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وسط استعدادات متنوعة 
تشمل كل احتياجات العملية 
التعليمية اعلنت ادارة السراج 
املنير التابعة لوزارة االوقاف 
والشؤون االسالمية عن افتتاح 
جمي���ع مراكزها الس���تقبال 
الطلبة والطالبات للتسجيل 
الثاني،  الدراسي  الفصل  في 
وسيكون التسجيل بداية من 

14 وحتى 24 اجلاري.
وصرح مراقب اخلدمات 
املساندة بإدارة السراج املنير 
احمد الكندري ان االدارة وقفت 
على كل االحتياجات الالزمة 

للمراكز بداية من عملية التسجيل، والوسائل التعليمية، والتقنيات 
العصري���ة خلدمة العملية التعليمي���ة والتربوية، اضافة الى 
املنش���آت الرياضية وأماكن الترفيه، وسيجد ابناؤنا وبناتنا 
مسؤولي املراكز ملساعدتهم في عملية التسجيل، بداية من اعداد 
مناذج التسجيل ومرورا بالرد على استفسارات اولياء االمور 
حول طبيعة الدراسة واالنشطة والبرامج التي ستقام بجميع 

املراكز التابعة الدارة السراج املنير.
واكد الكندري على اهتمام ادارة السراج املنير بأبنائنا وبناتنا 
الناش���ئة منتسبي مراكز السراج املنير، حيث اعدت لهم خطة 
تعليمية وتربوي���ة وترفيهية متوازنة، بداية من املناهج التي 
ق��ام عل��ى تأليفه�����ا نخبة أكفاء من التربويني واملتخصصني 
في العل��م الشرع��ي والترب��وي، والت��ي تشم��ل م��ادة الق��رآن 
الكرمي الت���ي يتعلم فيها الطالب التجوي�����د واحلفظ على يد 
متخصص���ني في القرآن وعلومه، وكذلك الفقه، ومادة س���راج 
احلياة التي يتعلم فيها الط���الب كيفية التعامل مع احمليطني 
بهم من اآلباء واجلي���ران، وكيفية تقدمي التع���اون، وااليثار، 
وآداب الطعام والشراب، مضيفا ان من املواد املهمة كذلك مادة 
الرياضة التربوية التي يتعلم فيها الناشئ األلعاب الرياضية 
وألعاب الذكاء، واالخ���الق الرياضية وغيرها من االمور املهمة 

في حياة الناشئة.
واوض���ح الكندري ان االدارة لم تغفل اجلانب الترفيهي في 
خطتها املعدة، لتكون متوازية مع اجلانب الدراسي واالجتماعي 
والتربوي، وانها تعد لذلك خطة كاملة كل عام، من قبل قس���م 
البرامج واالنشطة، حيث يقوم الناشئة بعدة رحالت وانشطة 
منها اماكن الترفيه والندوات الثقافي���ة والدورات الرياضية، 
وبعض االنش���طة االخرى بعد انتهاء الفصول الدراسية االول 
والثاني، وتشمل هذه االنشطة املخيم الربيعي والنادي الصيفي 
والعشر االواخر من ش���هر رمضان املبارك، مختتما تصريحه 
بدعوة أولياء االمور للدفع بأبنائه���م وبناتهم لاللتحاق بهذه 
احملاضن التربوية حيث جتعل اوالدنا وبناتنا في بيئة اجتماعية 
تربوية منبثقة من بيئتنا االسالمية والعربية، متمنيا للجميع 

اخلير والبر ولوطننا احلبيب الكويت الرفعة والسمو.

هند الغربللي تتوسط د.يوسف أبوظهر ود.إيهاب العيوطي وأحد أعضاء الوفد السنغافوري

د.يوسف أبوظهر وهند الغربللي خالل لقائهما الوفد السنغافوري

.. وتوزع الهدايا على الوفد الزائرهند الغربللي مع أعضاء الوفد السنغافوري

أبوظهر: استوردنا أحدث األجهزة الطبية لمستشفى السيف

كشف مدير مستشفى السيف د.يوسف ابوظهر عن زيارة 
وفد صحي سنغافوري للمستش����فى وميثل املستشفيات 
احلكومية واخلاصة باالضافة الى شركات االجهزة الطبية 
هناك، مشيرا الى توجه املستشفى للتعاون الفني والصحي 

مع سنغافورة خالل الفترة املقبلة.
وقال ابوظهر في تصريح صحافي له عقب استقباله الوفد 
الصحي السنغافوري ان التعاون سيتضمن ارسال مرضى 
للعالج في سنغافورة، باالضافة الى استيراد احدث االجهزة 
واملعدات الطبية من هناك، وكذلك ارس����ال اطباء للتدريب 
على جراحات طبية معينة هناك وجلب اطباء لالس����تفادة 

