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«النجاة»: مشروع بناء بيوت الفقراء
يعكس ريادة الكويت اإلنسانية

أكــد مديــر إدارة املشــاريع 
والتنمية التابعة لقطاع البرامج 
النجــاة  واملشــاريع بجمعيــة 
اخليرية عبداهللا العبيدلي اهتمام 
النجاة اخليرية بتنفيذ املشاريع 
اإلنسانية ذات األثر املباشر في 
حتسني حياة املستفيدين. وقال 
العبيدلي: يعد مشروع بناء بيوت 
الفقراء واحدا من مشاريعنا املهمة 
والتي نفتخر بها، مبينا أنه يتم 
تنفيذ املشروع في العديد من دول 
العالم الفقيرة، وذلك عبر شركاء 
امليــدان من اجلمعيات املعتمدة 

في منظومة وزارة اخلارجية، موضحا أن تكلفة املشروع تبدأ من 
٢٠٠٠ دينار في اليمن وتتفاوت حســب طبيعة الدول املســتفيدة، 
وينفذ املشروع لألسر األشد احتياجا وتقوم وفود النجاة اخليرية 
بزيارة املستفيدين وتسليمهم البيوت اجلديدة وهناك نلمس الفرحة 

العارمة والسعادة والدعاء للكويت وأهلها باألمن واإلميان.

عبداهللا العبيدلي

تظلمات طلبة العاشر واحلادي عشر اإلثنني

«التربية»: تعيني باحثة نفسية في كل روضة 
اعتبارًا من العام الدراسي املقبل

عبدالعزيز الفضلي

بدأت املناطق التعليمية أمس بتوزيع 
الشهادات على الطلبة الذين قدموا اختبارات 
الــدور الثاني في املرحلة الثانوية، وذلك 
بعد أن مت اعتمادها من مدير عام املنطقة.

وفــي هــذا الســياق، كشــفت مصادر 
تربويــة مطلعة لـ «األنبــاء» أن الوزارة 

بعد أن فتحت باب تقدمي التظلمات لطلبة 
الثانويــة العامــة ملدة يومــني عن طريق 
موقعها اإللكتروني سمحت أيضا بتقدمي 
تظلمات لطلبة الصفني العاشر واحلادي 
عشر اعتبارا من يوم االثنني حتى اخلميس 
املقبل، مشــيرة إلى أن التقدمي ســيكون 
بكتاب خطي من الطالب أو ولي أمره ويقدم 

مباشرة للمنطقة التعليمية.

عبدالعزيز الفضلي

أعلنــت وزارة التربية عن تعيني باحثة 
نفســية في مدارس مرحلة رياض األطفال 
اعتبارا مــن العام الدراســي املقبل ٢٠٢٢-

٢٠٢٣م.
جاء ذلك في كتاب وجهه الوكيل املساعد 
للتنمية التربوية واألنشطة فيصل املقصيد 
إلى وكيل التعليم العام أســامة الســلطان، 
وتلقت «األنباء» نسخة منه حيث قال فيه:

حرصا منا في مواكبة املستجدات التربوية، 
والعمــل على وضع آليــات عمل تتالءم مع 
متطلبات املجتمع املدرسي والطالبي بشكل 
عام ومرحلة رياض األطفال بشكل خاص مبا 
متتاز به هذه املرحلة من االكتشــاف املبكر 
للمشــكالت التربوية والتعليمية وخاصة 
صعوبات التعلم واملشــكالت النفسية مما 

يستدعي وجود الباحثة النفسية في رياض 
األطفال، وبناء على ما سبق، يرجى اإليعاز 
ملدراء املناطق التعليمية نحو تعيني الباحثات 
النفســيات في مرحلة ريــاض األطفال في 
العام الدراســي املقبل ٢٠٢٢-٢٠٢٣م حسب 

الشروط التالية:
١ - عدد باحثة نفسية واحدة لكل روضة.

٢ - أن يكون للباحثة فترة عمل باحثة 
نفسية في مدارس التعليم العام.

ملدة ١٥ عاما.
٣ - أن تكون الباحثة النفسية قد اجتازت 

املقياسني:
أ - مقياس وكسلر لذكاء األطفال.

ب - مقياس ســتانفورد بينيه الكويت 
لذكاء األطفال من خالل شــهادة اجتياز من 
إدارة اخلدمات االجتماعية والنفسية (مطلوب 

اجتياز املقياسني).

