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ولي العهد استقبل وزير اخلارجية ومنصور العتيبي وجاسم البديوي
استقبل ســمو ولي العهد الشيخ 
مشــعل األحمــد بقصر بيــان صباح 
أمس وزير اخلارجية الشــيخ سالم 
العبداهللا حيث قدم لســموه كال من 
نائب وزير اخلارجية السفير منصور 
عياد العتيبــي واألمني العام ملجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية السفير 
جاسم محمد البديوي وذلك مبناسبة 
تعيينهمــا مبنصبيهمــا اجلديديــن. 
متمنيــا ســموه لهمــا دوام التوفيق 

والنجاح.
وقد حضر املقابلة وزير شــؤون 
الديوان األميري الشيخ محمد العبداهللا 
ومدير مكتب سمو ولي العهد الفريق 
متقاعد جمال الذياب ووكيل الشؤون 
اخلارجيــة مبكتب ســمو ولي العهد 

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد خالل استقباله الشيخ سالم العبداهللا والسفير منصور العتيبي والسفير جاسم البديوي بحضور الشيخ محمد العبداهللا والفريق متقاعد جمال الذياب ومازن العيسىمازن العيسى.

جناح ٣٥ متقدمًا في مقابالت املوجهني األوائل

«التربية» للمدارس: مخاطبة «املالية» مباشرة مرفوضة
عبدالعزيز الفضلي

حذرت وزارة التربية اإلدارات املدرسية 
من مخاطبة وزارة املالية بشكل مباشر دون 

الرجوع الى اجلهات املختصة بالوزارة. 
جــاء حتذير التربية علــى خلفية قيام 
احــدى املــدارس مبخاطبــة وزارة املالية 

مباشرة.
وقال وكيــل وزارة التربيــة بالتكليف 
اسامة السلطان في تعميم، تلقت «األنباء» 

نسخة منه إن قيام احدى املدارس مبخاطبة 
وزارة املالية مباشرة دون الرجوع الى قطاع 
الشؤون املالية بوزارة التربية يعتبر مخالفة 
للمــادة ٧/ القواعد العامة من قواعد تنفيذ 
ميزانيات اجلهات احلكومية للسنة املالية 
٢٠٢٣/٢٠٢٢ واملتضمنة أن تكون الطلبات 
املالية التي ترد إلى وزارة املالية عن طريق 
الشؤون املالية باجلهات احلكومية، موجها 
بالتعميم علــى جميع املــدارس بضرورة 

االلتزام مبا جاء في نص املادة السابعة.

عبدالعزيز الفضلي

اجتــاز مــا يقــارب ٣٥
موجهــا تقدمــوا ملقابالت 
جلنــة الترقــي ملوجه أول 
في مختلــف التخصصات 
باملناطــق  الدراســية 
بعــد  وذلــك  التعليميــة 
انتهاء جلنة املقابالت التي 

استمرت اكثر من شهر.
وفي هذا السياق، كشفت 
مصادر تربويــة مطلعة لـ 
«األنبــاء» عــن ان هنــاك 

العشرات من املوجهني الذين تقدموا للترقي 
لوظيفة موجه أول خالل الفترة التي حددها 

قطاع التعليم العام، مشيرة 
الــى ان الوزارة تعمل على 
سد النقص في هذه الوظائف 
االشرافية التي كانت شاغرة 

منذ فترة طويلة. 
املصــادر  وأوضحــت 
ان التخصصــات املطلوبة 
كانــت لريــاض االطفــال 
والعلــوم  والرياضيــات 
واالجتماعيات واملوسيقى 
والتربيــة البدنيــة بنــني 
وبنات وغيرها، الفتة الى 
أنه مــن املتوقع ان تصدر 
قراراتهــم من وكيل التعليم العام أســامة 

السلطان خالل األسبوع اجلاري.

