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  خلدمة العمالء

  إلدارة اجلودة

عبدالعزيز الفضلي 

كشــفت مصادر تربوية 
مطلعــة لـ «األنباء»، عن ان 
قــرار إنهاء العام الدراســي 
اصبح جاهزا وسيعلن عنه 
االسبوع املقبل، مشيرة الى 
ان التقريــر الذي ســيقدمه 
ووزيــر  التربيــة  وزيــر 

العالي د.ســعود  التعليــم 
احلربــي ملجلــس الــوزراء 
يــوم االربعــاء ١٥ اجلاري، 
ســيتضمن توصية بإنهاء 
العــام الدراســي للصفوف 
من مرحلــة رياض االطفال 
حتى الصف احلادي عشر. 
وذكرت املصادر ان التقرير 
سيتضمن اســتعداد وزارة 

التربية لعودة طلبة الصف 
الثاني عشر للدراسة سواء 
على كرســي املدرسة او من 
خالل التعلم عن بعد، مشيرة 
الى ان «التربية» تنتظر رأي 
وزير الصحة الشيخ د.باسل 
الصباح بالعودة للدراســة 
في املبنى املدرسي بالنسبة 
لطلبة الصف الثاني عشر من 

عدمها. وأوضحت املصادر ان 
من ضمن خطة الوزارة في 
حال عودة طلبة الثاني عشر 
لكرسي الدراسة، االستعانة 
بعــدد من مــدارس املرحلة 
املتوسطة التزاما بتعليمات 
السلطات الصحية في البالد 
من ناحية التباعد االجتماعي.
انــه  وقالــت املصــادر 

بتعليمات من الوزير احلربي 
التعليمية  املناطــق  بــدأت 
بتجهيز مدارسها استعدادا 
للعودة للدراسة في الرابع 
من الشــهر املقبل حال قرر 
مجلــس الوزراء ذلك، الفتة 
الى ان عمــال النظافة بدأوا 
امــس بتنظيــف  بالفعــل 

املدارس.

«التربية» تبدأ بتنظيف مدارسها استعداداً لعودة الدراسة ٤ أغسطس املقبل .. وحتديد نوعية تعليم «الثاني عشر»  بيد «الصحة»

توظيف خريجي «التربية» و«األساسية» باملرحلة الثالثة
ترشيح ٢٢١ مواطناً للعمل من خريجي «حقوق» و«قانون».. ومتديد فترة التسجيل للتوظيف حتى ٣١ اجلاري

مرمي بندق

قــال مصــدر حكومــي في 
تصريــح خــاص لـــ «األنباء» 
إنه حسب خطة ديوان اخلدمة 
املدنية، سيتم ترشيح خريجي 
وخريجات كليتي التربية جامعة 
الكويــت والتربية األساســية 
للتعليــم  العامــة  بالهيئــة 
التطبيقــي والتدريب بعد بدء 
املرحلة الثالثة من خطة العودة 

الطبيعية  التدريجية للحيــاة 
التي يتزامن معها ارتفاع نسبة 
دوام املوظفــني إلى ٥٠٪. وردا 
على سؤال عن مدى املضي قدما 
في تنفيذ هــذه اخلطة في ظل 
وجود مؤشرات على قرب صدور 
قرار من مجلس الوزراء بإنهاء 
العام الدراسي للطلبة من الصف 
األول االبتدائــي حتــى الصف 
احلادي عشــر، أجاب املصدر: 
يتوقف ذلــك على طلب وزارة 

التربية، حيث ستتم مخاطبتها 
إلــى  إلفادتنــا باحتياجاتهــا 
اخلريجني اجلــدد من املعلمني 
من عدمه. هذا، وأعلن الديوان 
ترشيح جميع املسجلني بنظام 
التوظيــف املركــزي من حملة 
الشهادات اجلامعية تخصص 
حقوق وقانــون وعددهم ٢٢١، 
وأفاد رسميا بأنه سيتم ترشيح 
الذيــن ســيتم تســجيلهم في 
فتــرة التوظيــف احلاليــة من 

هذين التخصصني بعد انتهاء 
التسجيل وإجراءات الترتيب. 
وقرر الديوان أيضا متديد فترة 
التسجيل للمرحلة ٧١ للتوظيف 
التي تتم حاليا إلى ٣١ اجلاري 
بدال من ١٤ منه، وبحسب بيان 
الديــوان فــإن التمديــد يهدف 
إلــى إتاحــة الفرصــة للطلبة 
اخلريجني من خــارج الكويت 
لتســلم شــهاداتهم من وزارة 

التعليم العالي.

