير
اخلارجية املستشار أحمد الشرمي وعدد من كبار املسؤولني في
وزارة اخلارجية.

الشيخ الدكتور أحمد ناصر احملمد يتسلم من السفير اخلروصي رسالة سلطان عُ مان إلى سمو األمير

ً
نيابة عن الدول العربية

الكويت تطالب بتمثيل عربي دائم مبجلس األمن بكامل الصالحيات
سمو الشيخ صباح اخلالد يستقبل دوراتي باشيكو

استقبل سمو الشيخ صباح اخلالد رئيس
مجلس ال���وزراء ف��ي قصر بيان أم��س ،رئيس
االحتاد البرملاني الدولي دوراتي باشيكو والوفد

املرافق له ،وذلك مبناسبة زيارته للبالد .وحضر
املقابلة رئيس بعثة الشرف املرافقة النائب
الدكتور صالح املطيري.

وزارة التربية :االنتهاء
من دراسة مقترحات آلية
التقييم للمراحل التعليمية
قالت وزارة التربية الكويتية أم��س :إنه
مت االنتهاء من دراس��ة املقترحات اخلاصة
بآلية التقييم للمراحل التعليمية وذل��ك بعد
مناقشتها بشكل كامل م��ع املختصني وأه��ل
امليدان التربوي.
وأوض��ح��ت ال���وزارة في بيان صحفي ،أن
وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور
علي املضف أص��در ق��رارا ً بشأن آلية التقييم
للفصل الدراسي األول للعام (،)2021/2020
إذ سيكون التقييم للمرحلتني االبتدائية
واملتوسطة لنهاية الفصل ال��دراس��ي األول
من ( 100درجة) وفقاً لآللية املعتمدة لنظام
التعليم (ع��ن ب��ع��د) ويشمل ذل��ك التقييم
التحصيلي والنهائي.
وأضافت أن��ه سيعتمد للمرحلة الثانوية
التقييم اإللكتروني احلالي ،إذ سيتم إعادة

توزيع النسب لتصبح  60باملئة لالختبار
و 40باملئة ل�لأع��م��ال ،على أن يتم ترحيل
درج��ة االمتحان إل��ى نهاية العام الدراسي
( .)2021/2020وفيما يتعلق بامتحان نهاية
العام الدراسي ( )2021/2020لفتت الوزارة
إلى أنه سيتضمن منهج الفصل الدراسي الثاني
فقط ،مشيرة إلى أن تقييم الطلبة والطالبات
ف��ي الفصل ال��دراس��ي األول جلميع املراحل
مت بناء على احلضور واملشاركة والتفاعل
والواجبات ،إضافة إلى تقييمات إلكترونية
عبارة عن اختبارات قصيرة وتقارير.
وأشارت ال��وزارة إلى أن القرار املشار إليه
ينطبق على م��دارس التعليم العام وم��دارس
التعليم اخل��اص األهلية واملعاهد الدينية
ومراكز تعليم الكبار ومدارس التربية اخلاصة
التي تطبق منهج التعليم العام.

