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وزير الشؤون يصدر قرارًا بإشهار
 «خيرات» لإلغاثة والتنمية

أصــدر وزيــر الكهرباء 
واملــاء والطاقــة املتجددة 
ووزير الشؤون د.مشعان 
العتيبــي قــرارا وزاريــا 
بإشــهار جمعيــة خيرات 
لإلغاثة والتنمية جاء فيه:

مادة ١: ُتشــهر جمعية 
خيــرات لالغاثة والتنمية 
ملدة غير محدودة، وينشر 
ملخص نظامها األساســي 

في اجلريدة الرسمية.
مادة ٢: ُيعمل بأحكام هذا 
القرار من تاريخ نشره في 

اجلريدة الرسمية، وعلى جهات االختصاص 
العلم وتنفيذ ما ورد به.

وجاء فــي ملخــص النظام األساســي 
جلمعية خيرات لالغاثة والتنمية:

الشــؤون االجتماعيــة  قامــت وزارة 
بتسجيل جمعية خيرات لالغاثة والتنمية 
ومقرها دولــة الكويت ملدة غير محدودة، 
وذلك بهدف إبراز وتعزيز دور دولة الكويت 
الريادي كمركز للعمل االنساني والعمل على 
زيــادة الرصيد التطوعي بني املســتويات 
العمرية وخاصة الشباب في مجاالت العطاء 
وحتفيز الطاقات الكامنة لالبداع واالبتكار 
واملساهمة في إقامة املشروعات التي تساهم 
في النهضة التعليمية والتربوية والصحية 
واالجتماعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة 
وغيرها، وكذلك االهتمام بالدور التنموي 
للفئات احملتاجة بتبني املشروعات الصغيرة 
لرفع مستواها املعيشي ودعم االبتكار في 
املجتمعــات الفقيــرة ملا له من إســهام في 
نهضة الشعوب، وذلك خارج دولة الكويت 
وإعداد البحوث والدراســات حول جتربة 
دولة الكويت في العمل اخليري االنساني 
ونشــر تلك التجربة على ســائر املهتمني 
بالعمل اخليري لالستفادة منها واملساهمة 
في تخفيف أعبــاء املتضررين واملنكوبني 
والنازحني من جراء الكوارث الطبيعية و 
الطارئــة بتقدمي االغاثة العينية لهم، على 
أن متارس هذه االهداف بعد احلصول على 

موافقة الوزارة واجلهات املختصة.
واملؤسسون هم:

٭ عبدالعزيز أحمد حسن محمد
٭ عبدالرحمن ابراهيم سالم املسيطير

٭ عبدالعزيز يوسف عبداهللا محمد الكندري
٭ غازي عبداهللا ذياب احلربي

٭ صالح سالم احليمر املري
٭ فهد محمد علي الصالح

٭ فهد زايد مطلق عطوان العنزي
٭ عبداهللا نعمة شاهر الشريفي الشمري

٭ بجاد مرزوق هملول مبارك العتيبي
٭ خالد مبارك محمد زريب ضافي الديحاني
٭ ناصر وسمي محمد وسمي الدوسري

