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الناهض يطالب اجلهات احلكومية بوقف استقبال
٢٦٢ معاملة يدوية إلجنازها إلكترونيًا عبر «سهل»

الديحاني: املكتبة الوطنية آخر محطة 
من محطات املكتبة األهلية

التجــارة  وزيــر  قــام 
والصناعــة ووزيــر الدولة 
لشـــــــؤون االتصـــــاالت 
وتكنولوجيا املعلومات مازن 
الناهــض مبخاطبة الوزراء 
املعنيني في مختلف اجلهات 
احلكومية بكتــاب يتضمن 
طلب وقف اســتقبال (٢٦٢) 
خدمة ومعاملة حكومية وذلك 
بنــاء على جنــاح التطبيق 
احلكومــي املوحد للخدمات 
احلكومية «سهل» في تنفيذ 
هــذه املعامــالت مــن قبــل 
املواطنني واملقيمني إلكترونيا 
عبر التطبيق، دون احلاجة 

«ســهل» فــاق (٩٩٠٫٦٨٢) 
مستخدما متكنوا من إجناز 

إجنــاز  فــي  اإللكترونــي 
املعامالت، ومن جهة أخرى 
تخفيف الضغط على اجلهات 
احلكومية ومنع هدر طاقات 
العمل في إجنــاز املعامالت 
يدويــا بالرغم مــن توافرها 
اإللكتروني من خالل تطبيق 
«سهل»، باإلضافة إلى الفوائد 
األخرى التي سيتم حتقيقها 
من تقليل االزدحام املروري 
وتوجيه طاقات العمل داخل 
اجلهات احلكومية ووحداتها 
لالســتفادة املثلــى بجهــود 
املوظفني والعاملني في القطاع 

احلكومي.

(٧٫٠٤٤٫٥٢٠) خدمة حكومية 
وتلقوا (٢٨٫١٨٧٫٤٣٨) إشعارا 
و(١٧٫٢٢٦٫٩٧٣) بيانا رسميا 
مــن اجلهــات احلكوميــة 
املتواجــدة عبــر التطبيــق 
والتي بلغ عددها (٢٨) جهة 
تقدم (٢٧٧) خدمة إلكترونية.
وأوضــح أن هذا التوجه 
يعزز دعم الغاية من إطالق 
هــذا التطبيــق فــي إجنــاز 
مراجعــة  دون  املعامــالت 
اجلهــات احلكوميــة، حيث 
ســيكون لذلك األثــر الكبير 
في توجيه شــرائح املجتمع 
التعامــل  إلــى  املختلفــة 

التطبيق يعد اللبنة األساسية لتحقيق أهداف التحول الرقمي للدولة وفق «رؤية ٢٠٣٥»

مازن الناهض

لــدى اجلهات  للمراجعــات 
احلكومية وتنفيذها يدويا.

وبني الناهض في كتابه 
أن هــذا التوجــه يعزز من 
أن  نحــو  الســير  مســار 
يكون االعتمــاد على تنفيذ 
املعامالت احلكومية من خالل 
«تطبيق ســهل» لكي يكون 
اللبنة األساسية في حتقيق 
أهداف التحول الرقمي للدولة 
وفق خطة التنمية الوطنية 
للكويــت (رؤيــة ٢٠٣٥)، 
حيث بلغ عدد مســتخدمي 
التطبيــق احلكومي املوحد 
اإللكترونيــة  للخدمــات 

قال املدير العام ملكتبة الكويت الوطنية 
د.ســلطان الديحانــي، إن مكتبــة الكويت 
الوطنية هي آخر محطة من محطات املكتبة 

األهلية.
وأوضح الديحاني في لقاء مع «كونا»، أن 
املكتبة األهلية بقيت في مقرها األول (بيت 
ابن عامر) قرابة ٥ ســنوات لكن ميزانيتها 
تضاءلت واســتقال بعض األعضاء ونقلت 
كتبها إلى املدرسة األحمدية، وتذكر الروايات 
أن املكتبة كانت تضم غداة إنشــائها ١٥٠٠

كتاب. وذكر أن املكتبة نقلت بعدها إلى دكان 

تبرع به األمير الراحل الشيخ عبداهللا السالم 
الصباح في شــارع األمير قرب مسجد ابن 
عامر وعني مبارك بن جاسم القناعي أمينا لها.

