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أصدرت وزارة الشؤون قرارا رقم (٨٤/أ) 
لســنة ٢٠٢١م بإشــهار جمعية منــار الهدى 

اخليرية.
وتضمن القرارتشهر جمعية منار الهدى 
اخليرية ملدة غير محدودة، وينشر ملخص 

نظامها األساسي في اجلريدة الرسمية.
ويعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره 
في اجلريدة الرسمية وعلى جهات االختصاص 

العلم وتنفيذ ما ور به.

ويتضمــن «ملخــص النظام األساســي 
جلمعيــة منار الهــدى اخليريــة» أن وزارة 
الشؤون قامت بتسجيل جمعية منار الهدى 
اخليريــة ومقرهــا دولة الكويــت ملدة غير 
محدودة وذلك بهدف غرس الروح اإلسالمية 
وتنميتها في حياة الفرد واملجتمع وترسيخ 

منهج الوسطية واالعتدال.

العتيبي يصدر ترقيات باالختيار و يعرض إستراتيجية «الكهرباء» اليوم
دارين العلي 

يعرض وزير الكهرباء واملاء والطاقة املتجددة 
د.مشعان العتيبي اليوم االحد استراتيجية الوزارة 
خالل املرحلة املقبلة مبا يخدم رؤية كويت جديدة 

وخطط التنمية. 
وقالت مصادر مطلعة لـ«األنباء» من املتوقع 
ان تشمل االستراتيجية اجلديدة  التوجه بالكامل 
نحــو الرقمية مبا يخدم احلكومــة االلكترونية 
في جميع التعامالت، كذلك خطط انتاج الطاقة 

وترشيد االستهالك واعادة هيكلة الوزارة والتوجه 
نحو الطاقات املتجددة.

من جانب آخر، أصدر الوزير د. مشعان العتيبي 
قرارا وزاريا يحمل الرقم ٢٨٧ لسنة ٢٠٢١ يتضمن 
ترقيــة باالختيار لبعــض موظفي الوزارة  ممن 
تنطبق عليهم شــروط  مجلــس اخلدمة املدنية 
واستنادا إلى الدرجات الشاغرة املتوافرة  من قبل 
وزارة املالية في ميزانية الوزارة للسنة احلالية.

من جانب اخر توقعت مصادر مطلعة في وزارة 
الكهرباء واملاء ان يتم تسكني املناصب القيادية 

الشــاغرة في الوزارة قريبا، الفتة الى ان هناك 
موافقــة مبدئية على تعيني وكيلني مســاعدين 
من اصل ٥ مناصب شــاغرة مــن بينها منصب 

وكيل الوزارة. 
وقالت املصادر ان الفترة املقبلة ستشهد تسكني 
 عدد من الشــواغر في مختلف املناصب اإلدارية 

سواء مدراء إدارات أو رؤساء أقسام.
 الى ذلك  أعلنت الوزارة  عن تدشني مشروع 
تركيب العدادات الذكية، يوم الثالثاء ٥  اجلاري  

في متام ساعه ١٠:٣٠ صباحا 

تعيني  وكالء مساعدين في املناصب الشاغرة قريبًا     

«بوكسهل» تستقبل الطالبات املستجدات للفصل الثاني
اســتقبلت كلية بوكسهل 
الكويــت للبنــات طالباتهــا 
الدراسي  املستجدات للفصل 
الثاني ٢٠٢٠-٢٠٢١ من خالل 
لقاءات تنويرية عدة على مدار 
أسبوع، تعرفت الطالبات من 
خاللها على طبيعة الدراسة 
والتخصصــات  بالكليــة 
والبرامج التي تقدمها وحتدثت 
عن اللوائح التي يتحتم على 
الطالبات اإلملام بها خالل فترة 
الدراســة وأتاحت للطالبات 
فرصــة احلصــول علــى كل 
املعلومــات التــي ترشــدهن 
لتحقيــق مســيرة تعليمية 
ناجحة. كما تعرفت الطالبات 
في هــذا اللقاء على رؤســاء 
األقسام األكادميية واملوظفني 
املسؤولني عن مختلف األقسام 

واألنشطة الطالبية.
ورحبــت ناديــا كعــوش 

وســاق لتحقيق كل مقومات 
النجاح للعام الدراسي اجلديد، 
مؤكدة أن حضورهن اللقاءات 

ســالمة طالباتنــا والهيئــة 
التدريسية.

