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حددت الشروط اخلاصة والعامة املطلوبة في املتقدمني

حتديد رسوم التراخيص التي حتصلها وزارة الصحة

»اخلارجية« تعلن حاجتها إلى ملحقني ديبلوماسيني وقنصليني
وإجراء االختبار التحريري 27 أكتوبر املقبل

»األنباء« تنشر الئحة تنظيم وحيازة واستخدام
وتداول املصادر غير املؤينة

ـ يعني بوظيفة ملحق ملدة 
سنة على سبيل االختبار 
من يقع عليه االختيار من 

الناجحني.
ـ يخضـــع املعينـــون 
بوظيفـــة ملحـــق في حال 
قبولهـــم لبرنامج تدريبي 
في معهد ســـعود الناصر 
الديبلوماســـي  الصبـــاح 
القواعد  الكويتي حســـب 
التي يضعها املعهد في هذا 
الشأن وذلك وفقا ملا تقتضيه 
طبيعة الوظيفة وحاجتها، 
يثبت بعدها من يجتاز هذا 
البرنامج بتقدير جيد جدا 

)80%( بقرار وزاري.
ـ على املتقدمني املستوفني 
للشـــروط أعـــاه تقـــدمي 
الطلبات شخصيا في مقر 
ـ معهد  وزارة اخلارجيـــة 
ســـعود الناصـــر الصباح 
الكويتي ـ  الديبلوماســـي 
شـــارع اخلليـــج العربي ـ 
منطقة شرق خال الفترة من 
2014/9/28 إلى 2014/10/16 
وذلك من الساعة )التاسعة 
الســـاعة  صباحا( وحتى 
)الواحدة ظهـــرا( في أيام 
الدوام الرسمي مصطحبني 

معهم املستندات التالية:
1 ـ شـــهادة اجلنســـية 

االشتراطات اخلاصة مبكان 
االستخدام طبقا لنوع اجلهاز، 
ومتنح لكل جهـــة من هذه 
اجلهات ترخيص استخدام 
واحد شامل لكل املصادر غير 
املؤينة، وميكن اضافة اجهزة 
او تعديل مواصفاتها أو إلغاء 
أجهزة من الترخيص املمنوح 
بناء علـــى طلـــب صاحب 
العاقـــة، وتعفـــى االجهزة 
الثانية  الفقرة  املذكورة في 
من املادة الرابعة من ترخيص 

االستخدام.
مـــادة ثامنـــة: ال يجوز 
تصنيع املصادر غير املؤينة 
والتي تنطبق عليها أحكام 
إال بعد  الائحـــة  مواد هذه 
احلصـــول علـــى ترخيص 
بذلك، على أن يتم استيفاء 
االشتراطات واملعايير اخلاصة 
باجلهاز، ومتنح كل جهة من 
هذه اجلهات ترخيصا واحدا 
شاما لكل موديل من املصادر 
املؤينة، وميكن اضافة  غير 
موديل أو تعديل مواصفاتها 
أو إلغاء املوديل من الترخيص 
املمنـــوح بناء علـــى طلب 

صاحب العاقة.
مادة تاسعة: يشترط فيمن 
يرخص له بالعمل في مجال 
االشـــعة غير املؤينة توافر 
الازمة  املؤهات واخلبرات 
والتي حتددها جلنة الوقاية 

من اإلشعاع.
مـــادة عاشـــرة: تصدر 
التراخيص املنصوص عليها 
في مواد هذه الائحة ملدة اربع 
ســـنوات، ويجوز جتديدها 
التقدم  ملدد مماثلة بشـــرط 
بطلب التجديـــد قبل انتهاء 
الترخيص وتسديد الرسوم 
املقررة للتجديـــد، ويجوز 
اصدار ترخيص مؤقت ملدة 

ال تزيد عن ثاثة أشهر.
مادة حادية عشرة: على 
املرخص له أال يتجاوز حدود 
الترخيـــص املمنوح له وأال 
يقوم بإجراء أي تعديل على 
األجهزة أو مكان االستخدام 
أو اســـتخدام اجلهـــاز فـــي 
أماكـــن أخرى قبـــل موافقة 
إدارة الوقاية من االشـــعاع. 
ويتم التحفظ اداريا من قبل 
إدارة الوقاية من االشـــعاع 
على األجهزة غير املرخصة 
او غير املستوفاة للشروط 
الفنية املعتمدة حلني التخلص 
منها إما بإعادة تصديرها او 
اتافها مبعرفة اصحابها او 
اي طريقة اخرى تراها جلنة 
الوقاية من االشـــعاع وعلى 

