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االثنني ١٧ مايو ٢٠٢١ محليات

«األنباء» تنشر تشكيل مجلس إدارة اجلهاز
الوطني لالعتماد األكادميي وجودة التعليم

«ديوان اخلدمة» ُيعلن ترشيح ١٣٧٩ 
مواطنًا للعمل لدى اجلهات احلكومية

صدر قرار مجلس الوزراء رقم ٥٣٣ لسنة 
٢٠٢١ بتشــكيل مجلس إدارة اجلهاز الوطني 
لالعتمــاد األكادميي وضمان جودة التعليم، 

جاء فيه:
مادة أولى: ُيشــكل مجلــس ادارة اجلهاز 
الوطني لالعتمــاد األكادميي وضمان جودة 
التعليم، ملدة ثالث ســنوات، برئاســة وزير 

التعليم العالي وعضوية كل من:
١ - مدير عام اجلهاز.

٢ - وكيل وزارة التعليم العالي.
٣ - األمني العام ملجلس اجلامعات اخلاصة.

٤ - وكيل وزارة الصحة.
ممثلي التعليم العالي احلكومي.
٥ - د.عادل عبداهللا احلسينان.

٦ - د.خالد محمد السعد.
٧ - د.عادل عبدالرزاق العصفور.

٨ - د.فريح عويد العنزي.
٩ - د.جاسم محمد االستاذ.

ممثلي التعليم العالي اخلاص.
١٠ - د.نايف بجاد املطيري.
١١ - د.أحمد حمد الفارسي.

ممثلي القطاع األهلي.
١٢ - دانه أنور املال.

١٣ - د.فؤاد عبداهللا محمد حسن.
١٤ - جهاد محمد القبندي.

مادة ثانية: على وزير التعليم العالي تنفيذ 
هذا القــرار، ويعمل به مــن تاريخ صدوره، 

وينشر في اجلريدة الرسمية.

مرمي بندق

أعلن ديوان اخلدمة املدنية عن ترشيح 
دفعــة جديدة من الباحثني عن العمل لدى 

اجلهات احلكومية غدا.

وقال «الديوان»، في موقعه على تويتر، 
إن عدد املرشــحني يبلــغ ١٣٧٩ منهم ٣٩٤ 
(جامعي فأعلى) و٥٨٢ (دبلوم) ٣٦٤ (ثانوية 
بدورة ســنتني فأكثر) و٣٩ (ثانوية عامة 

فما دون).

ل ملدة ٣ سنوات برئاسة وزير التعليم العالي يُشكَّ

٢٠ اجلاري انتهاء دوام الطلبة
عبدالعزيز الفضلي

أكدت وزارة التربية على االلتزام بقرارات 
مجلس الوزراء بشأن رفع نسبة دوام العاملني 
في اجلهات احلكومية إلى ٦٠٪، على أنه يبدأ 
الدوام من الساعة الثامنة والنصف صباحا 
حتى الواحدة والنصف ظهرا للعاملني في 

ديوان عام الوزارة واملناطق التعليمية.
 وأعلنت وزارة التربية عن توقيت الدوام 
للعاملــني في املــدارس باملراحل التعليمية 
املختلفة والتعليم الديني والتعليم اخلاص 
واملدارس األهلية ومراكز محو األمية وتعليم 
الكبــار، وذلك نظرا النتهاء شــهر رمضان 
املبارك أعاده اهللا علينا وعلى األمة االسالمية 

باليمن والبركات.
 وإذ بينت وزارة التربية أن دوام املتعلمني 

من خالل التعليم عن بعد «online» ينتهي 
مبختلــف املراحل التعليمية يوم اخلميس 
املقبــل املوافق ٢٠ مايو ٢٠٢١، أشــارت إلى 
اســتمرار دوام الهيئــات التعليمية (معلم 
مشــرف مادة رئيس قسم موجه فني) عن 
بعــد من املنزل حتى تاريخ انتهاء التعليم 
عن بعــد، وذلك مبختلف مــدارس املراحل 
التعليمية والتعليم الديني والتعليم اخلاص 
«املدارس األهليــة»، على أن تكون مواعيد 
احلصص كما وردت في النشرة العامة رقم 

٧ الصادرة بتاريخ ٨ مارس ٢٠٢١.
 وأوضحــت الــوزارة أن دوام الهيئــات 
اإلدارية واملعاونة باملدارس مبختلف املراحل 
التعليمية يكون كما كان معموال به قبل شهر 
رمضان املبارك ووفقا للنشرة العامة رقم ٧ 

الصادرة بتاريخ ٨ مارس ٢٠٢١.