إعالن إنهاء العام الدراسي األسبوع املقبل

التفاصيل ص١٨

«التعليم العالي».. جهود مستمرة خلدمة 
الطلبة والتزام تام بالضوابط الصحية

املزيد لـ «األنباء»: نقدم 
خدمات للباحثني عن 

عمل عبر «األونالين»

 دالل املرزوق: 
ارتياد الصالونات 

واالعتناء بالنفس حاجة 
ضرورية ونحن على 
استعداد الستقبال 

الزبائن فور افتتاحها

 السنان: اجتماع طارئ اخلميس 

لبحث حتويل الدراسة إلى التعليم 
اإللكتروني في مختلف دول االإبتعاث 

 ١-F وكالة الهجرة: احلل حلملة تأشيرات 

وM-١ االنضمام إلى معاهد وكليات تقدم دروسها 
بشكل شخصي حتى ال يواجهوا خطر الترحيل

 ليزا: خطوة يقوم بها الرئيس ترامب إلجبار 

اجلامعات على جعل الدراسة باحلضور 
الشخصي بدًال من اإلنترنت خالل اخلريف

 غادة خاجة: 
نحن على استعداد 
تام لعودة النشاط 

والتقيد باالشتراطات 
املوجودة أساسًا 

بـ «كورونا» أو بعدمه

 سليمان اخلشتي: 
ما الفائدة من استمرار 

إغالق الصالونات في 
ظل افتتاح املراكز 

التجميلية التي باتت 
تقدم اخلدمات ذاتها؟

حملة «تبقى الكويت عروس اخلليج» تنطلق 
في مدينة صباح األحمد البحرية لتنظيف الشواطئ

قطاع الصالونات.. خسائر فادحة والدعم احلكومي «صفر»

مبباركة سامية .. «التقدم العلمي» متنح جائزة تقديرية 
للحمد والعجيري لعطائهما العلمي والفكري
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جهود مستمرة إلجناز األعمال                  (ريليش كومار)

تنظيف الشاطئ ضمن حملة «تبقى الكويت عروس اخلليج»            (قاسم باشا) 

ملشاهدة الڤيديو

الدارسون في أميركا «أونالين» يواجهون الترحيل
إدارة الهجرة واجلمارك أكدت السماح بالبقاء للملتحقني باجلامعات ذات احلضور الشخصي أو النموذج املختلط

ادارة الهجرة واجلمارك

«الصحية»: صندوق مالي لـ «كويتيون بال رواتب»
ماضي الهاجري - سامح عبداحلفيظ 

سلطان العبدان  - بدر السهيل 

أكدت جلنة الشؤون الصحية 
واالجتماعية والعمل البرملانية 
ضرورة اإلسراع بإنشاء صندوق 
مالي بشــكل عاجل لتعويض 
املواطنني املتضررين بســبب 
تعطيــل اجلهــات احلكوميــة 
جراء أزمة كورونا أو ما يسمى 

بـ«كويتيون بال رواتب». وقال 
مقرر اللجنة النائب ســعدون 
حماد إن هؤالء املتضررين وصل 
عددهم إلى ما يقارب ثالثة آالف 
مواطــن ومواطنة. من جانبه، 
أوضــح عضو اللجنــة النائب 
د.حمــود اخلضير أن مشــكلة 
«الكويتيون بال رواتب» تتطلب 
استعجاال من احلكومة حللها، 
مشيرا إلى أن عددهم يزيد على 

٣ آالف مواطن وينقسمون إلى 
٨ فئات ولهم أكثر من ٥ أشــهر 
لم يتسلموا رواتب وهم أرباب 
أســر. من جانب آخر، واصلت 
جلنة حتسني بيئة األعمال في 
اجتماعها أمس مناقشة خطط 
فيمــا  االقتصاديــة  احلزمــة 
يتعلق باملشروعات الصغيرة 
النائــب  واملتوســطة. وقــال 
يوســف الفضالة إن االجتماع 

كان موسعا وكان اجلزء األول 
منــه بحضــور وزيــر الصحة 
الشيخ د.باسل الصباح. وكشف 
الفضالة عن وعــود من وزير 
الصحة بإعادة النظر في مسألة 
استمرار اإلغالق وتقليص مدته 
إلــى اقصر وقــت مقابل بعض 
االشــتراطات الصحيــة لفتح 
هذه األنشــطة منهــا النوادي 

الصحية.