نفقة اجلهة املالكة.
مادة ثانية عشرة: حتدد 
التي  التراخيـــص  رســـوم 
حتصلهـــا وزارة الصحـــة 
للمصادر غير املؤينة والواردة 
في هذه الائحة على الوجه 

التالي:
1- ترخيص استيراد 10 
دنانير عـــن كل جهاز، عدا 
االجهزة املذكورة في الفقرة 
الرابعة،  املـــادة  الثانية من 
التشويش والقطع  واجهزة 
علـــى اجهـــزة االتصـــاالت 

األصلية وصورة عنها.
املدنيـــة  البطاقـــة  ـ   2

األصلية وصورة عنها.
3ـ  شهادة املياد األصلية 

وصورة عنها.
4 ـ عـــدد أربـــع صور 

شخصية مقاس 4 × 6.
5 ـ الشـــهادة اجلامعية 
مبني فيها معـــدل التخرج 
وكشف الدرجات، وبالنسبة 
خلريجي اجلامعات األجنبية 
الشـــهادة  يجب أن تكون 
معتمدة ومتت معادلتها من 
وزارة التعليم العالي، إضافة 
لشهادة املاجستير وشهادة 
الدكتوراه معتمدة من وزارة 

التعليم العالي.
ســـوف يخضع جميع 
املتقدمني املستوفني الشروط 
أعـــاه الختبار  الـــواردة 
حتريري يعقد مبقر معهد 
ســـعود الناصـــر الصباح 
الكويتـــي  الديبلوماســـي 
ـ شـــارع اخلليـــج العربي 
الساعة  ـ  ـ منطقة شـــرق 
العاشرةـ  صباح يوم االثنني 
اكتوبر 2014  املوافـــق 27 
ويحدد االختبار الشفوي 
واملقابـــات الشـــخصية 
الحقا ملن يجتاز االختبار 

التحريري.

الرسوم  النقالة، فتحســـب 
على االرسالية الواحدة لكل 

صنف.
2- ترخيص اســـتخدام 
25 دينارا عن كل مصدر و15 
الواحد عند  دينارا للمصدر 

التجديد.
3- ترخيص تصنيع 25 
دينارا عـــن كل موديل و15 
دينارا للموديل الواحد عند 

التجديد.
4- اضافة او تعديل على 
ترخيص مصدر 25 دينارا عن 

كل مصدر.
5- ترخيص شـــخصي 
للعاملـــني علـــى االجهزة 5 
دنانيـــر ألول مـــرة وثاثة 

دنانير للتجديد.
6- فحص بناء على طلب 
صاحب العاقة في مختبرات 

وزارة الصحة 20 دينارا.
7- فحـــص بنـــاء على 
طلب صاحب العاقة خارج 
مختبرات وزارة الصحة 40 

دينارا.
8- تصريح اعادة تصدير 

5 دنانير.
9- إذن افـــراج 5 دنانير 

عن االرسالية الواحدة.
وتضاعف رسوم التجديد 
في حال التقدم بطلب التجديد 

بعد انتهاء الترخيص.
الرسوم  وال تسري هذه 
الوزارات واملؤسسات  على 
احلكومية باســـتثناء رسم 
الشـــخصي  الترخيـــص 
للعاملني في مجال األشـــعة 

غير املؤينة.
مادة ثالثة عشـــر: جلنة 
الوقاية من اإلشعاع هي اجلهة 

املختصة مبا يلي:
فـــي األمور  النظـــر   -1
املتعلقة باحلماية من املصادر 
غير املؤينة ورسم السياسة 

الكفيلة بتحقيق ذلك.
2- املوافقة على التراخيص 

وإلغائها وتعديلها ووقفها.
3- وضـــع مشـــروعات 

القرارات الوزارية.
التعليمات  4- إصـــدار 
والتوصيات واالشتراطات 
واملواصفات اخلاصة باملكان 
وباجلهـــاز حســـب طبيعة 
االستخدام وتأثيرها والازمة 