من خبراتهم في مستشفى السيف بالكويت.
وأش����ار الى امكانية االس����تفادة من القط����اع الصحي 
السنغافوري في مجاالت اجراء جراحات زراعة الكبد، وكذلك 

العمود الفقري باالضافة الى جراحات االورام السرطانية، 
مؤكدا ان التعاون يهدف بالدرجة االولى الى رفع مستوى 
اخلدمات الطبية والرعاية الصحية في مستش����فى السيف 

الى اعلى املستويات.
وبدورها، أعربت نائب الرئيس للشركة املتحدة للخدمات 
الطبية للتس����ويق والعالقات العامة هند الغربللي خالل 
استقبالها للوفد السنغافوري عن سعادتها بهذا التعاون، 
خاصة ان سنغافورة من البلدان السباقة في مجال الرعاية 
الصحية، الفت����ة الى ان نتاج هذا التعاون س����يثمر جلب 
اجه����زة »واير لس« ميكن من خالله����ا التعرف على املكان 
املوج����ود به املريض في حال حتركه من الغرفة، باالضافة 
الى القياس املستمر لدرجة حرارته، مشيرة الى استحداث 
الكثير من االجهزة الطبية املتميزة التي توفر افضل خدمة 

طبية وعالجية للمريض.
من جهته، قال املستش����ار الصحي للمستش����فيات في 
افريقيا والشرق االوسط د.ايهاب العيوطي الذي شارك الوفد 
السنغافوري زيارته ملستشفى السيف عن اعجابه الشديد 
باملستش����فى وانه قام بزيارة العديد من املستشفيات على 
مستوى العالم، لكنه لم ير مستشفى مثل السيف يجمع بني 
جمال وروعة التصميم واالثاث والتقدم التقني والعلمي في 
مجال الطب والرعاية الصحية، مشيدا باالطباء ذوي اخلبرة 
والكفاءة الذين يعملون في املستشفى، ومعربا في الوقت 
نفسه عن سعادته باالبتسامة املرسومة على شفاه جميع 
موظفي املستشفى، والتي ال تفارقهم طوال عملهم الدؤوب 
في »السيف« ويذكر ان مستشفى السيف هو احد الشركات 

التابعة للشركة املتحدة للخدمات الطبية.

أكد لدى زيارة وفد صحي سنغافوري التعاون إلرسال مرضى للعالج في بالدهم

»أمانة األوقاف« تطلق مسابقتها 
الثقافية ضمن ملتقاها الـ 16

أعلن مدير إدارة اإلع���الم والتنمية الوقفية باألمانة العامة 
لألوقاف حمد املير عن انطالق املسابقة الثقافية برعاية شركتي 
زين لالتصاالت ورتاج للتأم���ني التكافلي، والتي أعدتها إدارة 
اإلعالم والتنمية الوقفية ضمن األنش���طة املتعددة واملتنوعة 
والتي ستشمل ندوات ومحاضرات وورش عمل خاصة بالوقف 
والتي ستكون مصاحبة للملتقى الوقفي ال� 16 والذي ستنطلق 
أنش���طته برعاية س���مو ولي العهد الشيخ نواف األحمد خالل 

الفترة 21 – 22 اجلاري بفندق الشيراتون.
وقال املير: حرصت إدارة اإلعالم والتنمية الوقفية على ان 
تكون أسئلة املسابقة متخصصة في املعلومات الوقفية وذلك 
بهدف تعريف أكبر ش���ريحة من املجتمع باملس���يرة الوقفية 
الكويتية ومش���اركتها في التنمية املجتمعية عبر مش���اركتها 
للجه���ات احلكومية واألهلية في العديد من املش���روعات التي 

اشترط الواقفون صرف ريع أموالهم عليها.
وع��ن كيفي��ة املش���اركة أش���ار املير الى أن هذه املس���ابقة 
والتي انطلق��ت مطل��ع الش���هر اجل���اري على موق��ع األمان��ة 
www.awqaf.org مكونة من عشرة أسئلة ويجب على املشارك 
اإلجابة عن ثمانية أس���ئلة كحد أدنى وس���تتلقى إدارة اإلعالم 
والتنمية الوقفية اإلجابات ع���ن طريق نفس املوقع علما بأن 
الفرز سيكون إلكترونيا وان آخر موعد للمشاركة 28 اجلاري 

وسيحصل الفائزون على جوائز قيمة.

»السراج المنير« تفتح أبوابها 
لتسجيل الطلبة في الفصل الثاني

بداية من 14 وحتى 24 الجاري

أحمد الكندري