«بيئة األعمال»: وزير الصحة وعد ببحث تقليص وقت إعادة العمل باملشاريع الصغيرة ومنها األندية

التفاصيل ص١١

دالل املرزوق سليمان اخلشتي

أسيل املزيد

عبداللطيف احلمد د.صالح العجيري

ملشاهدة الڤيديوغادة خاجة

07التفاصيل الكاملة لندوة «األنباء» حول قطاع الصالونات

10أسامة دياب

 السفارة األميركية: ننّسق مع «التعليم العالي» واحتاد طلبة أميركا لإلجابة عن أسئلة الطالب

اقتصاد

بدر ناصر اخلرافي

بدر اخلرافي: 
«زين» تنضم إلى قادة 

األعمال في قائمة 
«٥٠٠ The Valuable»

«إنتشون»:  ٢٠ دقيقة 
إلنهاء إجراءات السفر 

في «T٤».. أقل من 
نصف الوقت املوصى 

به من «إياتا» عند
٤٠ دقيقة

٥٦٣ وظيفة شاغرة 
في ٩ جهات حكومية

«البلدية»: تطوير 
شاطئ العقيلة 

ومنح تراخيص البناء 
بـ«املطالع»

«الصحة العاملية» مطالبة بتغيير توصياتها 
بعد اعترافها  بانتشار «كورونا» عبر ذرات الهواء

وكاالت: حــذر املديــر العــام ملنظمة الصحة 
العامليــة تيدروس أدانوم غيبريســوس، من أن 
انتشار وباء كوفيد-١٩ «يتسارع»، مؤكدا أنه لم 
يبلغ ذروته بعد. تزامن ذلك مع اعتراف املنظمة 
بظهــور «دليل» على احتمال انتشــار الڤيروس 
عبر جسيمات صغيرة في الهواء. واتهم العلماء 
«الصحة العاملية» برفض تراكم األدلة على انتشار 
العدوى عبر الرذاذ املجهري الصادر عن املصابني، 
ما يعني إمكانية بقائه في الهواء لساعات. ويعني 

هذا االعتراف أيضا بأن املنظمة ميكن أن تنسف كل 
التوصيات التي أصدرتها وتعيد النظر في إجراءات 
السالمة والتباعد االجتماعي التي طالب بها العلماء.  
في غضون ذلك، أعلن الرئيس البرازيلي جايير 
بولســونارو أمس أنه مصــاب بالڤيروس الذي 
لطاملــا قلل من خطورتــه رافضا وضع الكمامة. 
وقال: «وصف لي األطباء هيدروكسي كلوروكني 
وازيتروميسني (مضاد حيوي) وشعرت بعدها 

بأنني أفضل». 

ملشاهدة الڤيديو
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استمع لألنباء  

ألول مرة في الكويت

مجلس القضاء 
يوافق على تعيني 

القاضيات
عبدالكرمي أحمد

تأكيدا ملا أشــارت إليه 
«األنباء»، وافــق املجلس 
األعلى للقضاء في اجتماعه 
أمس علــى قبــول تعيني 
القاضيات اجلدد لالنخراط 
القضائي والعمل  بالسلك 
في احملكمة الكلية بدءا من 
املوســم القضائي اجلديد، 
املقــرر له نهاية ســبتمبر 

املقبل.
واعتمد املجلس كشف 
النيابة العامة احملال إليه 
أخيرا والذي يتضمن أسماء 
٥٤ رئيســا ووكيــل نيابة 
بينهم ٨ إناث للمرة األولى 
في تاريــخ البــالد. وكان 
على جدول أعمال املجلس 
مواضيع تتعلق مبضاعفة 
العمل  اجلهود وانسيابية 
والتسهيل على املتقاضني 
فــي مختلــف احملاكم بعد 
وقف تداول آالف الدعاوى 
وتعطل مصالح أصحابها 
بفعــل إجــازة ڤيــروس 

كورونا.