الدراســة،  وحول عــودة 
قالــت كعــوش: إننا ســعداء 
جدا بعــودة طالباتنا ملقاعد 
الدراسة ومتشوقون لرؤيتهن 
بيننا، مشــيرة إلــى ان األمر 
لم يكــن ســهال، خاصــة أن 
الطالبــات غنب عــن التعليم 
النظامي لفترة تزيد على سنة 
ونصف السنة، لذلك توقعاتنا 
بــأن تكون هنــاك الكثير من 
التحديات ولكننا مستعدون 
ملواجهتها. هذا، وتسعى كلية 
بوكســهل الكويت دائما الى 
خلــق حيــاة طالبيــة تهدف 
الى إثــراء اجلانب األكادميي 
والعملي لــدى الطالبات من 
خالل االحتكاك والتفاعل مع 
خبــرات لها جتــارب عملية 

ثرية.

والورش واألنشطة التوعوية 
التي تنظمها الكلية على مدار 
العــام الدراســي مهمــة جدا 
حلياتهن الطالبية لالستفادة 
ليس فقط أكادمييا من الكلية، 
بــل أيضــا عمليا واكتســاب 
الالزمــة ملســيرة  املهــارات 

وظيفية ناجحة.
ومبناسبة انطالق الدوام 
الطالبات  الرســمي وعودة 
على نظام النمط الدراســي 
املدمــج بعد انقطاع دام عام 
ونصف العام بسبب جائحة 
كورونا، وذلك حسب اخلطة 
الدراسية املوضوعة ووفقا 
التي  لالشتراطات الصحية 
أوصت بها السلطات الطبية 
في البالد، قامت الكلية بإعداد 
الصفــوف ونظام الدراســة 
بحيث تطبق فيه مبدأ التباعد 
االجتماعي حرصا منا على 

أحد اللقاءات التنويرية لطالبات كلية بوكسهل

الطلبــة  شــؤون  مديــرة 
بالطالبات املستجدات قائلة: 
إن الكليــة تعمــل علــى قدم 

اجلامعة املفتوحة: طلبتنا التزموا باحلضور بنسبة ٥٠٪
استقبلت اجلامعة العربية 
املفتوحة في الكويت صباح 
يــوم أمــس الســبت طلبتها 
بالدوام احلضوري في الفصل 
الدراســي األول بالترحيــب 
والورود بعد غياب عن حرمها 
اجلامعــي دام عامني وســط 
اإلجــراءات والبروتوكوالت 
فــي  املعتمــدة  الصحيــة 
مداخلهــا ومخارجهــا إضافة 
إلى التزامها بتطبيق سياسة 
التباعد املعتمدة داخل فصولها 

الدراسية.

جائحــة  أثنــاء  األكادميــي 
كوفيد-١٩ دون توقف وذلك 
يعود لبنيتها التحتية املجهزة 
البريطانــي  وفــق منهجهــا 
املعتمدة بتبنيها نظام التعليم 
املدمــج والذي يدمــج ما بني 
التعليــم التقليدي والتعليم 
اإللكترونــي وفــق برامــج 
تعتمد علــى التعليم الرقمي 
معــدة لذلك منذ انطالقها في 
عــام ٢٠٠٢ بالكويــت حيــث 
أخذت علــى عاتقها التطوير 
في بنيتهــا التقنية ومواكب 
العالم املتســارع في وسائل 

كنموذج للتعليم املدمج يلبي 
حاجات أبناء الوطن العربي في 
التعليم املعتمد عالي اجلودة 
ما يســهم في تعزيز التنمية 

املستدامة لألوطان.
بدوره، قال مســاعد مدير 
اجلامعة للشؤون األكادميية 
د.محمد السيد: نتواجد ملتابعة 
سير العملية التعليمية والتي 
ملسنا االلتزام التام من أعضاء 
الهيئة التدريسية وحرصهم 
علــى التواجــد وااللتزام في 
العــودة اآلمنــة مــع أبنائنا 
الطلبة الذيــن التزموا أيضا 
مشــكورين بكافة التعليمات 
واالشتراطات التي مت تعميمها 
عليهم سواء كانت احملافظة 
على ارتداء الكمام طول فترة 
التواجد داخل احلرم اجلامعي 
وجتنــب املصافحة باليد مع 
الطلبــة واحملافظة  زمالئــك 
على املســافات اآلمنة من ١٫٥ 
إلــى ٢ متر إضافــة احلرص 
على استخدام املطهر اليدوي 
وأيضا احلرص على إحضار 
الشــخصية  مســتلزماتكم 
العمليــة املطلوب  واألدوات 

استخدامها.