أسامة السلطان

صقر بوشتال: ٧٠ ألف سائح كويتي زاروا األردن خالل ٢٠٢٢

دارين العلي

أشاد السفير األردني لدى البالد صقر بوشتال 
باإلقبــال امللحــوظ من املواطنــني الكويتيني على 
زيارة بلدهم الثاني األردن لغرض السياحة، الفتا 
إلى ان أكثر من ٧٠ ألف سائح كويتي زاروا اململكة 
خــالل عام ٢٠٢٢، مؤكدا ان الكويتني ال يشــعرون 
بالغربة في األردن نظرا لتشابه العادات والتقاليد 

بني البلدين والقوائم املشتركة.
كالم بوشــتال جاء في تصريح له على هامش 
املخيم الذي أقامته اجلالية األردنية أول من امس 
في بر الصبية بحضور األمني العام للحالية نبيل 
العبداهللا وعدد من اإلعالميني واألردنيني املقيمني 

في الكويت.
وتناول بوشتال العالقات بني البلدين، مشيرا 
إلى انها متتاز بالتواصل بني القيادتني والشعبني 
مــع احلرص املشــترك على تطورهــا ومنوها في 
مختلــف املجاالت، وحتدث عــن الزيارة الناجحة 
التي قــام بها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 

اخلارجيــة واملغتربني األردني أمين الصفدي وما 
حتقق منهــا من لقاءات مثمــرة وتعزيز التعاون 
الثنائي والعربي، فضال عن مناقشة أهم القضايا 

اإلقليمية والدولية.
وتطرق الى الدراســة فــي األردن، الفتا إلى أن 
عدد الطلبة الكويتني الذين يدرسون في اجلامعات 
األردنيــة املعترف بها نحــو ٥٠٠٠ طالب وطالبة، 

وذلك في مختلف التخصصات.
وفي ســياق متصل، أعلن بوشــتال عن إطالق 
الســفارة خدمات إلكترونيــة اعتبارا من ١٠ يناير 
لنظام املواعيد مع وقف اســتقبال أي مراجع دون 
موعد مســبق اعتبارا من أول فبراير املقبل، الفتا 
الى أن هذه العملية متت تدريجيا وبطريقة سلسة 
تهدف الى تنظيم أمور املراجعني ولضمان أفضل 
تقــدمي اخلدمــات، تالفيا حلــدوث أي إرباكات في 

سير العملية.
وأضاف أن أغلب املعامالت اإللكترونية حاليا 
هي خدمة إصدار وجتديد جوازات السفر األردنية 
الدائمة، وذلك تسهيال على أبناء اجلالية األردنية.

من جانبه، قال األمــني العام للجالية األردنية 
بالكويت نبيل العبداهللا بالتســهيالت واخلدمات 
التي تقدمها حكومة الكويت ألبناء اجلالية األردنية 
والســمعة احلســنة التي يتمتع بها كل األردنيني 

املقيمني.
وأشــار إلى ان أبنــاء اجلالية املقيمة في البالد 
الذين يبلغ عددهم نحو ٦٠ ألفا يســاهمون بشكل 

فعال في تنمية الكويت ونهضتها.
وأشار الى االستعدادات التي تقوم بها اجلالية 
األردنية مبشاركة الكويت في احتفاالتها بأعيادها 
الوطنية الشهر املقبل، الفتا إلى ان املخيم الذي يقام 
ألبناء اجلالية ينظم سنويا بهدف االلتقاء والتجمع 

بعيدا عن ضغوط العمل اليومية.
وخالل اللقاء أقام مجلس اجلالية األردنية احتفاال 
مبناســبة عيد ميالد العاهل األردني امللك عبداهللا 
الثاني الـ ٦١، حيث شارك السفير وأعضاء اجلالية 
في قطع كيكة احلفل وسط تقدمي التهاني لألردن 
حكومة وشــعبا، كما مت تكــرمي اإلعالميني تقديرا 

جلهودهم في تغطية أخبار السفارة.