«التربية»: دوام املدارس يبدأ من ٨ صباحًا
و حضور العاملني في الوزارة بنسبة ٦٠٪

عبدالعزيز الفضلي

يعود الدوام في وزارة 
اليــوم كبقيــة  التربيــة 
الوزارات وبنســبة ٦٠٪ 
للموظفني، وسيكون دوام 
العاملني في املدارس كما 

يلي:
املرحلــة الثانوية من 
الساعة: ٩٫٣٠ صباحا حتى 
الساعة ٢٫٣٠ بعد الظهر.

واملرحلة املتوسطة من 
الساعة ٨٫٠٠ صباحا حتى 

الساعة ١٫٠٠ ظهرا.
ومرحلة رياض األطفال 
من الساعة: ٨٫٠٠ صباحا 
حتى الساعة: ١٢٫٠٠ ظهرا.
وفيما يخص املرحلة 

االبتدائية، يتم تقســيم العمل على فترتني 
وفقا لآللية التالية:

ـ الفترة الصباحيــة: من: ٨:٠٠ صباحا، 
حتى: ١:٠٠ ظهرا.

ـ الفترة املسائية: من: ٢:٤٥ ظهرا، حتى: 
٥:٤٥ مساء.

اما فيمــا يخص دوام الطلبة والذي من 
املقرر ان يكون االسبوع احلالي هو االخير 
لهم خاصة بعد ان انهوا دراسة املنهج بالكامل 

فسيكون دوام طلبة الثانوي كما كان عليه 
قبل شــهر رمضــان املبارك من الســاعة ١١ 
صباحا حتى ٢ والنصف بعد الظهر، كما ان 
دوام طلبة املرحلة املتوسطة من الساعة ٨ 
حتى ١١ صباحا، اما طلبة االبتدائي فسيكون 
دوامهم من الســاعة ٣ حتى الساعة ٥ و٤٥ 
دقيقة مساء وجميع املراحل ٤ حصص يوميا. 
وفيما يتعلق بدوام ريــاض االطفال «غير 
متزامــن» فيتضمن فترتني من الســاعة ٨ 

حتى ٩ صباحا.

جمعيات نفع عام تطالب بتوظيف التكنولوجيا
والذكاء االصطناعي لتحل محل «الواسطة»

أطلقــت ٢٧ جمعية نفع 
عام ٤ مطالب مهمة لتفعيل 
وتعزيــز دور تكنولوجيا 
املعلومات في جميع اخلدمات 
احلكومية، مطالبة بأن يتم 
التكنولوجيا  توظيف هذه 
لتحــل محل الواســطة في 

مختلف ميادين الدولة.
جــاء ذلــك فــي بيــان 
مبناســبة اليــوم العاملــي 
لالتصــاالت وتكنولوجيــا 
املعلومــات الــذي يصادف 
١٧ مايو، نص على ما يلي:

مبناســبة اليوم العاملي 
لالتصــاالت وتكنولوجيــا 
املعلومــات، نود تســليط 
الضوء على أهــم القضايا 
التي تعنى بتطوير أنظمة 
االتصــاالت وتكنولوجيــا 
املعلومــات وتدعم التحول 
الرقمــي والتطبيق األمثل 
لذا  للحكومة اإللكترونية، 
نحن جمعيات النفع العام 
املوقعة أدناه ومن منطلق 
املسؤولية املجتمعية نطالب 

مبا يلي:
١ - تعجيــل وتطويــر 
البنــى التحتيــة والبرامج 
والتطبيقــات الســتكمال 
أنظمــة امليكنة في مختلف 

علــى جميع الــوزارات من 
حيــث إن املواطن الكويتي 
الــوزارات  مــازال يراجــع 
والهيئات إلجناز معاملته، 
وهــذا يعرضــه لإلصابــة 