التكنولوجيــا املختلفــة مبا 
يتفــق مــع خارطــة الطريق 
التي صاغها مؤسس اجلامعة 
الراحل صاحب السمو امللكي 
األمير طالل بن عبدالعزيز آل 
سعود، طيب اهللا ثراه، وأرسى 
ركائزهــا املتينة وفق رؤيته 
الثاقبة التي تلبي التطلعات 
املستقبلية، ليتابع بعد ذلك 
خير خلف خلير سلف صاحب 
السمو امللكي األمير عبدالعزيز 
بــن طالل آل ســعود، رئيس 
مجلس أمناء اجلامعة، حمل 
شرف مشعل الريادة والتميز 

قياس احلرارة آلياً قبل الدخول

مــن جهتــه، قــال مديــر 
اجلامعــة العربية املفتوحة 
بالكويت د.نايــف املطيري: 
سعدنا اليوم بتوافد طلبتنا 
للحرم اجلامعــي وعودتهم 
والتزامهم بكافة االشتراطات 
الصحية التي مت تعميمها من 
قبل إدارة اجلامعة وفق خطة 
اجلامعة للعودة التدريجية 
مــن خــالل الرقــم اجلامعي 
للطالــب بالتبــادل مــا بــني 
حضــور احملاضــرات داخل 
احلرم اجلامعــي وحتصيل 
الفصول  احملاضــرات عبــر 
االفتراضية بنسبة ٥٠٪ على 
أن تكون كافة االختبارات في 
احلــرم اجلامعــي، مؤكدين 
بتعليــم  التــام  التزامنــا 
مجلس اجلامعــات اخلاصة 
واالشتراطات الصحية الالزمة 
للوقاية من عدوى كوفيد-١٩ 
خالل العــودة اآلمنة لطالب 
الدراســة  اجلامعــة ملقاعــد 

حضوريا.
وأشــار د.املطيري إلى أن 
اجلامعــة العربيــة املفتوحة 
تأتي فــي مقدمــة اجلامعات 
التي استمرت في التحصيل 

«النجاة»: «أبشروا 
باخلير» ساعدت 

٢٧٨١ أسرة
أعلن مدير إدارة املساعدات 
في جمعية النجاة اخليرية 
محمد اخلالدي أن عدد األسر 
التي استفادت من مشروع 
«أبشروا باخلير» في تسديد 
ايجار السكن بلغ حتى اآلن 
٢٧٨١ أســرة متعففة داخل 
الكويت، وذلــك منذ بداية 

املشروع في عام ٢٠١٧.
وتقدم اخلالدي بالشكر 
الى أصحاب األيادي البيضاء 
من احملسنني الذي ساهموا 
بالتبرع في حمالت «أبشروا 
باخلير»، وبشرهم باألجر 
واملثوبة من عند اهللا تعالى، 
كما نقل لهم دعاء األسر التي 

متت مساعدتها.
وأضــاف اخلالــدي في 
تصريــح صحافــي: نــرى 
بأعيننا سعادة عائل األسرة 
عندما يتم رفع عبء اإليجار 
من كاهله، خاصة أن بعض 
األسر التي نقدم لها املساعدة 
تعولها امرأة، وأخرى عائلها 
مريض وال يستطيع العمل. 
وهذه األســر كانت تعاني 
كل شــهر في توفير إيجار 
املسكن، وبعضها تراكمت 

عليه إيجارات متأخرة.
تقــدمي  آليــة  وحــول 
املســاعدات، قال: نستقبل 
طلبات املساعدة التي تقدم 
لنا من األســر املتعففة من 
خالل رابط مخصص لذلك، 
ونحــرص علــى اســتيفاء 
املستندات واألرواق الثبوتية 
للتأكد من حاجة األسرة إلى 
املساعدة. ثم نقوم بفحص 
هذه الطلبات بدقة، وتقدمي 
املساعدة لألسر املستحقة، 
وتكون عبارة عن شيك باسم 
مالك العقار الذي تسكن به 

األسرة.

إشهار جمعية «منار الهدى اخليرية»

www.alanba.com.kw  «التفاصيل على موقع «األنباء