السفير األردني أكد على هامش املخيم الربيعي ألفراد اجلالية أن الطلبة الكويتيني بجامعات اململكة ٥ آالف

السفير صقر بوشتال وعدد من احلضور لدى االحتفال بعيد ميالد امللك عبداهللا الثاني

وزير اخلارجية: الكويت حريصة على رعاية وحماية وحفظ 
حقوق كل املقيمني على أرضها ومن ضمنهم اجلالية الفلبينية

التقى وزيــر اخلارجية، 
الشــيخ سالم العبداهللا، في 
ديوان عام وزارة اخلارجية، 
مع هوزيه أملودوفار كابريرا 
بأعمــال  القائــم  الثالــث، 
الفلبني  ســفارة جمهوريــة 
لدى الكويت، حيث اســتهل 
اللقاء بتقدمي خالص العزاء 
وصــادق املواســاة ألســرة 
وذوي الضحيــة جوليبــي 
رانارا، العاملة املنزلية التي 
لقت حتفها على يد حدث في 
اجلرمية املروعة والبشــعة 
التــي أودت بحياتها، ولكل 
الفلبيني الصديق  الشــعب 
الفلبني  وحكومة جمهورية 
الصديقة، جراء ذلك احلدث 
الفردي املؤســف، مؤكدا أن 
مثل هــذه األعمــال املنافية 
لإلنســانية ال متثل ما جبل 
عليه الشــعب الكويتي من 
رحمة ورأفة وإنسانية، مؤكدا 
أن العدالة ســتأخذ مجراها 
في هذه القضية بكل شفافية 

ونزاهة.
وجــدد وزيــر اخلارجية 
إدانتــه واســتنكاره لهــذه 
اجلرمية الالإنسانية البشعة، 
مؤكدا حــرص الكويت على 
رعايــة وحمايــة وســالمة 
وحفظ حقــوق كل املقيمني 
علــى أرضها ومــن ضمنهم 
اجلالية الفلبينية وذلك في 
إطــار قوانني العمل املعمول 
بها في الكويت، والتي حظت 
بإشادة دولية واسعة من قبل 
الــوكاالت وهيئــات حقوق 
العامليــة، مقــدرا  اإلنســان 
الدور الذي تقوم به اجلالية 

تربط البلدين الصديقني بكل 
جوانبها ومجاالتها.

من جانبه، أشــاد القائم 
الفلبينية  الســفارة  بأعمال 
التــي اتخذتها  باإلجــراءات 
الســلطات املعنية بالكويت 
بسرعة إلقاء القبض على من 

إلبالغها بحيثيــات احلادثة 
املؤســفة، وشــدد علــى أن 
الكويت حتفظ حقوق العمالة 
الوافدة لديهــا وتضمن لهم 
العيش الكرمي وأن حقوقهم 
محفوظة في الكويت مبوجب 

القانون واألعراف.
وأعرب عــن قناعته بأن 
مثل هذه احلادثة الفردية لن 
تؤثر على العالقات الثنائية 
بني البلدين الصديقني، مؤكدا 
أن هذه الواقعة املؤسفة لن 
تؤثر على ســير االتفاقات 
املبرمة بني الطرفني الستقدام 
إلــى  الفلبينيــة  العمالــة 
الكويت، وأن ما يربط البلدين 
من عالقات صداقة تاريخية 
كفيل بتجاوز مثل هذا احلدث 
الفردي االستثنائي، متطلعا 
لالنطــالق بالعالقــات بــني 
البلدين إلى آفاق أرحب حتقق 
مصاحلهما املشتركة وتعزز 
التعاون بينهما، معربا عن 
اعتــزاز بالده ملــا توصلت 
الثنائيــة  العالقــات  إليــه 
بني البلديــن الصديقني من 
تطــور وتنــام كبيرين في 
التجارية  مختلف املجاالت 
واالقتصاديــة والتنمويــة 
واالجتماعيــة، وغيرها من 
املجــاالت احليوية واملهمة، 
مما يجسد حرص واهتمام 
البلديــن الصديقــني بدعم 
مسيرة هذه العالقات انطالقا 
من قناعتهما الراسخة بأهمية 
املضــي قدمــا فــي حتقيق 
التطلعات املشتركة للبلدين 
والشــعبني الصديقني نحو 

مزيد من الرفعة والتميز.