وأشار إلى تشكيل جلنة خيرية في عهد 
الشــيخ أحمد اجلابر الصبــاح إلقامة بناء 
للمكتبة في شارع األمير قرب مسجد السوق، 
وضمت اللجنة الشيخ يوسف القناعي وعلي 
بن سيد سليمان وعبداهللا الصقر ومشعان 
اخلضير وخالد احلمد وعبداللطيف الغامن، 
وقــد أســهم في هذا عــدد من أهــل الفضل 

واملروءة.

العتل: وزير التربية يدعم إقرار آلية دائمة لصرف بدالت املهندسني

مجلس اجلامعات احلكومية: املصادقة على اقتراح عمادة 
القبول والتسجيل بشأن التقومي اجلامعي للعام ٢٠٢٤/٢٠٢٣

واصلت جمعية املهندسني 
بــدالت  بإقــرار  مطالباتهــا 
أعضائها في مختلف املواقع، 
وخاصة بدل املوقع، مشــيدة 
بتعاون وزير التربية ووزير 
التعليم العالي د.حمد العدواني 
وموافقته على مقترح اجلمعية 
وضع آلية دائمة لصرف هذه 

البدالت.
وقــال رئيــس اجلمعيــة 
م.فيصل العتل إنه التقى الوزير 
د.حمد العدواني بحضور أمني 
الســر م.فهد العتيبي، حيث 
مت عرض مطالب املهندســني 
بإقــرار بدالتهــم وانه أبلغهم 
دعمه لهذا املطلب، ونثمن هذا 
الدعم واملوافقة على تشكيل 
جلنة مشتركة لتنفيذ مبادرة 
تعيني املهندســني فــي مجال 
تدريــس املــواد العلميــة في 
القطاع التعليمي واســتعداد 
الوزارة للمشاركة في املجلس 
األكادميي العتمــاد املؤهالت 

ثامر السليم

عقد مجلس اجلامعات احلكومية اجتماعه أمس، 
ومتت مناقشة قرار تشكيل جلنة اختيار مدير جامعة 
الكويت، ومت استعراض رد إدارة الفتوى والتشريع، 
حيث متت إحالة قرار تشكيل جلنة مدير اجلامعة إلى 
جامعة الكويت وأيد املجلس قرار «الفتوى والتشريع» 
بشأن رفض قرار وزير التربية ووزير التعليم العالي 
والبحث العلمي تشكيل جلنة من خارج جامعة الكويت.

وأكــدت مصادر مطلعــة لـ«األنبــاء» ان املجلس 
ناقــش أيضا العديد مــن القضايا التــي كانت على 
جدول األعمال ومنها اإلبقاء على مركز علوم البحار 
بالفنطــاس ومركــز العلوم الطبيــة باجلابرية بعد 
انتقــال جامعة الكويــت إلى مدينة صباح الســالم 
اجلامعية مع أخذ رســوم رمزيــة عليهما، باإلضافة 
إلى املوافقة على اقتراح كلية الدراسات العليا بأعداد 
القبول مبنح الكلية بجامعة الكويت للعام اجلامعي 
(٢٠٢٤/٢٠٢٣)، وكذلــك املصادقة على اقتراح عمادة 

القبول والتســجيل بجامعة الكويت بشأن التقومي 
اجلامعــي جلميع الكليات عدا كليــات مركز العلوم 

الطبية، وذلك للعام اجلامعي ٢٠٢٤/٢٠٢٣.
ولفتــت إلى انه متت املوافقــة على مقترح كلية 
الدراسات العليا فيما يتعلق بخطة وإعالن وشروط 
القبــول وأعــداد املتوقــع قبولهــم للعــام اجلامعي 
٢٠٢٤/٢٠٢٣، وكذلك متت مناقشة نقل املواقع واملرافق 
واملباني واملوجودات من جامعة الكويت إلى جامعة 

عبداهللا السالم.