اجلامعة األمريكية في الكويت حققت األهداف وفازت بالذهب
شــهد هذا العــام عددا من 
البطــوالت الرياضية الرائعة 
التي جسدت الروح احلقيقية 
ملجتمــع اجلامعــة األمريكية 
في الكويــت، فأظهر رياضيو 
القــوة والصالبــة  اجلامعــة 
وحب العمل اجلماعي بأنشطة 

رياضية متعددة.
وتبــوأ فريــق كــرة القدم 
النســائي املركــز األول أثناء 
مشاركته في بطوالت االحتاد 
الكويتي أللعاب القوى، حيث 
حصل الفريق على ميداليات 
ذهبية، كما حصل فريق كرة 
الطائــرة للنســاء على املركز 
الثاني، بينما حصل فريقا كرة 
الطائرة وكرة الصاالت للرجال 
على املركز الثالث، ومتثل هذه 
الرياضي  الطموح  النجاحات 
العالي الذي يتمتع به مجتمع 
اجلامعة األمريكية في الكويت.
العــام  وأعــرب املنســق 
الرياضي محمــد الصالح عن 
فخره بالنتائــج التي حققها، 
قائال: «نفتخر بوجود عدد كبير 
من الطلبــة الرياضيني الذين 
ميثلون اجلامعة األمريكية في 
الكويت، كما نتطلع الى مزيد 

من النجاح».
وعلقــت الطالبة ميليســا 
أبوفــراج علــى فــوز فريقها، 
قائلــة: «ال يســعني أن أصف 

وشاركت فرق من اجلامعة 
بدورة األلعاب الرياضية األولى 
للتعليــم العالــي التي عقدها 
االحتاد الرياضي ملؤسســات 
التعليم العالي مبشاركة أكثر 
من ٨٠٠ طالب من الرياضيني 

الشــؤون  العالــي، وعميــدة 
هــال  باجلامعــة  الطالبيــة 
العبدالرزاق، واملنسق الرياضي 
العام محمد الصالح واملنسق 
الرياضي أنس عبداهللا وعدد 

من ممثلي اجلامعات.

مــن العالــم للتنافــس في ٨ 
رياضات.

التكــرمي  وحضــر حفــل 
اخلتامي وزير الشباب محمد 
الراجحي وأعضاء من االحتاد 
الرياضي ملؤسســات التعليم 

لقطة تذكارية للفريق بعد الفوز باملركز األول

مشاركة من فريق كرة القدم النسائي

مهارات وقوة من فريق الطائرة

فريق الطائرة خالل البطولة

سعادتي حينما حملت الكأس 
واحتفلت مع زمالئي واملدربني، 
فقد قطفنا ثمار جهودنا طوال 
هذه الفترة، والفضل يعود إلى 
مدربنا الرائع آش والكابنت هيا 

الدبوس».

سفارتنا في كمبوديا تستقبل وفد «مناء»

الديبلوماسي ناصر احلجرف باإلسهامات 
الكبيرة واملختلفة التــي يقوم بها القطاع 
اخليري الكويتي في مملكة كمبوديا وغيرها 

من الدول.
بدوره، شكر الشامري اخلرينج واحلجرف 
على حفاوة االســتقبال، مثمنا ما تقوم به 
وزارة اخلارجية مبشــاركة أعضاء السلك 
الديبلوماسي في متابعة املشاريع اخليرية 
بدول عملهم، حتى صار سفراء الكويت إلى 
جانب عملهم الديبلوماسي سفراء لإلنسانية.

أكــد القائــم باألعمال 
الكويــت فــي  بســفارة 
مملكة كمبوديا املستشار 
ظاهر اخلرينج، أن أيادي 
الكويتيني اإلنسانية متتد 
إلــى مختلــف مشــارف 
األرض ترجمــة ألصالــة 
معدن أهل الكويت حكاما 
وشــعبا، وتكرميــا لهــا، 
جاء ذلك خالله استقباله 
ملدير إدارة اإلغاثة في مناء 
اخليرية بجمعية اإلصالح 
االجتماعي خالد الشامري، 

والوفد املرافق له، أثناء تنفيذ إغاثة ومشاريع 
متنوعة في مملكة كمبوديا.