إلصدار الترخيص.
5- حتديد االجهزة التي 
بحاجة إلى ترخيص شخصي 
للعمل عليها وشروط منح 

الترخيص.
ويجوز للجنة تفويض 
إدارة الوقاية من اإلشـــعاع 
او بعـــض هـــذه  فـــي كل 

االختصاصات.
مادة رابعة عشـــر: إدارة 
الوقاية من اإلشعاع هي اجلهة 
املعنية ملباشرة االختصاصات 
الائحة،  املبينة مبواد هذه 
الازمة  واتخاذ اإلجـــراءات 
لضمان االلتزام باالشتراطات 
التي حتددها  واملواصفـــات 
الوقاية من اإلشعاع،  جلنة 
العاملني  لضمـــان حمايـــة 
وعمـــوم اجلمهور واملرضى 
من التعرضات غير املبررة.

بالعمل فـــي إحدى بعثات 
التمثيلية  الكويـــت  دولة 

باخلارج.
5 ـ أال يكـــون املتقـــدم 
مسجا في املؤسسة العامة 
للتأمينـــات االجتماعيـــة 

كمؤمن عليه.
ثالثا: إجراءات القبول:

املتقدمـــون  ـ يخضـــع 
لاختبـــارات التحريريـــة 
والشـــفوية فـــي مجاالت: 
الدولية والعربية  القضايا 
املعاصرة ـ قضايا الكويت 
ومنطقـــة اخلليـــج ودول 
العربيـــة  اجلـــوار غيـــر 
القضايـــا االقتصاديـــة  ـ 
املعاصرة ـ القانون الدولي 

ـ اللغة اإلجنليزية.
ـ تكون نســـبة النجاح 
التحريرية  في االختبارات 
بتقديـــر جيدا جـــدا %80 
فمـــا فوق يخضـــع بعدها 
الناجحـــون لاختبـــارات 
واملقابـــات  الشـــفوية 
الشـــخصية التي يتوجب 
اجتيازها بتقدير جيد جدا 
الناجحون حسب  ويرتب 
درجة األسبقية في نتائج 
تلك االختبـــارات وتكون 
أولوية التعيني للحاصلني 

على أعلى الدرجات.

5ـ  أال يكون متزوجا بغير 
عربية منتمية بجنسيتها 

لبلد عربي.
6 ـ أن تثبـــت لياقتـــه 
الصحية للخدمة في الباد 
األجنبيـــة أو بالديـــوان 

العام.
ثانيا الشروط اخلاصة:

1ـ  أال يزيد عمر املتقدم عن 
24 سنة ميادية وقت تقدمي 
الطلب بالنسبة للجامعيني 
و26 سنة حلملة املاجستير 
و28 ســـنة ميادية حلملة 

شهادة الدكتوراه.
2ـ  أن يكون املتقدم حاصا 
على اإلجازة اجلامعية أو ما 
يعادلها أو شهادة املاجستير 
والدكتوراه في التخصصات 
املشار إليها أعاه بتقدير عام 
جيد جدا )بنســـبة 80% أو 
67 و2 نقطة من سلم األربع 
نقاط( على  األقل من جامعة 
الكويت أو إحدى اجلامعات 
املعتمدة من وزارة التعليم 

العالي.
3ـ  أن يكون املتقدم حاصا 
أو  على اإلجازة اجلامعية 
شهادة املاجستير والدكتوراه 
للسنوات )2012 - 2013 - 

.)2014
4ـ  أن يقبـــل املتقدمون 

التخاطـــب  ـ أجهـــزة   2
الاسلكية بكافة أنواعها.

3ـ  الهواتف النقالة بكافة 
أنواعها.

التعقيـــم  أجهـــزة  ـ   4
املنزلية.