طالبت دولة الكويت نيابة عن الدول العربية أول أمس،
بتمثيل عربي دائم بكامل الصالحيات في فئة املقاعد الدائمة
ملجلس األم��ن في حال أي توسيع مستقبلي له ،مؤكدة أن
عدالة التمثيل تتطلب أيضا متثيالً عربياً متناسباً في فئة
املقاعد غير الدائمة في “مجلس األمن املوسع”.
جاء ذلك خالل الكلمة التي ألقاها السفير منصور العتيبي
نيابة عن املجموعة العربية في االجتماع األول خالل الدورة
الـ  75للجمعية العامة لألمم املتحدة للمفاوضات احلكومية
الدولية ح��ول مسألة “التمثيل ال��ع��ادل في مجلس األمن
وزيادة عدد أعضائه واملسائل ذات الصلة”.
وق���ال العتيبي :إن مطالب املجموعة العربية تأتي
“استنادا ً إلى معايير موضوعية تتمثل في الكثافة السكانية
العربية وعدد ال��دول العربية في األمم املتحدة ،فضالً عن
أن جانباً كبيرا ً من أعمال املجلس والقضايا املطروحة على
ال
جدوله تتعلق باملنطقة العربية وهو ما يستدعي متثي ً
عربيا ً عادالً ومتناسبا في املجلس املوسع”.
وأض��اف أن املجموعة العربية تتمسك بتحقيق إصالح
“حقيقي وشامل” ملجلس األم��ن ال سيما بصفته اجلهة
الرئيسية املنوط بها حفظ السلم واألمن الدوليني مبوجب
ميثاق األمم املتحدة ليصبح “أكثر ق��درة وفعالية” على
مواجهة التحديات ذات الصلة والتغلب عليها ،وذلك في إطار
“أكثر متثيال وشفافية وحيادية ومصداقية”.
وبني العتيبي أن “عضوية املنظمة توافقت عندما قررت
بدء املفاوضات احلكومية في عام  2008بناء على مجموعة
من القواعد تشكل اإلط��ار احلاكم للمفاوضات احلكومية
وقد انعكست تلك القواعد بشكل واض��ح وبصياغة دقيقة
ومتوازنة في قرار اجلمعية العامة رقم ( )62 / 557الذي
بنيت على أساسه املفاوضات احلكومية ط��وال السنوات
املاضية”.
وذكر أنه “في هذا اإلط��ار فال مناص من التمسك بكل ما
يقضي به القرار ( )62 / 557بشكل تام خاصة في فقرته
( )Dالتي تنص على أن املفاوضات تقوم على االقتراحات
املقدمة من ال��دول األع��ض��اء وأن��ه يتعني السعي للتوصل
إلى حل يحظى بأوسع قبول سياسي ممكن من قبل الدول
األعضاء ع�لاوة على ما تتضمنه الفقرة ( )Eمن األُس��س

احملددة للمفاوضات احلكومية”.
وفيما يتعلق باإلعالن السياسي للذكرى ال  75لألمم
املتحدة أوض��ح العتيبي أن املجموعة العربية تتفق مع
“غرس حياة جديدة” مبفاوضات إصالح وتوسيع مجلس
األم��ن حيث ترى أنها دع��وة للجميع لبذل املزيد من اجلهد
والتعاون مع األطراف األخرى بدال من التسابق والتنافس
على عضوية املجلس.
وأشار إلى أن “املجموعة العربية ترى أن تركز املفاوضات
على م��وض��وع��ات اإلص�ل�اح اخلمسة ب��دال م��ن االن��خ��راط
في ح��وارات جانبية غير مجدية ح��ول آليات املفاوضات
احلكومية ذات��ه��ا والعمل للتوصل حل��ل يحقق مصالح
اجلميع مبا فيها املجموعة العربية بدالً من أن ينصب اجلهد
على االختالف حول صياغة وثائق لن تأتي بجديد خارج
التوازنات املعروفة” .وذكر العتيبي أن املجموعة العربية
ترى أن ال ينصب تركيز ال��دورة احلالية للمفاوضات فقط
على ورق��ة العناصر املشتركة وامل��وض��وع��ات املطروحة
للنقاش ومواقف واقتراحات الدول األعضاء املنعكسة في
الوثيقة اإلطارية لعام  2015بل يتعني أيضا األخذ مبواقف
واقتراحات الدول واملجموعات ،وذلك متاشياً مع ما ورد في
الفقرة الفرعية األولى من القرار (.)62 / 557
وأض���اف أن املجموعة العربية ت��رى أن تعقد خمسة
اجتماعات للمفاوضات احلكومية خ�لال ال��دورة احلالية
بحيث ي��ت��ن��اول ك��ل اج��ت��م��اع م��وض��وع �ا ً م��ن امل��وض��وع��ات
التفاوضية اخلمسة مبا ميكن الرئاسة املشتركة من جتميع
هذه املواقف ومالحظة التطور فيها لتكوين خالصة جلولة
امل��ف��اوض��ات احلكومية احل��ال��ي��ة وت��ؤك��د املجموعة على
احترام ذات األطر الزمنية املتبعة خالل اجل��والت السابقة
للمفاوضات من حيث عدم امتداد املفاوضات بعد شهر يونيو
من كل عام.
وبي العتيبي أن “املجموعة العربية تؤكد على ترابط
نّ
موضوعات اإلصالح اخلمسة وتنبع رؤيتنا من أن الهدف
الرئيسي واألش��م��ل لعملية اإلص�لاح هو ضمان أن تكون
كافة املجموعات اجلغرافية واإلقليمية ممثلة بشكل عادل
ومناسب في عضوية املجلس”.
وأكد على أهمية تركيز عملية اإلصالح على “رفع الظلم

