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تعاقدات »التربية« 
اخلارجية معّلقة.. وخدمة 

إلكترونية لتسجيل الطلبة 
بـ»رياض األطفال«

عبدالعزيز الفضلي

كشــفت مصــادر تربويــة 
مطلعــة لـــ »األنبــاء« أن قرار 
التعاقدات اخلارجية مازال معلقا 
ومصيره مجهوال، مشيرة إلى 
أنه متت مخاطبة ديوان اخلدمة 
املدنية منذ أكثر من شهر ومازالت 
»التربية« تنتظر املوافقة على 
سفر الوفود. وأوضحت املصادر 
أنه حســب اخلطة املوضوعة، 
فإن موعد سفر الوفود إلى دول 
األردن وتونس وفلســطني من 
املفتــرض أن يكون بعد انتهاء 
االختبارات، الفتة إلى أن الوقت 
أصبح ضيقا، وبالتالي قد تدخل 
»التربية« في أزمة مع بداية العام 
الدراسي اجلديد، خاصة في ظل 
افتتاح مدارس جديدة، ناهيك 
عن األعداد التي ستتم إحالتها 
إلى التقاعد نهاية الشهر املقبل. 
إلــى ذلك، أكد الوكيل املســاعد 
للمنشآت التربوية والتخطيط 
م.ياسني الياسني إطالق خدمة 
إلكترونية جديدة تتيح ألولياء 
األمور تسجيل أبنائهم في مرحلة 
رياض األطفال مــن دون عناء 
الذهاب إلى املدرسة، وذلك بعد 
أن قامــت إدارة نظم املعلومات 
بإجنــاز اخلدمة واعتماد قطاع 

التعليم العام.

 »الصحة«: النائب يحل محل 
»املدير املجاز« في املستشفيات 

عبدالكرمي العبداهلل

اعتمدت وزارة الصحة آلية لتنظيم العمل باملستشــفيات في 
حال متتع املديرين باإلجازات الدورية أو الغياب ألي سبب آخر، 
وذلك بأن يحل نائب املدير مباشــرة محله للقيام باألعباء واملهام 
املسندة إليه بصفة مؤقتة لتسيير العمل حلني عودة املدير. وألزمت 
الوزارة املستشــفيات بتطبيق تلك اآللية اعتبارا من اليوم. يذكر 
انه في الســابق كان يتم تكليف مديرين من مستشــفيات اخرى 
للقيام مبهــام وأعمال »املدير املجاز« على الرغم من تواجد نائب 

املدير، ما أدى الى صعوبات عديدة في تنسيق األعمال.

د.جنان بوشهري متحدثة لـ »األنباء«  )زين عالم(

طهران تتحدى واشنطن: إسرائيل
في مرمى صواريخنا حال تعرضنا لهجوم

عواصمـ  وكاالت: أدخلت إيران عنصرا 
جديدا في معادلة املواجهة مع الواليات 
املتحدة التي تواصل حشد قوتها الضاربة 
في اخلليج، وهددت بضرب إسرائيل في 

حال تعرضت ألي هجوم.
وقال نائب رئيس مجلس الشورى 
اإليراني علي مطهري بأن الواليات املتحدة 
لن جترؤ على شــن حــرب على إيران 
»ألن إســرائيل في مرمى صواريخنا«، 
في إشــارة على ما يبدو الى حزب اهلل 
اللبناني أو القوات اإليرانية املنتشــرة 
في ســورية، ما يوسع نطاق املواجهة 

في حال وقعت.
وأعــرب مطهــري عن اعتقــاده بأن 

الرئيس األميركي دونالد ترامب يسعى 
وراء صفقة كبرى مــع إيران ليتخذها 
ورقة رابحة خالل االنتخابات الرئاسية 

القادمة.
من جهته، هدد قائد القوات اجلوية 
في احلرس الثوري أمير علي حاجي زاده 
باستهداف حامالت الطائرات األميركية 

في اخلليج.
وقال إن السفينة األميركية التي تضم 
نحو ٤٠  الى 5٠ طائرة حربية، و6 آالف 
عسكري، كانت تشكل تهديدا في السابق 
بالنسبة إليران، أما اليوم فهي هدف. وقال 
»إذا أقدموا على خطوة فســنضربهم في 

الرأس«.

بوشهري لـ »األنباء«: ترسية 4 مناقصات خلدمات »املطالع«
عادل الشنان

أكــدت وزيرة الدولة لشــؤون اإلســكان 
ووزيرة األشغال د.جنان بوشهري، أن مشروع 
مدينة املطالع يخضع لرقابة مستمرة ودائمة 
مــن قبل قياديي »الرعاية الســكنية« وذلك 
لضمــان إجناز األعمال باجلــودة املطلوبة، 
باإلضافة إلــى تقدمي يد العون واملســاعدة 
ملقاول العقد الثاني لتسريع وتيرة اإلجناز 
من خالل االجتماعات داخل املؤسسة أو في 
موقــع العمل مبدينة املطــالع وفي مختلف 
جهات الدولة ذات الصلة. وشددت في تقرير 
خاص لـــ »األنباء« علــى اهتمامها باكتمال 
أعمال اخلدمات في مدينة املطالع حتى تكون 
متوافقة وجاهزة بالتزامن مع بناء املواطنني 

لقسائمهم.

وقالــت د.بوشــهري: انتهينا مؤخرا من 
التوصية بالترسية لعدد ٤ مناقصات وسيتم 
رفعها إلى جلنة املناقصات داخل املؤسســة 
لترســيتها مباشــرة، باإلضافة إلى ٩ عقود 
خاصة مبحطــات الكهرباء في طور تســلم 
التوصيــات اخلاصة بوزارة الكهرباء واملاء 
على العروض بصفتها املعنية بهذه اخلدمة 
ودراسة هذا النوع من العروض ومن ثم رفع 
توصياتها إلى جلنة املناقصات في املؤسسة 

لترسية العقود وفقا لهذه التوصيات.
وكشفت د.بوشهري عن وجود مجموعة 
من املناقصــات والعروض اخلاصة مبدينة 
املاليــة احلاليــة الســنة   املطــالع ضمــن 

٢٠١٩/ ٢٠٢٠ منها األعمال الكهربائية وغيرها 
من األعمال األخرى وســيتم طرحها جميعا 

على التوالي.

أكدت وجود 9 عقود لـ»الكهرباء« في طور تسلّم التوصيات
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