مبــادرة تعيــني املهندســني 
ســتكون مــن خــالل إعــالن 
مشــترك ووجــود ضابطــي 
اتصال من اجلهتني لتوضيح 
متطلبــات التعيني في مجال 
الوزير  التدريــس، وأبلغنــا 

النتائــج املبهرة التي حتققها 
في مجــال اعتمــاد املؤهالت 
الهندسية، وتلقينا دعما لهذه 
الرغبة التي تؤكد حرصنا على 
ضمان جودة التعليم الهندسي 
واعتبار جــودة التعليم هي 
الركيزة األساســية التي من 
خاللهــا تســاهم مخرجــات 
املؤسســات التعليميــة فــي 
حتقيق التنميــة االقتصادية 

واالجتماعية املستدامة.
اللجنــة  وبــني أن هــذه 
لــن تكلف الدولة وســتعكف 
على وضع أرضية مشــتركة 
اجلامعــات  موضــوع  فــي 
التكنولوجيــة والهندســية 
التي ال تتبع القوائم العاملية 
كالتي في بعض الدول العربية 
وأفريقيا وآسيا، كما نثمن عاليا 
دعم «التعليم العالي» للجمعية 
لتطوير التعاون مع املؤسسات 
واملعاهد الهندسية البريطانية 

من مختلف التخصصات.

برغبــة اجلمعية فــي إحياء 
اللجنة املشتركة بني «التعليم 
الهندسي باجلمعية» واجلهاز 
الوطني لالعتمــاد األكادميي 
وضمان جودة التعليم والتي 
تعطلت منذ عدة سنوات رغم 

أكد التفاهم على آلية مشتركة لتنفيذ مبادرة تعيني املهندسني في سلك التدريس

أحال قرار تشكيل جلنة مدير اجلامعة إلى جامعة الكويت

الوزير د.حمد العدواني خالل استقباله م.فيصل العتل وم.فهد العتيبي

الهندسية الذي تعكف اجلمعية 
على تشــكيله خــالل الفترة 
املقبلة بالتعاون مع اخلبرات 
الكويتية وممثلني  الهندسية 

للجهات احلكومية الراغبة.
وأضاف العتــل أن تنفيذ 

العتيبي بحث التعاون مع الصليب األحمر

التقى نائب وزير اخلارجية الســفير 
منصور العتيبي مع رئيس البعثة اإلقليمية 
للجنــة الدولية للصليب األحمر في دول 

مجلس التعاون اخلليجي مامادو سو.

ومت خالل اللقــاء بحث عدد من أوجه 
العالقات الثنائية بــني الكويت والبعثة 
وســبل تعزيز التعاون املشترك بني كال 

الطرفني.

نائب وزير اخلارجية السفير منصور العتيبي مستقبال رئيس البعثة اإلقليمية للجنة الدولية للصليب األحمر بدول اخلليج

«التربية»: فتح باب التعاقدات احمللية
عبدالعزيز الفضلي

أعلنــت وزارة التربية عن بدء التعاقدات 
احمللية للعام الدراسي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ من وظائف 
الهيئة التعليمية مع االلتزام بشرط اخلبرة 
لقبول مســتندات املتقدمني في جميع املواد، 

وذلك على النحو التالي:
٣ سنوات لذوي املؤهالت غير التربوية.

سنتان لذوي املؤهالت التربوية. ويستثنى 
من شرط اخلبرة الفئات التالية:

٭ أبناء الكويتيات وغير محددي اجلنسية.
٭ حملة شهادة الدكتوراه واحلاصلون على 
تقدير ال يقل عن جيد جدا في املؤهل اجلامعي.

٭ حملة شهادة املاجستير واحلاصلون على 
معدل ال يقل عن امتياز في املؤهل اجلامعي.

٭ خريجو كلية التربية من جامعة الكويت 
وخريجو كلية التربية األساسية في الهيئة 

العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
٭ جميــع الكليــات احلكوميــة األخرى في 

الكويت.
٭ يقتصــر القبــول علــى اجتيــاز املقابلة 
الشــخصية، وال يســتثنى من ذلك أي حالة 

أو تخصص.
وتكــون أولويــة التعيني بعد قبــول جميع 
الكويتيني في التخصصات املطلوبة، ملخرجات 

كليات إعداد املعلم احمللية للفئات التالية:
٭ أبناء الكويتيات.