قام بهذه اجلرمية،  وإحالته 
إلى القضــاء، مثمنا اهتمام 
السلطات املعنية في الكويت 
ومتابعتها احلثيثة للحادثة، 
وتواصــل وزارة اخلارجية 
واجلهات املتخصصة بشكل 
مباشر مع السفارة الفلبينية 

سالم العبداهللا التقى القائم بأعمال سفارة الفلبني لدى الكويت وقدم العزاء ألسرة وذوي العاملة املنزلية جوليبي رانارا

وزير اخلارجية الشيخ سالم العبداهللا مستقبال هوزيه أملودوفار كابريرا الثالث القائم بأعمال سفارة الفلبني لدى الكويت

الفلبينية في مختلف قطاعات 
الدولة، مشيدا وبكل التقدير 
مبساهمات اجلالية الفلبينية 
فــي بناء الكويــت وحتقيق 
التنمية املستدامة فيها، مجددا 
كذلك حرصه على كل عناصر 
العالقات الثنائية املتينة التي 

مقتل العاملة املنزلية على يد «حدث» جرمية بشعة ال متثل ما جبل عليه الشعب الكويتي والعدالة ستأخذ مجراها بكل شفافية
القائم بأعمال السفارة الفلبينية: احلادثة فردية ولن تؤثر على العالقات بني البلدين وعلى سير االتفاقات املبرمة الستقدام العمالة

العتيبي التقى املبعوث اإلسباني املسؤول عن ملف 
ترشيح مدينة مالقا الستضافة (إكسبو ٢٠٢٧)

التقى نائب وزير اخلارجية السفير 
منصور العتيبي بكل من سفير مملكة 
الكويــت ميغيل اغيال  إســبانيا لدى 
واملبعوث اإلسباني املسؤول عن ملف 
ترشيح مدينة مالقا اإلسبانية الستضافة 
املعرض التخصصي (إكســبو ٢٠٢٧) 

خوان ســتيمان، حيث مت خالل اللقاء 
االطالع على استعدادات مملكة إسبانيا 
في ترشيحها الستضافة معرض إكسبو 
٢٠٢٧ إلــى جانب بحث أوجه العالقات 
الثنائية والتعاون املشترك بني الكويت 

ومملكة اسبانيا.

االلتزام بالرسوم املقررة من مجلس اجلامعات 
اخلاصة وال يجوز فرض أخرى على املقررات

التربيــة  اعتمــد وزيــر 
العالــي  التعليــم  ووزيــر 
والبحــث العلمــي ورئيس 
مجلــس اجلامعات اخلاصة 
قــرارا  العدوانــي  د.حمــد 
وزاريا حول رسوم اخلدمات 
الطالبية واالنشطة املكتبية 
فــي  االخــرى  والرســوم 

اجلامعات اخلاصة.
وأوضحت الــوزارة، في 
بيــان صحافــي، ان القــرار 
الــوزاري رقــم ٤٤ الصادر 
مؤخرا حول رسوم اخلدمات 

الطالبية واالنشطة املكتبية والرسوم االخرى 
في اجلامعات اخلاصة يوجب على املؤسسات 
التعليمية اخلاصة تصنيف رسومها املفروضة 
على الطلبة بحسب الفئات التالية: اوال رسوم 
دراســية، وثانيا رسوم االنشــطة الطالبية 

الالصفية، واخيرا رسوم اخرى.
ولفــت القرار إلى انه يتعني االفصاح عن 
فئــات املصاريف والرســوم ضمــن التقرير 
االداري امللحق بالتقرير املالي السنوي، كما 
انه ال يجوز فرض رســوم أو مقابل خدمات 
اضافيــة أو خالفها على الطالب قبل موافقة 

مجلس اجلامعات اخلاصة.
وأفاد القرار بأنه يتعني االلتزام بالرسوم 
الدراسية املقررة من مجلس اجلامعات اخلاصة 
وال يجوز فرض رسوم اضافية على املقررات 
الدراســية مقابل املســتلزمات والتجهيزات 
العلمية (مختبرات وورش عمل ومستلزمات 

علمية وتكنولوجية وخالفها).
وذكر انه يســمح للمؤسســة التعليمية 
اخلاصة والتي متارس نشاطها التعليمي التقدم 
بطلب تعديل الرســوم الدراسية بعد مرور 

