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العتل: فتح باب التوظيف املباشر يسهم 
في تشغيل ٢٠٠ مهندس كويتي بـ«األوقاف»

استقبل وزير النفط ووزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
ووزير الدولة لشؤون مجلس 
األمة بالوكالة د.محمد الفارس 
أمس رئيس جمعية املهندسني 

الكويتية م.فيصل العتل.
وقــال العتل بعد اللقاء إن 
الوزيــر الفارس أكد فتح باب 
التعيني فــي الفتــرة القريبة 
لتخصص هندسة البترول وأنه 
سيتم إلغاء شرط بند التأمينات 
من طلبات الراغبني في التعيني 
ألصحــاب هــذا التخصــص، 
مضيفا: نشكر الوزير لتفهمه 
ملطالبــات الترقية والتكويت 
املقدمة من قبل مهندسي القطاع 

املباشر للمهندسني، مشيرا الى 
ضرورة أن تكون هناك حوافز 
الســتقطاب كل التخصصات 

في مختلف اجلهات احلكومية 
األخرى. وأشار العتل إلى أن 
التوظيف املباشــر يسهم في 
تنفيــذ مبادرتــني للجمعية، 
األولى لتعيني مهندســني في 
ســلك التدريس الــذي يعاني 
نقصا في التخصصات العلمية، 
والثانية توظيف أكثر من ٢٠٠

مهندس فــي وزارة األوقاف، 
حيث أبدت اجلمعية استعدادها 
لتدريبهم وتأهيلهم كمهندسني 
لإلشــراف والتنفيذ، متوجها 
بالشــكر للوزير الفارس على 
ســعة صدره ووعده مبتابعة 
كل قضايــا اجلمعية واألمور 

التي تهم املهندسني.

التقى الفارس وأكد إلغاء شرط عدم التسجيل في «التأمينات» ملهندسي البترول

الوزير د.محمد الفارس مستقبالً م.فيصل العتل

 د.علي املضف مستقبال السفير القبرصي مايكل مافروس د.علي املضف مستقبال السفير العراقي املنهل الصافي

النفطــي، ونأمــل اســتجابة 
«اخلدمة املدنية» ملطالبنا في 
فتح املزيد من أبواب التوظيف 

االستعانة بـ ١٣٢ عاملة نظافة
 من «اجلهراء التعليمية» للعمل في «العاصمة»

عبدالعزيز الفضلي

بتوجيهــات ومتابعة من 
وزير التربية ووزير التعليم 
العالي والبحث العلمي د.علي 
املضف، ووكيل الوزارة د.علي 
اليعقوب، قام القطاع اإلداري 
بـ «التربية» باالســتعانة بـ 
١٣٢ عاملة من منطقة اجلهراء 
التعليمية للعمل في مدارس 
العاصمة. وكشــفت مصادر 
تربوية لـ«األنباء» انه حرصا 
وانتظــام  اســتقرار  علــى 
اخلدمات األساسية في املدارس 
وحتى تكون جاهــزة للعام 
الدراسي اجلديد، مت ندب عمال 

نظافــة من منطقــة اجلهراء 
التعليمية للعمل في مدارس 
رياض األطفال التابعة ملنطقة 
العاصمة التعليمية، مشيرة 
الى أن العامالت «مساعد منفذ 
خدمة» والتي مت التعاقد معهن 
من قبــل الوزارة ســيعملن 
بواقع ٤ عامالت في كل روضة. 
وذكــرت املصــادر أن ســبب 
االســتعانة نظرا لبدء أعمال 
الشركة املختصة منذ االول من 
سبتمبر اجلاري وال توجد اي 
مشكلة او عائق في ذلك، الفتة 
إلى أن العامالت سيباشــرن 
أعمالهن في العاصمة اعتبارا 

من اليوم األربعاء.

وزير التربية بحث التعاون املشترك
 مع سفراء العراق وقبرص والتشيك

عبدالعزيز الفضلي

استقبل وزير التربية ووزير التعليم 
العالي والبحث العلمي د.علي املضف صباح 
أمس في ديوان عام الوزارة عددا من سفراء 

الدول املعتمدين لدى الكويت، وذلك للتباحث 
حول أبرز القضايــا التربوية والتعليمية 
ذات الصلــة. وتنــاول املضــف مع كل من 
ســفير جمهورية قبرص مايكل مافروس، 
وســفير العراق املنهل الصافي، وســفير 

التشيك ياروسالف سيرو العالقات الثقافية 
والروابط الوثيقة بني البلدين.  ومت خالل 
لقاءات الوزير مع السفراء كذلك التباحث في 
عدة موضوعات متعلقة بالشأن التعليمي 
والتربوي، وسبل تعزيز التعاون املشترك.