٭ غير محددي اجلنسية.
٭ أبناء دول مجلس التعاون اخلليجي.

وفيما يلي التخصصات املطلوبة:

التعاقدات احمللية للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣
الشروطاملعلمون/ املعلماتاملادة

املعلمات واملعلمون من أبناء الكويتيات خريجي اجلامعات داخل الكويت٭٭اللغة العربية

شرط اخلبرة

املعلمات من أبناء الكويتيات خريجي اجلامعات داخل الكويت٭٭اللغة اإلجنليزية

٭اللغة الفرنسية

للمرحلتني املتوسطة والثانوية٭٭الرياضيات

٭العلوم

املعلمات من أبناء الكويتيات خريجي اجلامعات داخل الكويت٭٭الكيمياء

٭٭الفيزياء

٭األحياء

٭اجليولوجيا

٭الفلسفة

أبناء الكويتيات فقط٭الديكور

املعلمات واملعلمون من أبناء الكويتيات خريجي اجلامعات داخل الكويت٭٭احلاسب اآللي

احتياجات الوزارة من أعضاء الهيئة التعليمية الكويتيني من غير خريجي كليتي التربية والتربية األساسية

مالحظاتاملؤهلاجلنساملادة
جلميع املراحلكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية أو جامعي متخصصذكورالتربية اإلسالمية

ذكور/ إناثاللغة العربية
جلميع املراحلكلية اآلداب أو جامعي متخصص

ذكور/ إناثاللغة اإلجنليزية

للمرحلة الثانويةجامعي متخصصذكوراللغة الفرنسية

جلميع املراحلكلية العلوم أو جامعي متخصصذكور/ إناثالرياضيات

ذكوراجلغرافيا
للمرحلة الثانويةكلية اآلداب + كلية العلوم االجتماعية أو جامعي متخصص

ذكورالفلسفة

ذكور/ إناثالكيمياء

للمرحلة الثانويةكلية العلوم أو جامعي متخصص
ذكور/ إناثالفيزياء

ذكوراألحياء

ذكوراجليولوجيا

للمرحلتني االبتدائية كلية العلوم أو جامعي متخصصذكورالعلوم
واملتوسطة

للمرحلة املتوسطة جامعي متخصصذكور/ إناثالتربية الفنية
والثانوية

جلميع املراحلجامعي متخصصإناثالتربية البدنية

ذكور/ إناثالديكور
للمرحلة املتوسطةجامعي متخصص

ذكور/ إناثالكهرباء + إلكترونيات

كلية الهندسة - تخصص كمبيوتر – كلية العلوم تخصص حاسوب ذكور/ إناثاحلاسب اآللي
– كلية التربية – تخصص احلاسب اآللي – جامعي نظم ومعلومات

للمرحلتني املتوسطة 
والثانوية

جامعي متخصصذكور/ إناثالتربية املوسيقية

تتم إعادة النظر في التخصصات غير املعلن عنها مبجرد االنتهاء من سياسة إحالل الكوادر غير الكويتية للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣

وزير اخلارجية: إسهامات كبيرة ومشهودة جلمعية الهالل األحمر
التقى وزير اخلارجية الشيخ سالم العبداهللا في مكتبه بديوان 
عام الوزارة مع رئيس جمعية الهالل األحمر د. هالل الساير حيث 
متت مناقشة األنشطة والفعاليات التي تضطلع بها جمعية الهالل 
األحمــر على كافة األصعــدة، باإلضافة إلى بحث مجاالت تعزيز 
العمل اإلنســاني ودعم أنشــطته اســتجابة لألزمــات والكوارث 
اإلنســانية في املنطقة وعلى الصعيدين اإلقليمي والدولي ومن 
ضمنها آلية إيصال املساعدات اإلنسانية املقدمة من الكويت إلى 
أوكرانيا. وأشاد وزير اخلارجية أثناء اللقاء باإلسهامات الكبيرة 
واملشــهودة جلمعية الهالل األحمر الكويتي وتنفيذ مشــاريعها 
ونشاطاتها داخل الكويت وخارجها خدمة ألهداف وغايات العمل 
اإلنســاني النبيل، مشــيدا بجهودها املقدرة في هــذا اإلطار. من 
جانبــه، أعــرب رئيس جمعية الهــالل األحمر عن بالــغ تقديره 
للدور اإلنساني الرائد واملتميز الذي تقوم به الكويت في مساندة 
الشعوب املنكوبة واملتضررة وتبوؤها مكانة مرموقة على صعيد 
العمل اإلنساني إقليميا ودوليا، مثمنا الدعم املتواصل الذي تقدمه 

الكويت للجمعية ونشاطاتها اإلنسانية حول العالم.