٭ جناة سيد احمد سيد عبداهللا
٭ منصور معيكل سويد علي العجمي

٭ سعد فرحان نافع مطلق 
العنزي

٭ عبداللطيف عدنان محمد 
طالب محمد املال

محمــد  عبدالرحمــن  ٭ 
عبداهللا ابراهيم الكندري

٭ عبدالرحمن عصام جاسم 
عبداهللا علي العبيد

٭ محمــد حمد محمد علي 
أحمد

٭ نزال عامر دويحان عامر 
اللبيدان الرشيدي

٭ إبراهيم بدر حسن محمد 
شريف محمد الكندري

مشاري فهد عبدالرحمن مشاري الدخيل
٭ حسن احمد حسن محمد

٭ عمار عبداهللا حجي عبداهللا احلمادي
٭ احمد عبداهللا عبدالرحمن ابراهيم محمد 

اجلاسر
٭ خليل ابراهيم عبدالرحمن محمد العوضي
٭ خالد علي محمد عبدالرحيم الهاشمي

٭ يونس علي حسن محمد شريف محمد 
الكندري

٭ عبدالهادي عبداهللا عبدالهادي الراشد
٭ خالد ساير عبداهللا العتيبي

٭ وليد احمد محمد عبداهللا طالب الكندري
٭ مشاري عامر دويحان عامر الرشيدي

٭ عبداهللا سالم مبارك يوسف مبارك املازر
٭ فالح محمد خميس محمد جالس العجمي
٭ يوسف علي حسن محمد محمد الكندري

٭ عائشة ناصر محمد سعيد الهولي
٭ داود محمد احمد محمد الكندري

٭ عبدالعزيز فيصل علي عبداهللا العبداإلله
٭ حمد عبدالرحمن علي ابراهيم البشر

٭ خالد علي مشعان سعيد العجمي
٭ حمد حامد مرزوق محمد الفضلي

٭ محمد بلية حمد مسفر ناصر العجمي
٭ نايف غازي شجاع صفيان العتيبي

٭ عثمان عبدالرحمن ابراهيم عبدالرحمن 
محمد العوضي

٭ عبدالعزيز مصطفى أمان عبداهللا
٭ يوسف احمد عبدالعزيز محمد الفالح

٭ عبداهللا محمد عبداهللا الدليم
٭ ابراهيم احمد عبداهللا ابراهيم الكندري

٭ عبــداهللا مبارك راشــد شــافي ســعيد 
الهاجري

٭ مها أجبير فهد مطلق الفضلي
٭ محمد فهد عبدالرحمن ابراهيم اخلراز

ويدير شــؤون اجلمعية مجلس ادارة 
مكون من ٥ أعضاء يتم اختيارهم مبعرفة 
اجلمعية العمومية ملدة سنتني قابلة للتجديد 
ملدة مماثلة وتبدأ الســنة املالية للجمعية 
في األول من يناير من كل عام وتنتهي في 
آخر ديسمبر فيما عدا السنة االولى فتبدأ 
من تاريخ شهرها وتنتهي في آخر ديسمبر 

من العام التالي.

د.مشعان العتيبي

١٥٧٠٠ طالب يشاركون في اختبارات «ميزة» الوطنية ٢٠ اجلاري

إشهار اجلمعية الكويتية لعلوم األرض لدعم البحث العلمي

عبدالعزيز الفضلي

يبــدأ املركــز الوطنــي لتطوير 
التعليم بالتعاون مع وزارة التربية 
اليوم االحد في اإلجراءات التنفيذية 
لتطبيق دراســة «ميزة» الوطنية 
خالل العام الدراسي ٢٠٢١-٢٠٢٢، 
وهو اختبار إلكتروني يطبق على 
نحــو ١٥ ألفا و٧٠٠ مــن املتعلمني 
البنني والبنات في الصفني اخلامس 
والتاســع مــن ٣١٤ مدرســة، فــي 
مواد: اللغة العربية، واإلجنليزية 
والرياضيات والعلوم، وذلك لتقييم 

النظام التعليمي ومكوناته إلصالح 
منظومة التعليم وحتســني جودة 
املخرجات التعليمية على املستوى 

الوطني.
وحسب الدليل اإلرشادي للدراسة 
الذي تلقت «األنباء» نســخة منه، 
فإن فريق الدعم الفني سيبدأ اليوم 
بتركيب برنامج ميزة االلكتروني في 
مدارس املرحلة االبتدائية املختارة 
ويكمــل غــدا تركيبه فــي املدارس 
املتوســطة املختــارة، وســتقوم 
اإلدارة املدرســية بتسجيل أسماء 
املعلمني واملتعلمني بعد االنتهاء من 

تركيب البرنامج في املدرسة والبدء 
مبلء االستبانات، ويومي األربعاء 
واخلميس املقبلني سيتم استكمال 
مــلء االســتبانات والبــدء بوضع 
تقييمات للمتعلمني املشاركني في 
الدراسة، وستطبق االدارة املدرسية 
اختبارات ميــزة اإللكترونية على 
أربع فترات يومي ٢٠ و٢١ من الشهر 

