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السفارة البريطانية: استئناف خدمة «األولوية» 
لطلبات التأشيرات للطلبة اعتبارًا من ١٢ اجلاري

أعلنــت الســفارة البريطانية لدى 
الكويت أنه مت استئناف خدمات تأشيرة 
األولوية (Priority Visa) والتأشيرة ذات 
 (Super Priority Visa) األولوية الفائقة
لطلبات التأشيرات الدراسية اجلديدة، 

اعتبارا من يوم ١٢ اجلاري.
وذكرت السفارة في بيان صادر من 
إدارة التأشيرات والهجرة البريطانية 
أن خدمات األولوية ستختلف عن عمالء 
تأشيرة الزائرين إذ لن يكون هناك حد 
أقصى لتوافر اخلدمة لطلبات تأشيرة 
الدراســة اجلديدة في الوقت احلالي، 
مبينــة أن هناك حدا أقصــى لطلبات 

األولوية لتأشيرات الزيارة.
وأفادت بأن مدة معاجلة تأشيرات 
الطلبة العادية (دون خدمة األولوية) 

تستغرق ٣ أسابيع تقريبا على مستوى 
العالم، موضحة أن شهر أغسطس هو 
فترة الذروة لطلبات تأشيرات الطلبة.
وبينــت أن الطلبة الذيــن تقدموا 
بطلباتهم قبل ١٢ أغسطس لن يتمكنوا 
من إضافة خدمــة األولوية الفائقة أو 
خدمة األولوية إلى طلباتهم التي تتم 
معاجلتهــا حاليــا وســتكون اخلدمة 
متاحة للطالب املتقدمني للحصول على 
تأشيرات دراسية بدء من ١٢ أغسطس.
وأضافت انه سيتاح للطلبة خيار 
اســتخدام اخلدمــة ذات األولويــة في 
طلباتهــم كما ميكن ملقدمــي الطلبات 
الذين تقدموا عبر املسار العادي بسحب 
طلباتهم اجلاريــة وإعادة التقدمي مع 

خدمة األولوية إذا رغبوا في ذلك.

ولفتت السفارة إلى أن مدة معاجلة 
تأشيرات الزيارة العادية تستغرق ٧ 
أسابيع تقريبا، لكن قد تستغرق بعض 

الطلبات وقتا أطول.
ودعت إدارة التأشــيرات والهجرة 
البريطانية الراغبني في احلصول على 
التأشيرة إلى تقدمي طلباتهم مبكرا أو 
االستفادة من خدمات األولوية املتاحة 
وأن يتم إخطــار اجلهات املعنية عند 
وجــود أي حاالت إنســانية أو طارئة 
بشــكل مناســب مــن خــالل القنوات 

املعتادة.
وأكــدت اهتمامهــا بتقليــص مدة 
معاجلة التأشــيرات العائلية العادية 
إلى ١٢ أسبوعا إذ أنها تصل حاليا إلى 

٢٤ أسبوعا.

«التربية»: ضوابط لتحديد مراكز عمل املعلمني اجلدد

التربويني، على أن ال تخرج 
خطــة التوزيع عــن اإلطار 

العام لهذا القرار.
خامسا: يعتمد هذا القرار للعام 

الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢.
جهــات  علــى  سادســا: 
االختصاص العلم والتنفيذ.

القــرار يتــم تعيينهــم في 
التابع  التعليميــة  املناطق 

لها أماكن سكنهم.
رابعا: يتولــى قطاع التعليم 
العام إصدار نشرة داخلية 
لتوزيع الكوادر الوطنية من 
غير حديثي التخرج وغير 

السكنية شريطة مباشرتهم 
العمــل فــي مــدارس تلــك 
املناطــق، وعلــى منطقــة 
األحمدي التعليمية متابعة 

تطبيق هذا االستثناء.
ثالثا: معلمو ومعلمات املواد 
التــي لم يرد ذكرها في هذا 

عبدالعزيز الفضلي

أصــدر وزيــر التربيــة 
العالــي  التعليــم  ووزيــر 
والبحــث العلمــي د.علــي 
بشــأن  قــرارا  املضــف 
الضوابــط الواجب اتباعها 
لتحديد مراكز عمل الكوادر 
الوطنيــة للتعيني كأعضاء 
في الهيئة التعليمية خالل 
العام الدراسي (٢٠٢٣/٢٠٢٢).
فــي  د.املضــف  وقــال 
قراره، الذي تلقت «األنباء» 
نســخة منه، «بعد تدارس 
األعــداد املتوقعة ملخرجات 
كليــات إعــداد املعلــم مــن 
الكوادر الوطنية ومقارنتها 
املناطـــق  باحتيــاجـــــات 
التعليميــة فــي مختلــــف 
التخصصات وبناء علــــى 
ما تقتضيه مصلحة العمل». 