وزير الصحة: ضم برنامج التمريض إلى برامج 
معهد الكويت لالختصاصات الطبية

حنان عبداملعبود

في إطار التواصل املستمر مع 
الكوادر الصحية بهدف تعزيز 
سبل االرتقاء باخلدمات الطبية، 
واالستماع إلى ما يواجههم من 
حتديات ومقترحاتهم بشــأن 
تذليلها، التقــى وزير الصحة 
د خالــد الســعيد وفد جمعية 

التمريض الكويتية.
اللقــاء مت طــرح  وخــالل 
عــدد من القضايا التي تالمس 
احتياجات الهيئة التمريضية، 
ومن بني أبرزها العمل والتعاون 

التمريض لدى العنصر الوطني، 
فقد شــهد اللقاء تأكيد الوزير 
علــى أن الــوزارة تعكف على 
دراسة ضم برنامج التمريض 
إلــى برامــج معهــد الكويــت 
لالختصاصات الطبية، بهدف 
تنظيم نظام الترقية، واالبتعاث 
الستكمال الدراسة في اخلارج، 
فضال عن دعم البحث العلمي في 
مجال علوم التمريض والعلوم 
الصحية، وإيجاد رؤية لبرنامج 
التطويــر والتعليم املســتمر 
التمريضــي، بهــدف االرتقــاء 

باملمارسات املهنية.

كما شهد اللقاء التأكيد على 
الدور احليوي ملهنة التمريض 
فــي تقدمي مســتوى عال من 
الرعايــة الصحية الشــاملة، 
التعــاون والعمــل  وأهميــة 
على توطــني املهنة من خالل 
تشــجيع الطالب والطالبات 
علــى االنخــراط فــي املهنة، 
وخلق بيئة محفزة على ذلك، 
مثمنا الدور اإلنساني واملهني 
احليوي الذي يقوم به منتسبو 
الهيئة التمريضية، جنبا إلى 
جنب مع زمالئهم في املنظومة 

الصحية.

التقى وفد جمعية التمريض وناقش حتديات العاملني في املهنة واحللول املقترحة لتذليلها

د. خالد السعيد خالل اللقاء مع وفد جمعية التمريض

املشــترك خللق بيئــة محفزة 
لاللتحــاق باملهنــة، وإيجــاد 
حوافــز تشــجيعية مــن أجل 
جذب العنصر الوطني، ورفع 
جودة اخلدمــات التمريضية، 
الدراسي،  وتنظيم االستكمال 
وفتح برنامج الدراسات العليا 
في علــوم التمريــض، إلعداد 
وتأهيــل كــوادر متريضيــة 
وطنيــة، وتنظيــم آليات رفع 
الوظيفي، ودراسة  املســتوى 

البدالت املستحقة.
وفــي إطــار ســعي وزارة 
جاذبيــة  لتعزيــز  الصحــة 

اجلمعية الطبية ُتبشر األطباء املنتسبني لبرامج «كيمز»: 
عدم احتساب محاولة دخول االختبار للعام ٢٠٢٠

قبول ١٦١٧٩ طالبًا وطالبة في كليات ومعاهد 
التطبيقي للعام الدراسي ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣

عبدالكرمي العبداهللا

ــر رئيــس اجلمعيــة  بشَّ
الطبيــة د.ابراهيــم الطوالة 
األطباء املنتســبني للبرامج 
التدريبية في معهد الكويت 
الطبيــة  لالختصاصــات 
باملوافقة على عدم احتساب 
محاولة دخول االختبار للعام 

الدراسي ٢٠٢٠.
وذكــر د.الطوالــة، فــي 
تصريح صحافي، أن املوافقة 

اعتمد مدير عام الهيئة العامة 
للتعليــم التطبيقي والتدريب 
باإلنابــة د.جاســم األنصاري 
نتائج قبول الطلبة واملتدربني 
فــي كليــات ومعاهــد الهيئــة 
ودوراتهــا التدريبية اخلاصة 

للعام الدراسي ٢٠٢٢-٢٠٢٣.
القبــول  عميــد  وصــرح 
والتسجيل د.مشعل املنصوري 
بأنــه مت قبول جميــع الطلبة 
الكويتيات  الكويتيني وأبنــاء 
ومعاملة كويتي وأبناء الشهداء 
والديبلوماســيني املســتوفني 
لشــروط القبــول، باإلضافــة 
إلى باقــي الفئات ممن تنطبق 
عليهم شروط القبول وبناء على 
اللوائح املعتمدة بالهيئة للعام 
الدراسي ٢٠٢٢-٢٠٢٣ والبالغ 

