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سفارتنا بواشنطن تناشد 
املواطنني االبتعاد عن مناطق 

أعمال الشغب بـ »شارلوتسفيل«

»التربية«: إنهاء خدمات أي معلم 
وافد يدخل البالد بتأشيرة سياحية

واشــنطن ـ كونا: ناشــدت ســفارتنا في واشنطن 
املواطنني والطلبة الكويتيني االبتعاد عن مناطق اعمال 
الشغب والصدامات التي تشهدها مدينة )شارلوتسفيل( 
فــي والية فرجينيا واتباع تعليمات األمن والســامة 

الصادرة عن اجلهات الرسمية بالوالية.
وأوضحت الســفارة في بيان لها »نظرا الســتمرار 
مابســات هذا احلدث نناشد جميع املواطنني والطلبة 
الكويتيني املتواجدين في والية فرجينيا سرعة التواصل 
معها ومع املكتب الثقافي في واشنطن في حال استجد 
أي طــارئ على وضعهــم وذلك على أرقــام الطوارئ 

الواردة أدناه«.
أرقام الطوارئ:

رقم طوارئ سفارة الكويت في واشنطن
+12022620758

رقم طوارئ املكتب الصحي في واشنطن
+12023202415

رقم طوارئ املكتب العسكري في واشنطن
+12028180666

رقم طوارئ املكتب الثقافي في واشنطن
+12023642104

واعربت السفارة عن متنياتها السامة واالمن جلميع 
املواطنني والطلبة الكويتيني.

عبدالعزيز الفضلي

أكدت مصادر تربوية رفض وزارة التربية قبول أي 
معلم او معلمة من الوافدين عودتهم لعملهم بعد دخولهم 
الباد بتأشــيرة سياحية او عائلية، مشيرة الى ان ذلك 
يؤدي الى انهاء خدماتهم ما لم تكن لديهم اقامة حكومية.

وكشف كتاب إلدارة املوارد البشرية حصلت »األنباء« 
على نســخة منــه ان املعلمني واملعلمــات الذين تغيبوا 
عن الباد ألكثر من ســتة اشهر، االمر الذي ترتب عليه 
ســقوط اقامتهم، وبالتالي ال يســتطيعون الدخول الى 
الباد ويلجأون الستخراج تأشيرات )سياحية - عائلية( 
ليباشروا عملهم ويراجعوا الوزارة، آملني تعديل اوضاعهم، 
فإن الوزارة لن متنحهم االقامة احلكومية بسبب دخول 

الباد بتأشيرات خاصة )سياحية - عائلية(.
وأكــدت ادارة املــوارد البشــرية في كتابهــا ان هذه 
التأشــيرات ال ميكــن حتويلها الى اقامة حســب لوائح 

وزارة الداخلية.
مــن جانب آخر، اعلنــت وزارة التربية عن فتح باب 
التسجيل في رياض االطفال ألولياء االمور الذين حالت 

ظروفهم دون تسجيل ابنائهم.
وحددت وكيلة التعليم العام فاطمة الكندري في قرار 
اصدرته امس الفترة االســتثنائية لتلقي طلبات اولياء 
االمور لتســجيل اطفالهــم بالرياض اعتبــارا من األحد 
املوافق ١٠ سبتمبر املقبل حتى نهاية دوام يوم اخلميس 

املوافق ٢8 من الشهر نفسه.

املطوطح لـ »األنباء«: لم نسجل 
أي مخالفة لقرار منع العمل وقت 

الظهيرة حتى نهاية يوليو

النجار لـ »األنباء«: إيداع مبالغ 
األعمال املمتازة في حسابات 

املستحقني في »التربية« غداً

بشرى شعبان

كشف مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة 
عبداهلل املطوطح ان فرق التفتيش التي مت تكليفها بتنفيذ 
القرار اخلاص مبنع تشــغيل العمالة باالماكن املكشــوفة 

مــن اول يونيو حتى نهاية 
اغسطس مستمرة باحلمات 
التفتيشية على املواقع بكافة 

املناطق احملافظات.
وبــني فــي تصريــح لـــ 
»األنباء« ان نتائج احلمات 
حتــى نهايــة شــهر يوليو 
رصــدت ١6٤ موقع مخالفة 
مت تسجيل اخطار باملخالفة 

ومتواجد فيها ٢١١ عاما.
وفي اعادة التفتيش على 
١١6 موقعــا كانــت جميعها 
مســتوفية وعــدد العمالــة 
املتواجــدة املســتوفية ١63 

عاما ولم يتم تسجيل اي موقع او عمالة مخالفة.
واشاد املطوطح بالتزام اصحاب االعمال بالقرار وعدم 
تسجيل مخالفات متكررة متمنيا ان يستمر االلتزام حتى 
نهاية الفتــرة احملددة موضحا ان ايقــاف العمل باالماكن 
املكشــوفة من الســاعة ١١ ظهرا الــى ٤ عصرا هي للحفاظ 

على سامة العمالة.

عبدالعزيز الفضلي

أعلن الوكيل املساعد للقطاع املالي بوزارة التربية 
يوسف النجار في تصريح خاص لـ »األنباء« انه اعتبارا 
من يوم غد الثاثاء سيتم إيداع مكافآت األعمال املمتازة 

في البنوك ملستحقيها من 
املعلمني واإلداريني، مشيرا 
الى انها تشمل العاملني في 
املناطق التعليمية وديوان 

عام الوزارة.
النجــار ان  وأوضــح 
التحويل سيكون تباعا وكل 
منطقة على حدة، الفتا الى 
ان القطاع قــام باملراجعة 
والتدقيــق األخيــر علــى 
كشــوفات املستحقني قبل 

حتويلها للبنوك.
وحول موعد فتح باب 
التظلمات ملــن لم يحصل 

على مكافأة االعمال املمتازة او ســقط اسمه سهوا من 
الكشــوفات، اوضح النجار انــه مت االتفاق مع القطاع 
االداري علــى ان يكون يــوم ٢٠ اجلاري موعدا لتقدمي 

التظلمات وملدة شهرين.

عبداهلل املطوطح

 يوسف النجار 