بحث مع رئيس جمعية الهالل األحمر تعزيز العمل اإلنساني ودعم أنشطته استجابة لألزمات والكوارث اإلنسانية

الشيخ سالم العبداهللا مستقبال رئيس جمعية الهالل األحمر د.هالل الساير

ه بقبول جميع املتقدمني  اخلالد ُيوجِّ
لدورات «اإلطفاء» ممن اجتازوا االختبارات

منصور السلطان

وّجــه النائــب األول لرئيس مجلس الــوزراء ووزير 
الداخلية ووزير الدفاع باإلنابة الشيخ طالل اخلالد بقبول 
جميع املتقدمني لدورات «اإلطفاء» الذين تقدموا للقبول 
للدفعات اجلديدة من الطلبة ضباط الصف ممن استوفوا 
جميع الشروط العامة واخلاصة للقبول والذين اجتازوا 
االختبارات واملقابالت الشــخصية والفحوصات الطبية 
دون احلاجة لعمل نظام القرعة، وسيتم اعتماد قبولهم 
لاللتحاق بالدورات حسب التخصص. وتأتي هذه املبادرة 
حرصــا من الشــيخ طالل اخلالد على تشــجيع الكوادر 

الشيخ طالل اخلالدالوطنية وتعزيز إمكانات قوة اإلطفاء العام.

علي اخلالد: «السعودية» تشهد نقلة نوعية مبجال الترفيه
أكد ســفيرنا لدى اململكة 
الشيخ  الســعودية  العربية 
علــي اخلالد ان الســعودية 
تشهد في السنوات األخيرة 
نقلة نوعية في مجال الترفيه 
والرياضة تضاهي املستويات 
العاملية. وأشاد السفير الشيخ 
علــي اخلالــد فــي تصريح 
الكبيرة  لـ(كونا) باجلهــود 
التــي يقــوم بها املستشــار 
في الديــوان امللكــي رئيس 
مجلــس إدارة الهيئة العامة 
للترفيه السعودي تركي آل 
الشيخ في تطوير الترفيه في 
اململكة من خالل جذب أكبر 

النجوم العامليني من الفنانني 
ما غير خارطة السياحة في 

العاصمة (الرياض) كوجهة 
سياحية رائعة.

وأكد الشيخ علي أن اململكة 
متلك مقومات استضافة كأس 
العالــم ٢٠٣٠ وكذلك وجهة 
ســياحية كبيــرة ومتنوعة 
من نواحي البيئة واألجواء 
واألماكــن جعلتهــا اختيارا 
مميزا يلبــي جميع األذواق 
سواء الســياحة الثقافية أو 
االســتجمامية او الترفيهية 
بجهود السعوديني املتميزة 
وهو ما تدلل عليه النجاحات 
الكبيرة التي يحققها (موسم 

الرياض) في كل نسخه.

السعودية وأصبحت جاذبة 
للسياح من املنطقة ومختلف 
دول العالم. وقال الشيخ علي 
انــه تلقى الدعــوة حلضور 
املبــاراة التــي جمعت فريق 
(باريس سان جيرمان) وفريق 
الهــالل والنصــر)  (جنــوم 
السعودي في كأس (موسم 
الرياض) اخلميس املاضي، 
حيث شــارك فريق (باريس 
سان جيرمان) بكامل جنومه 
وهذا دليل على جناح هيئة 
الترفيــه الســعودية بقيادة 
املستشــار تركي آل الشــيخ 
فــي جذب أنظــار العالم إلى 

أكد أن اململكة متلك مقومات استضافة كأس العالم ٢٠٣٠

السفير الشيخ علي اخلالد وتركي آل الشيخ وناصر اخلليفي

العاملية  احملافل والفعاليات 
إلــى الســعودية وكذلك أملع 