اجلاري.
وذكر الدليل اإلرشادي أن الدراسة 
تكتســب أهميتها مــن احلاجة إلى 
وجود تقييم وطني محايد للنظام 
التعليمي وارتباط دراسة «ميزة» 

مبؤشرات الهدف الرابع من أهداف 
التنمية املســتدامة وتوفير مصدر 
بيانات لتقارير املنظمات واجلهات 
الدولية املتعلقة بالتنمية البشرية، 
حيث تعــد «ميزة» أحــد إجنازات 
اخلطــة اإلمنائية للدولة، وترتبط 
باحملــور الثالث «تكوين رأس مال 
بشري إبداعي» الذي يتضمنه برنامج 
عمل احلكومة، وهي إحدى أهم أدوات 
إصالح النظام التعليمي وتطويره، 
وتأتي ضمن إحدى مبادرات املركز 
الوطنــي لتطوير التعليم املتمثلة 

في حتسني املخرجات التعليمية.

أصــدر وزيــر الكهربــاء واملــاء 
والطاقة املتجددة ووزير الشؤون 
د.مشــعان العتيبي قــرارا وزاريا 
بإشــهار اجلمعية الكويتية لعلوم 

األرض.
وجاء في القرار:

مادة ١: ُتشهر اجلمعية الكويتية 
لعلوم االرض ملــدة غير محدودة، 
وينشــر ملخص نظامها األساسي 

في اجلريدة الرسمية.
مادة ٢: ُيعمل بأحكام هذا القرار 
مــن تاريــخ نشــره فــي اجلريدة 
الرسمية وعلى جهات االختصاص 

في العلم وتنفيذ ما ورد به.
وجاء في ملخص النظام األساسي 
للجمعية الكويتية لعلوم األرض:

مت بوزارة الشؤون االجتماعية 
تسجيل اجلمعية الكويتية لعلوم 
االرض ومقرها دولة الكويت ملدة غير 
محدودة، حيث تهدف فيه اجلمعية 
الى رفع مســتوى الوعي في مجال 
علــوم االرض ملا له مــن أهمية في 
مجــال الطاقة واملــوارد الطبيعية 
وتعزيز روح البحث ودعم النشر 
العلمي لدى املهتمني واملتخصصني 
في علوم االرض واالهتمام بالطلبة 
وحديثــي التخــرج فــي مختلــف 
مجاالت علــوم االرض وتزويدهم 
بطــرق البحث العلميــة والبحوث 
فــي مجال علوم االرض وتعريفهم 
بخيارات ســوق العمل مع تكوين 
وتقوية الروابط والعالقات املهنية 
بني االعضاء، مما يساهم في تشكيل 

مجتمع مهني متجانس تصب خبراته 
فــي مصلحة تنمية الدولة، وأيضا 
املشاركة في املؤمترات وورش العمل 
العلمية الداخلية واخلارجية التي 
لها عالقة بعلوم االرض والتعاون 
مع املؤسسات العلمية ذات العالقة 
(وغيرها من االهداف االخرى اخلاصة 

بعلوم االرض).
واملؤسسون هم:

٭ د.أحمد جابر محمد العيدان
٭ أبرار جمعة علي البلوشي

٭ أحمد عبدالرحمن أحمد محمد
٭ د.ضاري سعد يونس الكندري

٭ د.علي حسن فتح اهللا رضا
٭ د.جنيب سالم خضر العدواني
٭ د.يعقوب يوسف يعقوب الرفاعي
٭ د.مــرمي يوســف عبدالرحمــن 