التنظيـــف  ـ أجهـــزة   5
التي تعمـــل باملوجات فوق 

الصوتية.
التي  ـ أجهزة املســـح   6
الدرجة  بالليـــزر من  تعمل 

األولى أو الثانية.
وللجنـــة الواقيـــة مـــن 
اإلشـــعاع إعفاء أي مصدر 
غيـــر مؤيـــن مـــن تطبيق 
أحكام هذه الائحة إذا وافق 
أغلبية األعضاء احلاضرين 
ودون احلاجة إلصدار قرار 

وزاري.
مادة رابعة:

1ـ  ال يجوز اســـتيراد أي 
مصـــدر غير مؤيـــن والتي 
تنطبـــق عليه أحـــكام هذه 
إال بعـــد احلصول  الائحة 
على ترخيص بذلك من جلنة 

الوقاية من اإلشعاع.
2ـ  األجهزة التالية تتطلب 
ترخيـــص اســـتيراد ملـــرة 
واحـــدة فقط عن كل موديل 
بشرط فحص عينة عن كل 
موديل ملطابقتها باملواصفات 
املعتمدة وتسري عليها رسوم 

الفحص:
أ ـ أن تكون األشعة غير 
املؤينة الصادر منها محتواه 
داخل اجلهاز وال يوجد تعرض 

مباشر ملستخدم اجلهاز.
ـ األجهـــزة احلاصلة  ب 
على شهادة تسجيل معتمدة 
كاستخدام منزلي وبعد موافقة 
جلنة الوقاية من اإلشـــعاع 

عليها.
ج ـ أجهـــزة الليـــزر من 
الدرجـــة األولـــى والثانية 

.)R( والثالثة )A( والثالثة
الوقايـــة من  وللجنـــة 
اإلشعاع إضافة إلى أي مصدر 
غير مؤين لهذه املادة إذا وافق 
أغلبية األعضاء احلاضرين 
ودون احلاجة إلصدار قرار 

وزاري.
مـــادة خامســـة: يحظر 
استيراد أو بيع أو تصنيع أو 
حيازة أو تداول لعب األطفال 
الفردية التي تصدر أشـــعة 
الليزر بكل درجاته، وللجنة 
الوقاية من اإلشعاع حظر أي 
مصدر غيـــر مؤين إذا وافق 
أغلبية األعضاء احلاضرين 
ودون احلاجة إلصدار قرار 

وزاري.
مادة سادســـة: ال يجوز 
اإلفراج عـــن أي مصدر غير 
مؤيـــن والتي تنطبق عليها 
احـــكام مواد هـــذه الائحة 
إال بعد احلصـــول على إذن 
إفـــراج من إدارة الوقاية من 

اإلشعاع.
مادة ســـابعة: ال يجوز 
اســـتخدام املصـــادر غيـــر 
املؤينة والتي تنطبق عليها 
أحكام مواد هذه الائحة إال 
بعد احلصول على ترخيص 
بذلك، على أن يتم استيفاء 

تشترك في ترددها وتتطابق 
موجاتها بحيث حتدث ظاهرة 
التداخل البناء بني موجاتها 
الى نبضة بصرية  لتتحول 
ذات طاقة مكثفة. وتنقســـم 
من ناحية اخلطورة وتأثيرها 
الدرجات  الـــى  على األفراد 

التالية:
الدرجة األولى: متوسط 
طاقته أقل من 0.4 مللي وات 

وال تشكل خطورة.
الدرجة الثانية: ذات ضوء 
مرئي متوســـط الطاقة اقل 
من 1 مللي وات وال تشـــكل 

خطورة.
الدرة الثالثة: A متوسط 
طاقته أقل من 5 مللي وات قد 

تشكل خطرا على العني.
الدرجة الثالثة: R متوسط 
طاقتـــه ال تزيد على 2 مللي 
وات للضوء غير املرئي وال 
تزيد على 5 مللي وات للضوء 
املرئي وقد تشكل خطرا على 

العني.
الدرجة الثالثة: B متوسط 
الطاقة تقع بني 5ـ  500 مللي 
وات او أعلـــى طاقـــة لليزر 
النابض 10 جول لكل ســـم 
مربع وتشكل خطورة على 

العني.
الدرجة الرابعة: متوسط 
الطاقة اكثـــر من 500 مللي 
وات والليزر النابض طاقته 
اكثر من 10 جول لكل ســـم 
مربع وتشكل خطورة على 