وقــال اخلرينــج: إن العمــل اخليــري 
للمؤسســات الرســمية والقطــاع األهلــي 
بالكويت شــريك أساســي ومهم في تنمية 
العالقات الثنائية مع الدول، كما يعد رافدا 
من روافد العمل الديبلوماسي، مشيرا إلى 
أن العمل اخليري الكويتي في كمبوديا يتم 
بالتنسيق املباشر مع احلكومة الكمبودية 
وبإشــراف الســفارة. فيمــا أشــاد امللحق 

لقطة تذكارية خالل الزيارة

مجلس إدارة جمعية الفروانية: النمران 
رئيسًا واملعصب نائبًا ورئيسًا لالجتماعية

محمد راتب

مت تشكيل مجلس إدارة جمعية الفروانية 
التعاونية برئاسة محمد عبدالكرمي النمران، 
وفهد خالد نزال املعصب نائبا للرئيس ورئيسا 

للجنة اخلدمات االجتماعية، ومشعل عباس 
املناور أمينا للصندوق ورئيسا للجنة املشاريع 
الصغيرة واملتوسطة، وخالد عيد اخلرينج 
أمينا للسر ورئيسا للجنة املالية واإلدارية، 
وغريب سعد العدهان رئيسا للجنة املشتريات.

املناور للصندوق واملشاريع واخلرينج للسر واملالية والعدهان للمشتريات

«الصحة» تطلق الثالثاء 
حملةالتبرع بالدم تزامنًا 

مع ذكرى االحتالل

أعلنت مديرة إدارة خدمات 
نقل الدم بوزارة الصحة د.رمي 
الرضــوان إطــالق احلملــة 
الســنوية للتبرع بالدم «معا 
لألبد ســور للوطن» الثالثاء 
املقبل بالتزامن مع الذكرى الـ 
٣٢ لالحتالل العراقي الغاشم 

للكويت.
فــي  الرضــوان  وقالــت 
تصريــح صحافي أمــس إنه 
سيتم استقبال املتبرعني في 
بنك الــدم باجلابرية وجميع 
مراكز التبرع التابعة لإلدارة 
من الساعة الـ٨ صباحا حتى 
الـ ٨ مساء، حيث سيتم توزيع 
الهدايا التذكارية على املتبرعني.

وذكرت أن هذه احلملة تأتي 
للسنة السابعة على التوالي 
في إطار التعاون املشترك بني 
وزارة الصحة ممثلة في بنك 
الدم ووزارات الدولة مبشاركة 
املســؤولية  ذات  اجلهــات 
املجتمعية ومؤسسات املجتمع 

املدني والقطاع احلكومي.
وأضافت أن هذه الشراكة 
تأتي ترســيخا ملفهوم العمل 
اإلنساني والتطوعي وتعزيز 
التكافل االجتماعي ونشر ثقافة 
التبــرع، مبينــة أن احلمالت 
الســابقة القت جناحا بزيادة 
عدد املتبرعني اذ مت جمع ٣٥٩ 
كيس دم في عام ٢٠٢١، داعية 
املواطنني واملقيمني إلى التعبير 
عن حبهم للكويت واملشاركة 
فــي هــذه املناســبة الوطنية 
بصورة عملية من خالل التبرع 
بالــدم لتكون هدية من القلب 
إلى القلب وللتذكير ببطوالت 
شــهدائنا األبرار الذين قدموا 
دماءهم فداء لدولتنا احلبيبة.
ولفتــت إلــى ان احلاجــة 
للــدم مســتمرة بــال انقطاع، 
وذلك ملساعدة جميع املرضى 
احملتاجني، حيث ان الدم عصب 
احلياة وقطرة دم قد تنقذ بها 

حياة.

د.رمي الرضوان

أشكناني: «احتاد أميركا» مستمر في املطالبة 

بزيادة املخصصات املالية للطلبة
آالء خليفة

قال رئيــس الهيئة اإلدارية لالحتــاد الوطني لطلبة 
الكويت فرع أميركا يوســف أشكناني أن االحتاد يسعى 
بصفة مستمرة ملتابعة أهم املشكالت التي تواجه طلبتنا 

الدارسني في مختلف الواليات.
واشــار أشكناني إلى ان االحتاد مســتمر في متابعة 
زيادة املخصصات املالية الشهرية للطلبة املبتعثني من 
وزارة التعليم العالي، الفتا الى ان االحتاد قد عقد ندوة 
عامــة حضرها عدد من الضيوف واألكادمييني ملناقشــة 
مشكلة التضخم االقتصادي احلالي في الواليات املتحدة 

يوسف اشكنانيوأثره على طلبتنا باخلارج.