لتحــل محــل «الواســطة» 
السيما التوظيف والتعليم 

واألمن والصحة.
٣ - دعم العمالة الوطنية 
املتخصصة في هذا املجال، 
ويجــب علــى احلكومــة 
وحتفيزهــم  تشــجيعهم 
حتى ال يتســرب العاملون 
مــن هــذا القطــاع، ويجب 
دعمهم أسوة بالتخصصات 
األخرى املشــابهة حيث إن 
هذا التخصص أصبح يعاني 
من أطول تدرج فني، ناهيك 
عن عدم إنصافهم من حيث 
البــدالت واحلوافــز التــي 
يستحقونها أسوة بالوظائف 

األخرى املشابهة.
٤ - تفعيــل دور وزارة 
الدولة لشؤون االتصاالت 
وتكنولوجيــا املعلومــات 
وتنظيم األدوار بني اجلهات 
الرقمي،  املعنية بالتحــول 
اجلهاز املركزي لتكنولوجيا 
املعلومــات والهيئة العامة 
وتقنيــة  لالتصــاالت 
فالتحديــات  املعلومــات، 
تســتلزم توحيــد اجلهود 
والعمل وفق خطة موحدة 
الكويت  تنهــض بأهــداف 

التنموية.

باجلائحة ويضيع من وقته 
وجهده.

٢ - توظيف التكنولوجيا 
والــذكاء االصطناعــي في 
مختلف امليادين احلكومية 

أشارت في بيان لها إلى أن عجلة «امليكنة» ما زالت تتحرك بخطوات بطيئة في جميع خدمات الدولة

اجلهات احلكومية، فعجلة 
امليكنــة مازالــت تتحــرك 
بخطوات بطيئة وبحذر في 
جميع خدمات الدولة، ولم 
تعمم فكرة التحول الرقمي 

اجلمعيات املوقعة على البيان:
١ - اجلمعية الكويتية لتقنية املعلومات

٢ - اجلمعيــة الكويتية ألولياء أمور 
املعاقني

٣ - اجلمعيــة الثقافيــة االجتماعيــة 
النسائية

٤ - جمعية حماية املستهلك
٥ - اجلمعية الكويتية ملتابعة وتقييم 

األداء البرملاني
٦ - اجلمعيــة الكويتيــة للتخطيــط 

االستراتيجي
٧ - جمعية الدكتور الكويتية

الكويتيــة للتنميــة  ٨ - اجلمعيــة 
الدميوقراطية

٩ - جمعية احملامني الكويتية
١٠ - جمعية العالج الطبيعي الكويتية
١١ - اجلمعية الكويتية لإلعاقة السمعية

١٢ - جمعية املقاصد التعليمية
١٣ - الرابطة الوطنية لألمن األسري

١٤ - جمعيــة املكتبــات واملعلومــات 
الكويتية

١٥ - جمعية املهندسني الكويتية
١٦ - اجلمعية التربوية االجتماعية

١٧ - جمعية ريادة األعمال التنموية
١٨ - اجلمعية الكويتية للعمل الوطني

١٩ - جمعية املعلمني الكويتية
٢٠ - جمعية أبي أتعلم

٢١ - جمعية الثقافة االجتماعية
٢٢ - جمعية سوروبتمست الكويتية 

لتنمية املجتمع
٢٣ - رابطة االجتماعيني

الكويتيــة لإلعــالم  ٢٤ - اجلمعيــة 
واالتصال

٢٥ - اجلمعية الوطنية حلماية الطفل
٢٦ - اجلمعية الكويتية للمشروعات 

الصغيرة واملتوسطة
٢٧ - جمعية متكني األسرة الكويتية

الشاروقي اخترع منظومة أجهزة ومعدات تعمل
على حتصني جميع األماكن املغلقة من الڤيروسات

آالء خليفة

الباحث بالعلوم  كشف 
المختلفة احمد الشاروقي، 
عــن االنتهــاء مــن إنجــاز 
إنهـــاء  سـيـسـهـــم فـــي 
الـحـــرب الڤيروسية التي 

نعيشها.
وأوضح الشاروقي، في 
تصريح خاص لـ «األنباء»، 
عن اختراعه مؤخرا منظومة 
أجهزة ومعدات تعمل على 

تحصيــن جميــع األماكن 
المغلقــة مــن أي ڤيروس، 
وذلــك فــور بــدء تركيــب 
وتشغيل أحد تلك األجهزة 
في أي مكان غير مكشوف 