العني واجللد.
9ـ  مصدر غير مؤين: هو 
كل مصدر ينتج أشعة غير 
مؤينة طبقا لنطاق األشعة 
غير املؤينة سواء كان جهازا 

أو آلة أو محطة إرسال.
القطـــع  أجهـــزة  ـ   10
والتشويش على االتصاالت: 
هي أجهزة ترســـل موجات 
كهرومغناطيسية متعاكسة 
تعمل على الغاء االرسال أو 
االستقبال الجهزة االتصال 
الاسلكية التي تقع في مدى 

تأثيرها.
11 ـ اجلهـــة املالكية: هي 
شركة أو مؤسسة أو فرد أو 
أي شخص اعتباري ميتلك 
أحـــد املصادر غيـــر املؤينة 
والتي تنطبـــق عليها مواد 

هذه الائحة.
12 ـ العاملـــون: كل مـــن 
يتطلب عمله استخدام مصدر 

غير مؤين.
مادة ثانية: تنطبق أحكام 
هذه الائحة على املصادر غير 
املؤينة والتي صنعها اإلنسان 
واملســـتخدمة فـــي جميـــع 
املجاالت الطبية والصناعية 
والتجاريـــة واملنزلية، وال 
الائحة  تنطبق أحكام هذه 
على االجهزة املستخدمة في 

املجال العسكري.
مادة ثالثة: تعفى األجهزة 
التالية من تطبيق أحكام هذه 

الائحة:
1 ـ األجهزة التي ينبعث 
منها الضـــوء العادي )مثل: 
املاسحات الضوئية والكشافات 

الضوئية(.

أعلنت وزارة اخلارجية 
عن حاجتها لشغل الوظائف 
لدرجة ملحق من اجلنسني 
من حملة الشهادة اجلامعية 
املاجســـتير  ودرجتـــي 
والدكتوراه استنادا الى املادة 
18 من قانون السلكيني وذلك 

للتخصصات التالية:
ـ »العلوم السياســـية 
والعاقات الدوليةـ  اقتصاد 
ـ قانون ـ تاريخ ـ جغرافيا 

ـ إعام ـ لغات«.
وعليه تعلن عن فتح باب 
التسجيل للراغبني في العمل 
بالوظائف املشار إليها أعاه 

وفقا للشروط التالية:
أوال: الشروط العامة:

1 ـ أن يكـــون املتقـــدم 
كويتي اجلنسية.

2 ـ أن يكـــون متمتعـــا 
باألهلية املدنية الكاملة.

3 ـ أن يكـــون محمـــود 
السيرة وحسن السمعة ولم 
يسبق احلكم عليه بعقوبة 
جنايـــة أو بعقوبة جنحة 
في جرمية مخلة بالشرف 
واألمانة مـــا لم يكن قد رد 

إليه اعتباره.
4 ـ أال يكـــون قد فصل 
من اخلدمة بحكم قضائي أو 

بقرار من مجلس تأديب.

أصدر وزير الصحة د.علي 
العبيدي قـــرارا وزاريا رقم 
145 لسنة 2014 بشأن الئحة 
تنظيـــم اســـتيراد وحيازة 
واستخدام وتداول املصادر 

غير املؤينة.
أولـــى: تعتمـــد  مـــادة 
املرفقـــة واخلاصة  الائحة 
بتنظيم اســـتيراد وحيازة 
واستخدام وتداول املصادر 

غير املؤينة.
مادة ثانية: تلغى القرارات 
الوزارية أرقام 257 لسنة 1993 

و403 لسنة 2002.
مادة ثالثة: يبلغ هذا القرار 
من يلزم لتنفيذه ويعمل به 
من تاريخ نشره في اجلريدة 

الرسمية.
وفيما يلي الئحة تنظيم 
استيراد وحيازة واستخدام 
وتـــداول املصـــادر غيـــر 

املؤينة:
مادة أولى: في هذه الائحة 
تعني املصطلحـــات التالية 
املعاني املبينة قرين كل منها 

