
محليات
الثالثاء ٢٩ نوفمبر ٢٠١٦

09
اجلاراهلل: مستعدون الستضافة 

األطراف اليمنية لتوقيع االتفاقيات

الزين الصباح: نهنئ الكويت
بفوز 6 شباب مبقاعد البرملان

»التربية«: إيقاف صرف بدل السكن 
للمعلمات الوافدات مؤقتاً

.. وإلغاء إدارة املعاهد األهلية
في »التعليم اخلاص«

أكــد نائب وزير اخلارجية، خالد اجلــاراهلل أن زيارة 
املبعــوث الدولي لليمن إســماعيل ولد الشــيخ أحمد الى 
الكويت تأتي في إطار املشاورات اليمنية وليست الستئنافها 
في الكويت. وأضاف اجلاراهلل في تصريحات لـ »ســكاي 
نيوز عربيــة«، أن الكويت أبلغت املبعــوث الدولي »بأن 
األطــراف اليمنيــة إن أتت 
للكويت فستأتي فقط لتوقيع 
االتفاق وليس الســتئناف 
املشاورات«. وكان إسماعيل 
ولد الشيخ قد قال في وقت 
ســابق إن املشــاركني فــي 
مفاوضات الكويت األخيرة 
تطرقوا ملواضيع حساسة، 
كاالنســحابات العســكرية 
والترتيبات األمنية وتسليم 
الســالح وســبل حتســني 
الوضع االقتصادي في البالد، 
موضحا انه سيتم تخصيص 
الفترة املقبلة لدعم املشاورات 
للتوصل حلل شامل، مشيرا إلى أن هذه الفرصة ستسنح 

إلجراء سلسلة لقاءات مع مختلف أطراف النزاع.

هنأت وكيل وزارة الدولة لشــؤون الشــباب الشيخة 
الزين الصباح، الكويت بفوز النواب الشــباب الستة في 

انتخابات مجلس األمة وجناحهم بنيل ثقة املواطنني.
وقالت الزين الصباح في تصريح صحافي إن فوزهم 
مؤشر مهم على إيصال صوت الشباب إلى املجلس، مشيرة 
في الوقت نفسه إلى أن هناك 
حتديــا كبيــرا يلقــى على 
كاهلهم يتمثل فيما يتوق إليه 
الشباب ويودون حتقيقه من 
خاللهم، معربة عن أملها أن 
يكون النواب الشــباب من 
مؤسسي السياسة الوطنية 
للشباب التي تعمل الوزارة 
على رسمها ووضع خططها 
االســتراتيجية مــن أجــل 
تفعيلها على أرض الواقع.

وأعربت عن فخرها بأن 
ترى جيال جديدا من مؤسسي 
الكويت ســواء باملجلس أو 
خارجه يرسمون املستقبل مثلما كان أجدادنا وآباؤنا هم 
املؤسسني، مشيرة إلى أن وجود هؤالء الشباب ميثل املوجة 
اجلديدة للتأسيس، مؤكدة أننا اليوم بحاجة إلى اإلصالح 
من أجل مصلحة 7٢% من املجتمع الكويتي وهم الشباب 
الذين ميثلون الشــريحة األكبر فــي املجتمع، متمنية أن 
يتــم توصيل صوتهم وأحالمهم وطموحاتهم والعمل مع 
مؤسســات الدولة اخلاصة منها واحلكومية واملدنية من 
اجل الوصول إلى األهداف املرجوة. وأضافت أن الشباب 
مورد يجب استثماره وليس رعايته فقط ألن االستثمار 
بالشباب يعود بالفائدة على البلد، وعلى الشباب أنفسهم 
عبــر متكينهم من املســاهمة في بناء مســتقبل الكويت 

ونهضتها ومستقبلهم وحتقيق طموحاتهم.

عبدالعزيز الفضلي

أعلنــت وزارة التربيــة عن إيقاف صرف بدل ســكن 
املعلمات الوافدات بصفة مؤقته حلني اســتيفاء البيانات 
واملســتندات املطلوبــة. جاء ذلك في كتــاب وجهه وكيل 
الشؤون اإلدارية في الوزارة فهد الغيص الى وكيلة التعليم 
العام فاطمة الكندري وحصلت »األنباء« على نسخة منه 
وينص على ضرورة االيعاز جلهة االختصاص بضرورة 
اســتعجال ردود املناطق التعليمية الســتيفاء البيانات 
اخلاصة واملبينة كالتالي: املعلمة الوافدة املتزوجة فقط 
صورة عقد الزواج وصورة البطاقة املدنية للزوجة والزوج 
وصورة عقد االيجار اضافة إلى شهادة ملن يهمه األمر من 
مركز عمل الزوج )جهة حكومية، عامة، مشــتركة، قطاع 
أهلي( وذلك في موعد أقصاه ١ ديسمبر املقبل، حيث انه 
سيتم ايقاف صرف بدل السكن بصفة مؤقتة حلني استيفاء 
البيانات واملستندات املطلوبة مع اعطاء املوضوع صفة 

األهمية واالستعجال.

عبدالعزيز الفضلي

أصدر وزير التربية ووزيــر التعليم العالي د.بدر 
العيسى قرارا بشأن إلغاء إدارة املعاهد األهلية والوحدات 
التنظيمية التابعة لها باإلدارة العامة للتعليم اخلاص، 
ويعمل بهذا القــرار اعتبارا من تاريخ صدوره في ٢4 
اجلاري، ويلغى ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

خالد اجلار اهلل

الشيخة الزين الصباح 

»الهندسة والبترول« افتتحت معرض 
القبول الـ 19 مبشاركة 27 جهة

عبداهلل الراكان

حتت رعاية وزير التربيــة ووزير التعليم العالي 
د.بدر العيسى، افتتحت عمادة كلية الهندسة والبترول 
بجامعة الكويت معرض القبول التاسع عشر بحضور 
عميد كلية الهندسة والبترول د.عبداللطيف اخلليفي 
والعمداء املساعدين ومساعد نائب مدير اجلامعة للشؤون 

العلمية د.خالد الفاضل ورؤساء األقسام بالكلية.
وقال العميد املساعد للشؤون الطالبية بكلية الهندسة 
والبتــرول د.خالــد الهزاع إن هذا املعــرض يهدف إلى 
تعريف الطلبة باحلياة اجلامعية والتخصصات املختلفة 
والبرامج العلمية املتوافرة بكلية الهندسة والبترول، 
معربا عن ســعادته علــى جناح هــذا املعرض، حيث 
أنه يقام للمرة التاســعة عشــر على التوالي، مضيفا 
الى مشــاركة ٢7 جهة في املعرض منها كلية الهندسة 
والبترول وأقســامها املختلفة وكليات جامعة الكويت 
العلمية وعمــادة القبول والتســجيل ومركز التقييم 

والقياس ومراكز وإدارات اخرى.

رحلة ال تنسى
درجة رجال األعمال

ابتداًء من

668 د.ك
ذهاب وعودة

الدرجة األولى
ابتداًء من

804 د.ك
ذهاب وعودة

*تطبق الشروط واألحكام.  األسعار المذكورة تشمل جميع الضرائب والرسوم اإلضافية
رسوم الخدمة ال تطبق عند الحجز عبر الموقع اإللكتروني 

فترة البيع: 1 نوفمبر 2016 لغاية 30 نوفمبر 2016 
فترة السفر: 1 نوفمبر 2016 لغاية 15 يونيو 2017
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