أسطحه.
أنــه يمكــن  وأوضــح 
اســتخدام تلــك المنظومة 
فــي جميــع دور العبــادة 
والمستشفيات والوزارات 
والمــدارس وكذلــك فــي 
والقطــارات  الطائــرات 

مخاطبــة مكتب األمـيـــن 
المتحــدة  الـعـــام لألمــم 
انطونيو غوتيريش سعيا 
لعقــد اجتمــاع عبــر أحد 
الوسائل المرئية بخصوص 
تدشــين اســتخدام هــذه 

المنظومة.
وذكر أنــه لمعرفة آخر 
أخبار وتطورات هذا اإلنجاز 
يمكــن الدخول إلى الموقع 
الخــاص به:  اإللكترونــي 

.www.ahmad.city

واألســواق  والمطــارات 
النقــل  وجميــع وســائل 
الجماعيــة وجميع األماكن 

المغلقة ومنها المنازل.
وأفاد الشـاروقـــي بـأن 
تلك األجهزة ستســهم في 
خلق جو نقي خال من أي 
ڤيروس وذلك من خالل عدم 
انتقال العدوى الڤيروسية 
مــن أي نوع من شــخص 

آلخر.
وكشــف عن البــدء في 

ميكن استخدامها في جميع دور العبادة واملستشفيات والوزارات واملدارس والطائرات والقطارات واملطارات واألسواق

أحمد الشاروقي

محمد الفارس لـ «األنباء»: تعديل قانون حظر
استعمال الشهادات العلمية غير املعادلة

آالء خليفة 

التعليم  كشــف وزيــر 
العالي د.محمد الفارس، عن 
ان الوزارة تعمل بنسبة من 
العاملني فيها مبا ال يتجاوز 
٥٠٪ مبوجب موافقة سابقة 
لديوان اخلدمة املدنية وفقا 
ملقتضيات املصلحة العامة 

وحاجة العمل.
وذكــر د.الفــارس، في 

تصريح خاص لـ «األنباء»، 
انــه ســتتم زيــادة فئات 
العاملني فــي اإلدارات ذات 
احلاجة مثل إدارتي املالية 
والبعثات مع اقتراب موعد 
احلســاب اخلتامي وخطة 

البعثات السنوية.
وحول اجلديد في قضية 
الشــهادات الوهميــة، أفاد 
د.الفــارس، بــأن الــوزارة 
مســتمرة مبتابعــة جميع 

الشــهادات العلميــة غيــر 
املعادلــة لتســهيل عملية 
تنفيــذ القانون، ومن أبرز 
التعديالت تعريف الشهادة 
مبحرر أجنبي  بدال من محرر 
رســمي، وإضافة مشاركة 
وكالء مساعدين من الوزارة 
الشــهادات  بلجنة معادلة 
وضبط االســتثناءات من 
الفئات التي ال حتتاج أوال 
تخضع ألحكام هذا القانون.

املؤسسات التعليمية خارج 
الكويت عن طريق اجلهاز 
الوطني لالعتماد األكادميي 
التعليم  وضمــان جــودة 
ومــدى التزامهــا مبعايير 
اجلــودة ممــا يحافظ على 

كفاءة الشهادة.
وكشف أن وزارة التعليم 
العالي تقوم حاليا بتعديل 
قانون رقم ٧٨ لسنة ٢٠١٩ 
في شــأن حظر اســتعمال 

وزير التعليم العالي أكد أن من أبرز التعديالت تعريف الشهادة مبحرر أجنبي بدالً من  محرر رسمي

د. محمد الفارس

مستمرون  مبتابعة جميع املؤسسات التعليمية في اخلارج  ومدى التزامها مبعايير اجلودة مما يحافظ على كفاءة الشهادة

اعتصام حملة الدبلوم من مساعدي املهندسني: نطالب بعودة درجات االختبار للتعيني في «النفطي»
أسامة أبوالسعود

اعتصم عــدد من حملة 
الدبلوم الراغبني في التعيني 
بوظيفة مساعدي املهندسني 
في الساعة ٥ مساء أمس أمام 
جمعية احملامني بعد اغالق 
ساحة اإلرادة التي أعلنوا عن 

االعتصام بها.
وأعلــن املعتصمــون 
ان مطالبهــم تقتصر على 
النفطي  القطاع  التعيني في 
بعد التعسف الذي تعرضوا 
له من قبل مؤسسة البترول 
برفع درجات االختبار وعدم 
تعيينهم، وطالبــوا بعودة 
درجات االختبار كما كانت 
عليه في الدفعات الســابقة 
للكوادر  التعيني  وفتح باب 
القطاع  الوطنية وتكويــت 

النفطي.