كما يلي:
1 ـ األشـــعة غير املؤينة: 
هي أشعة ال تســـبب تأينا 
عنـــد اختراقهـــا للمـــادة، 
وطاقتها أقل من او يساوي 
12.4 الكتـــرون ڤولت او من 
يســـاوي 3×1510 هيرتـــز. 
وهـــي عبارة عـــن املجاالت 
الكهربائية واملغناطيسية او 
املوجات الكهرومغناطيسية، 
وتندرج حتتها كذلك املوجات 

الصوتية.
املوجـــات  ـ   2
الكهرومغناطيســـية: وهي 
موجات متغيرة زمنيا وتشمل 
املوجات ذات التردد املنخفض 
وموجات الراديو وامليكروويف 

وموجات الرادار.
3 ـ املوجـــات الصوتية: 
وهـــي موجـــات ميكانيكية 
تسبب اضطرابا في الوسط 
احمليـــط. وتشـــمل موجات 
الصوت املسموعةـ  املوجات 
حتت الصوتيةـ  املوجات فوق 

الصوتية.
حتـــت  املوجـــات  ـ   4
الصوتيـــة: وهي موجات ال 
العادي  يستطيع الشخص 
سماعها وذات تردد أقل من 

20 هيرتز.
ـ املوجـــات الصوتية   5
املســـموعة: وهـــي موجات 
العادي  يستطيع الشخص 
ســـماعها وذات تردد من 20 
هيرتز الى 20 كيلو هيرتز.

6ـ  املوجات فوق الصوتية: 
وهي موجات ال يســـتطيع 
العادي سماعها  الشـــخص 
وذات تردد من 20 كيلو هيرتز 

الى 20 جيجا هيرتز.
7ـ  األشعة البصرية: وهي 
أشعة كهرومغناطيسية تشمل 
البنفسجية  األشـــعة فوق 
واألشـــعة املرئيـــة حتـــت 
احلمراء ويدخل من ضمنها 
أشعة الليزر والضوء النابض 

املكثف.
8 ـ أشـــعة الليزر: وهي 
البصرية  حزمة من األشعة 

الصندوق اخليري تشـــمل 
أبناء من يدعون أن جوازاتهم 
مزورة ممن يحملون بطاقات 
قيد البحث وكذلك من قاموا 
بتعديـــل أوضاعهم وأظهروا 

جنسياتهم األصلية. 
وذكر أن الصندوق اخليري 
ينسق مع اجلهاز املركزي الزالة 
جميع املعوقات أمام املقيمني 
بصورة غير قانونية للتسجيل 
في الصندوق اخليري، مبينا 
أن ادارة التعليـــم اخلـــاص 
تستقبل في مقرها كل من لديه 
مشكلة في تسجيل أبنائه في 
الساعة اخلامسة  الفترة بني 

وأضــــاف ان »املمارســــات 
الداعمة للمهارات وللشباب ال 
تقاس باملدة الزمنية النضمام 
الدول األعضاء للمنظمة ولكن 
بإجنازات هذه الدول وجتاربها 
في دعم الشباب واملهارات التي 
تنعكس على التقدم االقتصادي 

لألفراد وللدول«.
وأشــــار احلجــــرف الى ان 
الوفــــد الكويتي شــــارك على 
هامــــش اجتمــــاع اجلمعيــــة 
العموميــــة في املؤمتر العاملي 
للعلــــوم التطبيقية والتعليم 
الرسمي والتدريب حتت عنوان 
»مهارات للمستقبل«، موضحا 
ان املتحدثني في املؤمتر اكدوا 
أهمية التعليم الفني والتدريب 
العاملي  املهني في االقتصــــاد 
احلديــــث وتوفيــــر الوظائف 
املهارات  للشــــباب ومنحهــــم 
الازمة للتحديات والتحوالت 
االقتصادية حول العالم وهي من 
اهم اجلوانب التي تركز عليها 

منظمة املهارات العاملية.
وأضاف ان املتحدثني اكدوا 
كذلــــك دور القطــــاع اخلاص 
التعاون  خصوصا في جانب 
بني الشركات في القطاع اخلاص 
واملشترك من جانب واملعاهد 
التدريبية وكليــــات املجتمع 
التطبيقية من جانب آخر في 
العملية التدريبية ملوظفي هذه 

بتكلفة 4.7 ماليني دينار

الغيص: الصندوق اخليري يرعى 15105 
طالب من املقيمني بصورة غير قانونية

احلجرف: منظمة عاملية تشيد بتجربة 
الكويت في إنشاء »مركز املهارات«

والسابعة مساء يوميا. 
الى أن  الغيـــص  ولفـــت 
الصنـــدوق اخليري للتعليم 
يتابع أوال فأوال سير العملية 
التعليمية مشددا على حرص 
الصندوق على توفير جميع 
املستلزمات املطلوبة والازمة 
لتهيئة بيئة داعمة للتعليم 

في الباد. 