خمسة اعوام على آخر تعديل 
سابق مع تطبيق اللوائح ذات 
الصلة في ضوء التبريرات 

املقدمة.
وفيمــا يخــص رســوم 
االنشطة الطالبية الالصفية، 
اشــار القــرار إلــى أنه حدد 
مســاهمة البعثــة الداخلية 
في رسوم االنشطة الطالبية 
الالصفيــة بـ ٢٥ دينارا لكل 
طالب للفصل االعتيادي على 
أال تقل مســاهمة املؤسســة 
التعليميــة لهــذا البند عن 

مبلغ مساهمة البعثة الداخلية على األقل.
ودعــا القــرار املؤسســة التعليميــة الى 
تقــدمي بيــان صــرف امليزانيــة املخصصة 
لألنشــطة الطالبية الالصفية باإلضافة الى 
حجم مســاهمتها واعداد الطلبة املشــاركني 
في االنشطة املختلفة وذلك لضمان استمرار 

حصولها لهذه املساهمة.
كما مت حتديد البنود املسموح بها للرسوم 
االخرى مقابل اخلدمــات وخالفه ومقدارها، 
حيث أوضح القرار «ال يجوز فرض رســوم 
نظير تظلمات الطلبة او اجراءات اكادميية مثل 
االطالع على االختبارات ومناقشة الدرجات»، 
كما ال يجــوز للمؤسســات التعليمية إلزام 
الطلبة بشراء الكتب الدراسية او سداد رسوم 

اضافية او مقابل خدمات اضافية.
واشار البيان الى انه يجب التزام املؤسسات 
التعليمية باإلعالن عن جميع الرسوم مقابل 
اخلدمات وحتديد قيمتها ووقت استحقاقها، 
مضيفا انــه ال يجوز للمؤسســة التعليمية 
إلزام الطلبة بالتوقيع على تعهد وإقرار بدفع 

رسوم اضافية او حجز شهادات التخرج.

وزير التربية اعتمد قراراً حول رسوم اخلدمات الطالبية واألنشطة املكتبية

د.حمد العدواني

«التطبيقي»: قبول ٣٥٦٨ طالبًا بالفصل الثاني
عبداهللا الراكان

اعتمد مدير عــام الهيئة 
العامــة للتعليــم التطبيقي 
الفجام  والتدريب د.حســن 
نتائج قبول الطلبة واملتدربني 
فــي كليات ومعاهــد الهيئة 
ودوراتها التدريبية اخلاصة 
الشــواغر للفصــل  خلطــة 
-٢٠٢٢ الثانــي  الدراســي 
٢٠٢٣. وبينت عمادة القبول 
والتسجيل أنه مت قبول جميع 
الطلبــة الكويتيــني وأبنــاء 

الكويتيات ممن تنطبق عليهم شروط القبول 
والبالغ عددهم (٣٥٦٨) طالبا وطالبة.وقد مت 
توزيع الطلبة املقبولني حسب امليزانية املعتمدة 
والنسب الدنيا للقبول وترتيب الرغبات على 
كليات ومعاهد الهيئــة ودوراتها التدريبية، 
علما بأن اجتياز املقابلة الشــخصية شــرط 
أساســي العتماد قبول مــن مت قبولهم بكلية 
العلوم الصحية أو كلية التمريض، وسوف 

تكون املقابلة الشخصية في 
كل من كلية العلوم الصحية 
في مقر الكلية في الشــويخ 
يومي األحــد واالثنني ٥ و٦

فبراير املقبل وكلية التمريض 
في مقر الكلية في الشــويخ 
يــوم االثنــني ٦ فبراير. كما 
ســيتم عقد اختبار مستوى 
اللغة اإلجنليزية للمقبولني 
في جميــع الكليات (كل في 
مقر الكلية التي قبل فيها) في 
االيام من االثنني إلى اخلميس 
٦-٩/ ٢/ ٢٠٢٣، ماعــدا كلية 
التمريض ســيكون يومي االثنــني والثالثاء 
٦-٧/ ٢/ ٢٠٢٣ وميكــن للمقبولني في معاهد 
الهيئة ودوراتها التدريبية االطالع على مواعيد 
اللقاءات التنويرية اخلاصة في قطاع التدريب 
.(www.paaet.edu.kw) :من خالل الرابط التالي

د. حسن الفجام

أسماء املقبولني على موقع األنباء 
www.alanba.com.kw