بضرورة تطبيــق مبدأ العدالة 
واملساواة، موضحا ان الظلم الذي 
وقع على الشباب املعتصمني من 
حملة الدبلوم هو بســبب عدم 
نشر إعالن للتوظيف لعام ٢٠٢٠ 

الشروط التعجيزية بعدم التقدم 
ألي وظيفة حتى تتقدم للتوظيف 

للقطاع النفطي.
وشــدد الهاجــري على ان 
القطاع النفطي لــم يعد جاذبا 

في القطاع.
وتابع: نوصل رسالة لرئيس 
املؤسسة ولوزير النفط ونقول 
لهما «هذوال عيالكم، ويطلبون 
منكم اليوم ابسط حقوقهم وهي 
العدل واملساواة، وال يطالبون 
مبطالب تعجيزيــة، وهذا ما 
جعلنا اليوم نقف معهم وندعم 

مطالبهم».
وأكد الهاجري تضامن احتاد 
البترول كامال معهم، مضيفا: 
النفط  سبق أن خاطبنا وزير 
ورئيــس مؤسســة البترول 
باجتماعات وكتب ومراسالت 
ولقاءات مباشرة، لكن لم جند 
استجابة، واليوم نؤكد لكم ان 
جميع األبواب ستطرق لتحقيق 
اكد  العدل واملساواة، وهو ما 

عليه الدستور الكويتي.
مــن جهتــه، أعلن عضو 
الكويــت واحتاد  نقابة نفط 

بسبب ظروف جائحة كورونا 
ولهذا تراكمــت األعداد. وتابع: 
هنــاك من هؤالء الشــباب من 
انتظر عاما أو عامني أو حتى ٤ 
سنوات بانتظار الوظيفة بسبب 

الوطنيــة بل أصبح  للكفاءات 
طاردا لها، مشيرا إلى أن هناك 
عددا كبيرا من العاملني بالقطاع 
النفطي يطلعون تقاعد وبعضهم 
يقدم استقاالت بسب مشقة العمل 

البترول عباس عوض، عن 
تضامنه الكامل مع مطالب 
املعتصمني، متسائال: هل 
التعجيزية  الشروط  نفس 
املطبقة على الكوادر الوطنية 
او حملة  املهندسني  سواء 
الدبلوم هل هي نفســها 

املطبقة على الوافدين؟!
من جهته، قــال فالح 
بــن حثلني أحد شــباب 
تقدمنــا  املعتصمــني: 
للتوظيف من شهر فبراير 
٢٠٢١ وواجهنا شــروطا 
قاســية وتعســفية مثل 
التأمينات، وحتديد  شرط 
سقف العمر، ورفع درجات 
االختبارات التي ال يواجهها 
الوطنية، وهو  الكوادر  إال 
أمر مؤسف في بلد يطالب 
مسؤولوه بتكويت قطاعات 

الدولة.

(ريليش كومار) جانب من االعتصام 

وألقى رئيــس احتاد عمال 
البترول وصناعة البتروكيماويات 
محمــد الهاجــري كلمة خالل 
االعتصام الســلمي أكد خاللها 
الكامل مــع مطالب  تضامنــه 
املعتصمني، مشددا على ان أبواب 
البترول والنقابات  احتاد عمال 
أمــام جميع مطالبهم  مفتوحة 

العادلة واملستحقة.
وتابــع الهاجــري: وقوفنا 
معكم اليوم واجب علينا، فأنتم 
ال تطالبون بشيء صعب فقط 
تطلبون أبســط حقوقكم وهو 
أن يتم تطبيق الشروط السابقة 
عليكــم كما كانــت تطبق على 
زمالئكم، وهذه ليست مطالبات 
تعجيزية على املؤسسة وال على 

وزير النفط.
واضاف: تواجدنا اليوم (أمس) 
رسالة تضامن معكم وإليصال 
رسالة للمؤسسة ولوزير النفط 