عددهم ١٦١٧٩ طالبا وطالبة.
القبــول  عميــد  وتابــع 
والتسجيل، موضحا أن الطلبة 

على السماح بعدم احتساب 
محاولــة دخــول االختبــار 
للعام الدراســي ٢٠٢٠ تأتي 
نظرا للظروف االستثنائية 
خــالل ازمة كورونــا وعمل 
الكثير من االطباء في احملاجر 
واملستشفيات امليدانية خالل 
اجلائحة والتي اثرت ســلبا 
علــى اســتعدادات االطبــاء 
للدخــول لالختبارات خالل 
العام الدراســي ٢٠٢٠، علما 
أن عــدد احملاوالت القصوى 

الشخصية شــرط أساسي من 
شروط القبول للمقبولني في كل 
من كلية التمريض في برنامج 
«دبلوم متريض» و«بكالوريوس 
و«بكالوريــوس  متريــض» 
متريض مدرسي» والذي سيعقد 
فــي يومــي االثنــني والثالثاء 
املوافق ١٩ و٢٠ اجلاري، وكلية 
العلــوم الصحيــة تخصــص 
طوارئ طبية وفني تخدير في 
يومي الثالثاء واألربعاء املوافق 
٢٠ و٢١ اجلاري وذلك للمقبولني 

في الفصل األول فقط.
كمــا ســيتم عقــد اختبــار 
اللغــة اإلجنليزيــة  مســتوى 
للمقبولــني فــي كليــة العلوم 
الدراســات  الصحيــة وكليــة 
التكنولوجية في يوم الثالثاء 
املوافق ٢٠ اجلاري من الساعة 
٩ صباحــا عبر منصة برنامج 
«تيمــز» (عن ُبعــد)، أما كلية 

لدخــول االمتحانــات هــي 
محاولتــان باالضافــة الــى 

محاولة استرحام واحدة.
وبني أن املوافقة ستسمح 
لالطبــاء باضافــة محاولــة 
جديــدة لالطبــاء للدخــول 
لالختبار عن العام الدراسي 
٢٠٢٠، متقدما بالشكر اجلزيل 
لألمني العــام ملعهد الكويت 
لالختصاصات الطبية د.فواز 
الرفاعي، وجلنة التظلمات في 
معهد االختصاصات الطبية.

الدراســات التجاريــة وكليــة 
التربية األساســية فســيكون 
اختبــار اللغة اإلجنليزية يوم 
األربعاء املوافق ٢١ اجلاري من 
الســاعة ٩ صباحا عبر منصة 
«تيمز» (عن ُبعد)، بينما كلية 
التمريض فسيكون اختبار اللغة 
اإلجنليزية حضوريا في الكلية 
يوم األربعاء املوافق ٢١ اجلاري 
وذلــك للمقبولني في الفصلني 

األول والثاني.
وميكن للمقبولني في الهيئة 
التطبيقــي  العامــة للتعليــم 
والتدريب االطالع على مواعيد 
اللقــاءات التنويرية من خالل 

الرابط التالي:
.http:www.paaet.edu.kw

وبني العميد أنــه باإلمكان 
االطالع على أسماء املقبولني من 
خالل موقع الهيئة على االنترنت 

.http:www.paaet.edu.kw

عقد اختبار مستوى اللغة اإلجنليزية للمقبولني في «العلوم الصحية» و«الدراسات التكنولوجية» ٢٠ اجلاري

د.إبراهيم الطوالة

د.جاسم األنصاري

املقبولني مت توزيعهم حســب 
امليزانية املعتمدة والنسب الدنيا 
للقبول وترتيب الرغبات على 
كليات ومعاهد الهيئة ودوراتها 
التدريبيــة، كمــا أنــه ســيتم 
استكمال إجراءات قبول طلبة 

املنح في وقت الحق.
علمــا أن اجتيــاز املقابلــة 

موظفو جامعة الكويت يستعجلون صرف «بدل» 
إجازاتهم من امليزانية املتوافرة

ثامر السليم

ناشــد عدد مــن موظفي 
جامعة الكويت عبر «األنباء» 
مديــر اجلامعــة د.يوســف 
الرومي صرف بدل إجازاتهم 
من الوفــرة املالية للجامعة 
«نقديــا»، مشــيرين إلى أن 
هناك وفرة مالية في ميزانية 
اجلامعــة تدعــم مطالباتهم 

املالية املستحقة.
وأكــد املوظفــون بعــد 
تفاعلهم مــع خبر «األنباء» 
والــذي كان بعنــوان «كاش 
اإلجــازات.. مــن وفــورات 
الوزارات» أن عددا كبيرا من 
املوظفني تقدموا بطلب صرف 
البدل النقدي مقابل مدة من 
اإلجازة، الفتني إلى أن العديد 

وأضافوا أنه ال توجد أي 
عوائق تذكر للصرف في ظل 
الوفرة املاليــة للجامعة في 
ظل حاجاتهم املالية املاســة 
لها، داعني مدير اجلامعة إلى 

اســتعجال األمر والبت فيه 
ملا فيه مصلحة اجلميع ممن 
فضلوا عدم القيام بإجازتهم 
واحلصــول على مبلغ مالي 

نظير أولويات لديهم.