الواقع على الدول النامية وخاصة الدول العربية والدول
اإلفريقية غير املمثلة على اإلط�لاق بفئة املقاعد الدائمة
مبجلس األمن”.
وتابع العتيبي أنه “اتصاال مبوضوع التمثيل العابر
لألقاليم وهو ما يشكل أهمية كبيرة للمجموعة العربية
ن��رى أن��ه ولضمان عدالة التمثيل اإلقليمي على املستوى
العاملي ينبغي االعتراف بخصوصية املجموعة العربية
كمجموعة إقليمية في حد ذاتها مبجلس األمن املوسع دون
أن تكون محسوبة على املجموعتني اإلفريقية أو مجموعة
آسيا واحمليط الهادي ويأتي ه��ذا من منطلق أن كل إقليم
له خصوصياته التي يستحق أن يبرزها في مجلس األمن
املوسع” .ومضى قائالً“ :نرى أنه من املهم إضفاء املزيد من
التوضيح بالنسبة ملا هو املقصود بالتمثيل اإلقليمي وعما
إذا ك��ان ه��ذا يعني تخصيص مقعد إقليمي تتناوب عليه
الدول أعضاء اإلقليم أم أن املقصود من التمثيل اإلقليمي هو
تخصيص مقعد أو أكثر لذلك اإلقليم بحيث يقوم األخير
باختيار شاغليه”.
وأش��ار العتيبي إلى أهمية حتديد املعايير التي سوف
تطبق لشغل املقعد أو املقاعد في أي من احلالتني مؤكدا على
أن ما ينطبق على أي إقليم يتعني أن ينطبق على بقية األقاليم
األخرى بشكل “عادل ومتساو”.
ورحب باسم املجموعة العربية مبا مت إح��رازه من تقدم
خ�لال ال���دورات املاضية لتحديد العناصر املشتركة بني
مواقف ومقترحات ال��دول وكذلك للتعرف على مساحات
االختالف ،مشيرا ً إلى أن هذه اجلهود عكست عناصر االتفاق
وأوضحت في الوقت ذاته وجود “نقاط اختالف جوهرية”
تستلزم مواصلة النقاش في أجواء “إيجابية” بهدف تقريب
وجهات النظر إليجاد أرضية مشتركة للتوافق حول حل
يحظى بأوسع قبول سياسي ويحقق اإلص�لاح احلقيقي
والشامل املرجو ملجلس األمن.
وأض��اف العتيبي أن املجموعة العربية تؤكد عزمها
مواصلة املشاركة “بفعالية وإيجابية” خالل اجتماعات
امل��ف��اوض��ات احلكومية وانفتاحها للتشاور م��ع جميع
املجموعات التفاوضية األخرى بشكل “شفاف وبناء” بهدف
التوصل إلى إصالح “حقيقي وشامل” ملجلس األمن.