تقرر:
أوال: يتم حتديد مراكز عمل 
أعضــاء الهيئــة التعليمية 
العــام  الكويتيــني خــالل 
الدراســي  ٢٠٢٣/٢٠٢٢ من 
ذوي التخصصات املذكورة 
أدناه مبراكز العمل املبينة 

قرين كل منها.
ثانيا: يستثنى من هذا القرار 
سكان مدينة صباح األحمد 
السكنية وســكان ضاحية 
علي صباح السالم السكنية 
(أم الهيمان) وسكان الوفرة 

د.علي املضف ود.علي اليعقوب يستمعان إلى طلب أحد املراجعني

املضف لقياديي «التربية»  خالل استقباله املراجعني: 
يّسروا على اجلماهير عبر توجيههم وحل مشكالتهم

 أكد احلرص على االستماع إلى شكاواهم والعمل على حلها وفق اإلمكانات املتاحة

عدد من املراجعات د.علي املضف يستمع إلى إحدى املراجعات بحضور أسامة السلطان

ثامر السليم

التربية  اســتقبل وزير 
العالي والبحث  والتعليــم 
العلمــي د.علــي املضــف 
وعدد من القيادات التربوية 
املراجعــني صبــاح أمــس، 
وذلــك فــي مكتبــه بديوان 
عام وزارة التربية مبنطقة 
جنــوب الســرة. وقد اطلع 
د.املضــف علــى معامــالت 
املراجعني املتعلقة بقطاعات 
الوزارة واجلهات التابعة لها، 
واستمع إلى مطالب أصحابها 
ومشــكالتهم للسعي نحو 
حلها وفق اإلمكانات املتاحة 
مع االلتزام باللوائح والنظم 
والقوانــني املعمول بها في 

وزارة التربية.

املــــراجعني،  وشكـــــاوى 
ومقترحــات املوظفــني في 
جميــع القطاعــات التابعة 

لــوزارة التربية، باإلضافة 
إلى أهل امليدان التربوي، مبا 

يخدم العملية التعليمية.
ودعــا الوزيــر املضــف 
القياديني إلى تيسير األمور 
علــى املواطنــني واملقيمني 
مــن خــالل توجيههم وحل 
علــى  والــرد  مشــكالتهم 

استفساراتهم.
وقد مت استقبال املراجعني 
بحضور وكيل وزارة التربية 
د.علــي اليعقوب، والوكيل 
املساعد للتعليم العام أسامة 
السلطان، والوكيل املساعد 
للتعليــم اخلاص والنوعي 
د.عبداحملســن احلويلــة، 
والوكيلة املساعدة للشؤون 
اإلدارية والتطوير اإلداري 

رجاء بوعركي.

(أحمد علي) سياسة الباب املفتوح نالت رضا مراجعي «التربية»  

وعلى هامش االستقبال، 
أكــد الوزير املضف حرصه 
علــى االســتماع إلــى آراء 

املعلمات
مراكز العملمنطقة السكن/ احملافظةاملرحلةالتخصص
التربية 
جميع املراحلاإلسالمية