الكويران
٭ د.عهود بدر جاسم السالم

٭ د.هنــادي عبداللطيــف فرحان 
الدوخي

٭ العنود ناصر زيد العتيبي
٭ أمينة فيصل محمد الصقر

٭ إميان صالح عبدالهادي الرشيدي
٭ إميان محمد علي الكندري

٭ إسراء مهدي محمد القزويني
٭ بدر فهيد فهاد الشمري

٭ بدر فيصل عبدالوهاب بحروه
٭ بدور طارق جاسم السبتي

٭ بشاير تركي عواد الظفيري
٭ تركي خلف زيدان الرشيدي
٭ ثويني شاكر مبارك املشيلح

٭ جمانه فهد عبداحلميد الصايغ

٭ حسني عبدالعزيز صالح القطيفي
٭ حسني عبداهللا تقي أكبر

٭ حمد عبدالرحمن حمد احلقان
٭ حمد وليد صالح محمد

٭ حمود سالم حمود الفضلي
٭ حنان غامن صالح احلسن

٭ خالد محمد سيف العدواني
٭ خلف عبدالعزيز خلف كرم

٭ داود سلمان بالل محمد
٭ رشاء راشد دخيل املريخي

٭ سارة فرحان فريح الرشيدي
٭ ضاري فراج عبداهللا العراده

٭ طالل زياد محمد الغيص
٭ عادل منر هدروس السعيدي

٭ عائشه خالد سعد عبداهللا
٭ عبدالرحمن بدر حسن احلربي

٭ عبدالعزيــز أحمــد عبدالرحمن 
الغريب

٭ يوسف خالد مانع العازمي
٭ عبدالعزيز عبداهللا عبدالرحمن 

املنصور
٭ عبداهللا خضر خلف العنزي

٭ عبداهللا عبدالرضا عبداهللا احلمد
٭ عبداهللا عيسى محمود بوشهري
٭ عبــداهللا  محمــد عبدالرحيــم 

الكندري
٭ عبداهللا وليد عبداهللا الكندري

٭ عبداحملســن عبدالرحمن وادى 
العنزي

٭ عثمان عبداهللا سعد مطر
٭ علي خليل ملك دشتي

٭ علي عوض مشحن العنزي
٭ علي مختار خضير يتيم

٭ عمران محمد حيدر الزنكوي
٭ عيسى عبداهللا مصطفى أحمد

٭ فاطمة مختار محمد مراد
٭ فرج طالل فرج جخير

٭ فرح عبداخلضر علي ابراهيم
٭ فيصل محمد عبداهللا الرشيدي
٭ لينا عبدالرحمن محمد العوضي
٭ د.مبارك مطلق مبارك الهاجري
٭ محسن سلطان محسن املطيري

٭ محمد جاسم زيد اخلباز
٭ محمد حسني علي نقي

٭ مشعل عبداحلميد عثمان الوادي
٭ معاذ عبدالعزيز محمد الشاهني

٭ منيره فهد أحمد العوضي
٭ منيرة ناصر عبداهللا الرشيدي

٭ مها ناصر مزعل السرهيد
٭ موضي عبدالسالم علي حمادي

٭ ناصر محمود إبراهيم القطان
٭ عبدالعزيز محسن عبدالرحمن 

البصيري
ويدير شؤون اجلمعية مجلس 
إدارة مكــون مــن ١١ عضــوا يتــم 
اختيارهم مبعرفة اجلمعية العمومية 
ملــدة ســنتان قابلــة للتجديد ملدة 
مماثلة، وتبدأ السنة املالية للجمعية 
في االول من شــهر أبريل وتنتهي 
في ٣١ مــارس من كل عام وتتكون 
اجلمعيــة العمومية مــن األعضاء 
العامــني الذين أمضوا في عضوية 
اجلمعية ســتة أشهر ســابقة على 
تاريخ انعقــاد اجلمعية العمومية 
وبشــرط أن يكونــوا مســددين 

اللتزاماتهم السنوية.

من ٣١٤ مدرسة للصفني اخلامس والتاسع في اللغتني العربية واإلجنليزية والرياضيات والعلوم

تستهدف تقييمًا وطنيًا محايدًا للنظام التعليمي وترتبط مبؤشرات الهدف الرابع من «التنمية املستدامة»


