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العيسى للطلبة «البدون» :الجهراء اكتفت
 ...توجهوا الى مدارس مناطق أخرى

| كتب علي التركي |
أكد وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى أن
مدارس منطقة الجهراء اكتفت ولم تعد تحتمل طلبة جددًا ،وعلى
الطلبة البدون التوجه ملناطق أخرى.
وطمأن العيسى في اليوم الثاني من جوالته التفقدية ملتابعة
االس �ت �ع ��داد ل �ل �ع��ام ال� ��دراس� ��ي ،ط �م��أن أه ��ل امل� �ي ��دان ال �ت��رب��وي ب��أن
أب��رز املشكالت القائمة في العام الجديد ،واملتمثلة في التكييف
ً
والنظافة ستحل عاجال.
وأوضح العيسى أن بعض املدارس تحتاج إلى عدد إضافي من
عمال النظافة مقارنة بغيرها من امل��دارس ،وأن «ك��ل ه��ذه األم��ور
ستنتهي قريبًا وسنتجاوزها قبل أن تنتهي عطلة العيد» ،مشيرًا
في الوقت نفسه إلى أن الجوالت التفقدية على املناطق التعليمية
مستمرة ،وس��وف تكون املحطة اآلت�ي��ة ف��ي م��دارس الجهراء التي
اكتفت من الطلبة البدون املنتقلني إليها «واذا فيه بدون ما سجلوا
حتى اللحظة عليهم التوجه إلى املناطق التعليمية األخرى».

سحبت تراخيص  3وأخطرت 7

«الشؤون» تبدأ حملة إغالق
الحضانات املخالفة للقانون
| كتب حمد العازمي |
ك�ش��ف م��دي��ر إدارة امل ��رأة وال�ط�ف��ول��ة ف��ي وزارة ال �ش��ؤون ناصر
ال �ع �م��ار ع��ن س�ح��ب ت��راخ �ي��ص  3ح �ض��ان��ات وت��وج �ي��ه إخ �ط��ار ل� � 7
حضانات أخرى ملخالفاتها القانون  22لسنة  2014بسبب وجود
سرداب وحمام سباحة ،معلنًا أن اللجنة الفنية امليدانية املشتركة
بني الوزارة وممثلي الجهات املعنية ملراقبة نشاط دور الحضانات
ال�خ��اص��ة س�ت�ب��دأ حملتها بتمشيط ك��ل م�ن��اط��ق ال�ك��وي��ت إلغ��الق
الحضانات املخالفة ابتداء من األسبوع املقبل.
وأوض � ��ح ال �ع �م��ار ف��ي ت �ص��ري��ح ص �ح��اف��ي أن ع ��دد ال�ح�ض��ان��ات
امل��رخ�ص��ة ب�ل��غ  437ب��اإلض��اف��ة إل��ى ت��رخ�ي��ص  23ح�ض��ان��ة ج��دي��دة
منذ بداية العام ،الفتًا إلى رفع كتاب إلى وزارة الداخلية إلغالق
ً
الحضانات التي تستقبل أطفاال بال ترخيص.

الرومي لـ «الراي» :حل مشكلة
تأشيرات الحجاج «البدون»
| كتب تركي المغامس |

زف مدير مكتب شؤون الحج في وزارة األوقاف،
نائب رئيس البعثة الكويتية رومي الرومي البشرى
ل�غ�ي��ر م �ح��ددي ال�ج�ن�س�ي��ة «ال � �ب� ��دون» ب �ح��ل مشكلة
اصدار التأشيرات الخاصة بالحج لهم بالتعاون مع
السلطات السعودية املختصة ،مبينًا ان السلطات
ال�س�ع��ودي��ة واف�ق��ت على ال�غ��اء ال�ن�ظ��ام اآلل��ي الص��دار

األثري :صرف مستحقات
األساتذة واملدربني
في «التطبيقي» ...قريبًا
أعلن مدير ع��ام الهيئة العامة
ل�ل�ت�ع�ل�ي��م ال�ت�ط�ب�ي�ق��ي وال �ت��دري��ب
ال ��دك� �ت ��ور أح �م ��د األث � � ��ري ،ص��رف
املبالغ املستحقة ألعضاء هيئتي
ال � �ت� ��دري� ��س وال� � �ت � ��دري � ��ب ق ��ري� �ب ��ًا،
كاشفًا عن أن «اإلج��راءات جارية
ع�ل��ى ق ��دم وس ��اق وف ��ي م��راح�ل�ه��ا
األخيرة لتعزيز امليزانية وصرف
ج�م�ي��ع امل�س�ت�ح�ق��ات امل��ال �ي��ة ل�ه��م،
ن �ت �ي �ج��ة ل �ل �ت �ن �س �ي��ق وال � �ت � �ع ��اون
املثمر واملستمر بني نائب رئيس
مجلس الوزراء وزير املالية أنس
ال �ص��ال��ح ،ووزي � ��ر ال �ت��رب �ي��ة وزي��ر
| التتمة ص | 48

التأشيرات واتجهت الى اصدارها بشكل يدوي.
وق��ال ال��روم��ي ل � «ال ��راي» إن��ه ت��م ح��ل مشكلة غير
محددي الجنسية الراغبني في الحج لهذا العام من
خالل التعاون املثمر مع السلطات السعودية املعنية،
حيث تم وقف العمل ببرنامج القارئ اآللي للمعلومات
ب�ش�ك��ل م��وق��ت وال � ��ذي ط�ب�ق�ت��ه امل�م�ل�ك��ة الس �ت �ص��دار
ال �ت��أش �ي��رات ،ول ��م ي�ت�م�ك��ن م ��ن اص � ��دار ال �ت��أش �ي��رات

| التتمة ص | 48

املتهمون يمثلون أمام «الجنايات» اليوم

قضية «الصادق» ...أحكام
«خلية العبدلي» ...بدء الكالم

| كتب أحمد الزم |
ت�ص��در محكمة الجنايات ال�ي��وم برئاسة املستشار محمد
راش��د ال��دع�ي��ج وع�ض��وي��ة القاضيني محمد ال�ص��ان��ع وصبري
عمارة حكمها في قضية تفجير مسجد اإلم��ام الصادق الذي
حصل يوم الجمعة  26يونيو املاضي ،بالتزامن مع بدء أولى
جلساتها لنظر قضية «خلية العبدلي».
ووجهت النيابة في قضية تفجير مسجد اإلم��ام الصادق
االتهام إلى  29شخصًا ،مشيرة إلى أن املتهمني األول والثاني
اشتركا مع االنتحاري ال��ذي انقضت الدعوى بالنسبة له في
القتل العمد مع سبق اإلصرار ل�  26من املجني عليهم ،وتهمة
الشروع في القتل مع سبق اإلصرار لبقية املصابني في الحادث،
| التتمة ص | 48

«البروتيجيز»...
عائلة تواجه
التحديات
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«بريدة»...
عاصمة التمور
في العالم

متداول
يعبث
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ب�  2.2دينار!
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