العاصمةالعاصمة/ الفروانية/ اجلهراء
حوليحولي/ مبارك الكبير/ األحمدي

جميع املراحلالتربية الفنية
اجلهراءاجلهراء/ الفروانية

حسب السكنالعاصمة/ حولي/ مبارك الكبير/ األحمدي
االقتصاد  

املنزلي
متوسط/ 

ثانوي
حوليحولي/ مبارك الكبير/ األحمدي
العاصمةالعاصمة/ الفروانية/ اجلهراء

ابتدائي/ العلوم
متوسط

حوليحولي/ مبارك الكبير/ األحمدي
العاصمةالعاصمة/ الفروانية

حسب السكناجلهراء
محضري 

جميع املراحلالعلوم
العاصمةالعاصمة/ الفروانية/ اجلهراء

مبارك الكبيرحولي/ مبارك الكبير/ األحمدي

املعلمون

املناطق التعليميةمنطقة السكن/ احملافظةاملرحلةالتخصص

التربية 
جميع املراحلاملوسيقية

الفروانيةالفروانية/ العاصمة

اجلهراءاجلهراء/ حولي

األحمدياألحمدي/ مبارك الكبير

د.علي املضف ود.علي اليعقوب مع عدد من الطلبة املشاركني في اللقاء

وزير التربية: الطالب أساس بناء الوطن 
وحريصون على االستماع آلرائهم ومقترحاتهم

عبدالعزيز الفضلي

دعا وزير التربية ووزير 
التعليــم العالــي والبحــث 
العلمي د.علي املضف أبناءه 
الطــالب إلــى تقــدمي آرائهم 
ومقترحاتهــم إلــى مكتبــه 
بديوان عام الوزارة في جنوب 
الســرة لتطويــر املنظومة 
التعليمية باعتبارهم أساس 
وجود وزارة التربية وأبرز 
عناصر العملية التعليمية.

جــاء ذلــك خــالل لقــاء 
د.املضــف مــع عــدد مــن 
الطالب من مختلف املراحل 
التعليمية في قطاعي التعليم 
العام واخلاص، وأكد خالله 
اهتمــام الــوزارة بوجهــات 
نظر الطالب واالستماع إلى 
التي  آرائهــم ومقترحاتهــم 
تصب فــي مصلحة تطوير 
النظام التعليمي، األمر الذي 
يسهم في االرتقاء باملستوى 
التعليمي ودفع عجلة التنمية، 
باإلضافة إلى حتقيق جودة 
التعليم مبا يسهم في إثراء 
التحصيــل العلمي لألجيال 

القادمة.
وأشــار د.املضف إلى أن 
الطالب أساس بناء الوطن، 
وأن وزارة التربية وكوادرها 
تعمــل على خدمــة أبنائها، 

وعطــاء، داعيــا الطالب إلى 
اجلــد واالجتهــاد لتحقيــق 
التميز، فمرحلة تعليمهم تعد 
مرحلــة التلقي حيث يتلقى 
خاللهــا الطالــب املعلومات 
واألفكار واجلوانب املعرفية.
ولفــت أن مرحلة التلقي 
البد أن تشمل التميز، حتى 
تتحقق فروق املستويات في 
العطاء، والبد أن تكون لهذا 
التميز بداية حقيقية تتحقق 

من خالل بذل اجلهود.
عقــب ذلك، قــام الطالب 
احلاضرون بتقدمي املقترحات 
وطرح وجهات النظر واآلراء 
حــول عــدد مــن القضايــا 
التــي شــملت  التعليميــة، 
تطويــر وصيانــة املرافــق 

املدرسية، واستمرار مشروع 
الفاقد التعليمي الذي يصب 
في مصلحة الطالب وزيادة 
حتصيلهم العلمي، والنهوض 
مبستوى أداء املعلمني وضمان 
جــودة التعليــم مــن خالل 
رخصــة املعلم، إلــى جانب 
تطويــر املناهــج مبا يحقق 
التعليمية،  جودة املنظومة 
واملضــي قدمــا فــي رقمنة 
املناهــج الدراســية ملواكبة 

تطوير التعليم.
كما تناول الطالب تنويع 
املسارات التعليمية للمرحلة 
الدورات  الثانوية، وتنظيم 
والورش التعليمية للطالب، 
مبا يحقق جــودة املنظومة 

التعليمية.

استمع إلى رؤاهم وأشار إلى سعي الوزارة لبناء جيل يسعى للتحصيل العلمي والتفوق

الطلبة يستمعون إلى توجيهات الوزير

مثمنا جهــود القائمني على 
العملية التعليمية لبناء جيل 
يسعى إلى التحصيل العلمي 
والتفوق، معربا عن شــكره 
للطالب لتقدميهم املقترحات 
واآلراء التي حتظى باهتمام 
التربيــة والقائمــني  وزارة 

عليها.
بدوره، ذكر وكيل وزارة 
التربية د.علي اليعقوب أن 
الطالب هم جيل املســتقبل 
الذي يعول عليه الوطن في 
املرحلة املقبلة، مشــيرا إلى 
أن هــذا اجليل يحتــاج إلى 
بناء الشخصية التي حتتاج 
املعرفة واملهارات والسلوك، 
وأن الوطــن يتطلــع إلى ما 
ســيقدمه أبنــاؤه من جهود 