الشــــركات بطريقة التوظيف 
اجلزئي.

وقــــال انــــه كان مــــن بني 
املتحدثني زوجة نائب الرئيس 
األميركي د.جل بايدن التي اكدت 
ان »املعاهد التدريبية وكليات 
املجتمع التطبيقية حول العالم 
باتت تلعــــب دورا تنافس به 
اجلامعــــات من حيــــث توفير 
الوظائف واملسارات االقتصادية 
لألفــــراد والدول بــــل تفوقت 
العالم احلالي  إذ يشهد  عليها 
حتول الطلبــــة من اجلامعات 
الــــى االنخراط في  التقليدية 
معاهد وكليات التعليم الفني 

والتدريب املهني«.

الوكيل املســـاعد  أعلـــن 
للتعليم اخلـــاص والنوعي 
التربية فهد  باالنابة بوزارة 
الغيص ان الصندوق اخليري 
للتعليم سيتولى رعاية 15105 
املقيمني  طاب وطالبات من 
بصـــورة غير قانونية خال 
العام الدراسي 2014 - 2015 

بتكلفة 4.7 مايني دينار.
وقال الغيص لـ »كونا« إن 
عدد الطاب الذكور املشمولني 
برعاية الصندوق بلغ 7297 
طالبا واالناث 7808 طالبات 
وبلغ عدد الطلبة املســـجلني 
باملرحلة االبتدائية 7981 طالبا 
وطالبة مقابـــل 4292 طالبا 
وطالبة باملرحلة املتوســـطة 
و2832 طالبا وطالبة باملرحلة 

الثانوية. 
واضاف أن اجلهاز املركزي 
ملعاجلـــة اوضـــاع املقيمني 
بصورة غير قانونية وضع 
سياسة »التعليم للجميع«، 
وتبعا لذلك فـــإن الصندوق 
اخليري يغطي مصاريف جميع 
أبناء املقيمـــني بصورة غير 
قانونية ممن لديهم بطاقات 
ســـارية من اجلهاز املركزي 
أما الذين ال يحملون بطاقات 
اجلهاز فيكتفى بالرقم املدني 
لصاحب العاقـــة مع بطاقة 

الضمان الصحي. 
وأوضح الغيص أن تغطية 

جنيڤ ـ كونــــا: قال نائب 
املدير العام لشؤون التدريب في 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب م. حجرف احلجرف 
ان جتربة الكويت في انشــــاء 
»مركز املهارات« حازت اعجاب 
إدارة »منظمة  أعضاء مجلس 

املهارات العاملية«.
وأضــــاف م. احلجرف في 
تصريح لـ »كونا« على هامش 
مشاركة الكويت ممثلة بالهيئة 
التطبيقي  العامــــة للتعليــــم 
والتدريب في اجتماع اجلمعية 
املهارات  العموميــــة ملنظمــــة 
العاملية مبدينة »لوتســــرن« 
السويسرية ان »جتربة الكويت 
في انشاء مركز املهارات حازت 
اعجاب أعضــــاء مجلس إدارة 
املنظمة الذين متت دعوتهم في 
املركز  يونيو املاضي الفتتاح 
مبدئيا بدعوة من املدير العام 
للهيئة العامة للتعليم التطبيقي 

والتدريب د. أحمد االثري«.
وأوضح احلجرف وهو املوفد 
الرسمي للكويت لاجتماع ان 
رئيس املنظمة ساميون براتلي 
اشار الى استفادة األعضاء من 
التجربــــة الكويتية في كلمته 
االفتتاحية للجمعية العمومية« 
التي اســــتمرت أعمالها خال 
الفترة بني يومي األحد واجلمعة 

املاضيني.
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