مع تزامن عودتهم من اإلجازات السنوية وإقبالهم على مصاريف دراسية وجتهيزات مدرسية

منهم عادوا للتو من اإلجازات 
الســنوية، ومقبلــون على 
مصاريف دراسية وجتهيزات 
مدرسية ألوالدهم وبناتهم مما 

يرهق كاهل األسرة.

مصادر تربوية لـ «األنباء»: افتتاح ٧ مدارس جديدة
في منطقة صباح األحمد السكنية بداية العام الدراسي

عبدالعزيز الفضلي

في إطار استعداداتها للعام 
الدراسي اجلديد، تواصل منطقة 
األحمــدي التعليميــة جتهيز 
مدارســها الســتقبال الهيئات 
التعليمية وأبنائنا الطلبة في 

مختلف املراحل التعليمية.
وكشــفت مصادر تربوية 
مطلعة لـ «األنباء» عن أنه سيتم 
افتتــاح ٧ مــدارس جديدة في 
بداية العام الدراســي اجلديد 
مبنطقة صباح األحمد السكنية، 

مشيرة إلى أن املدارس منها ٢
رياض أطفال وابتدائي (بنني 
وبنــات)، ومتوســطة أيضــا 
(بنني وبنات)، وثانوية واحدة 

للبنات.
وأوضحت املصادر أن مدير 
عام منطقة األحمدي التعليمية 
منصور الديحاني قام بإصدار 
قــرارات املعلمــني واإلداريني 
والوظائف اإلشرافية التعليمية، 
الفتة إلى أنه ال يوجد لدينا أي 
نقص في عدد املعلمني مبدارس 

املنطقة.

وذكرت أن األثاث وصل إلى 
املدارس اجلديدة ومت توزيعه 
بشكل منظم، الفتة إلى أن مدير 
املنطقة منصور الديحاني قام 
وبشــكل مكثــف بزيــارة إلى 
املدارس والتأكد من جاهزيتها.
وأضافــت أنه مبتابعة من 
الوزير د.علي املضف ووكيل 
اليعقــوب،  الــوزارة د.علــي 
تواصل الوزارة جهودها على 
مدار الساعة لتجهيزها مدارسها 
وإزالة كل املعوقات أمام انطالقة 

العام الدراسي.

«تعليمية األحمدي» أصدرت قرارات معلميها وإدارييها

منصور الديحاني

مصادر جامعية لـ «األنباء»: توجيهات باتباع
سياسة «الباب املفتوح» في جميع مرافق اجلامعة

ثامر السليم

علمــت «األنبــاء» مــن 
مصــادر مطلعة في جامعة 
الكويــت أن األمــني العــام 
باإلنابــة د.فايــز الظفيري 
دعــا جميع رؤســاء مراكز 
العمــل واإلدارات والكليات 
باجلامعة إلى تسهيل إجناز 
معامالت املوظفني واملراجعني 
في جميع املرافق اجلامعية 
التي تستقبل اجلمهور من 

مراجعني، مؤكــدا ضرورة 
تنفيذ التوجيهات السامية، 
الســيما فيمــا تعلــق منها 
بالعمــل علــى تلمس وحل 
التــي  املراجعــني  مشــاكل 

يواجهونها.
وأشار الى ان التعميم أكد 
حرصه على تطبيق القانون 
الواســطة  وعــدم تفشــي 
واحملسوبية مبا يحقق تكافؤ 
الفرص والعدالة بني اجلميع، 
داعيا القياديني واملسئولني 

في اجلهات التابعة إلشرافهم 
باتباع سياسة الباب املفتوح 
ملقابلة املواطنني واملراجعني 
ســعيا حلل أية مشــاكل أو 
عقبات أو تظلمات تواجههم 
معامالتهــم  إجنــاز  فــي 
واخلدمات املقدمة لهم، مع 
ضرورة تفعيل دور العالقات 
العامة بالوزارات واجلهات 
احلكومية بالتواصل املباشر 
مــع املواطنــني واملراجعني 

أصحاب العالقة.

في تعميم أصدره األمني العام للتفاعل مع املراجعني تنفيذاً للتوجيهات السامية

د.فايز الظفيري


