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االثنني ١٩ سبتمبر ٢٠٢٢ محليات

اجلنفاوي: إجناز اللمسات النهائية ملتطلبات 
جائزة الكويت الدولية للقرآن الكرمي

أسامة أبو السعود

عقــدت اللجنة التنفيذية 
الدوليــــة  الكويت  جلائــزة 
الكريــــم  القـــــرآن  حلفــظ 
وقراءاتــه وجتويــد تالوته 
في نســختها احلادية عشرة 
التــي ســتقام خــالل الفترة 
من ١٢ إلــى ١٩ أكتوبر املقبل 
اجتماعها احلادي عشــر في 
مبنى وزارة األوقاف برئاسة 
الوكيل املســاعد للدراســات 
الكرمي  اإلســالمية والقــرآن 
د.فهد اجلنفــاوي وبحضور 

رؤساء اللجان الفرعية.
اللجنــة  وقــال رئيــس 
التنفيذيــة الوكيل املســاعد 
للدراسات اإلسالمية والقرآن 
الكرمي د.فهــد اجلنفاوي: إن 
االجتماع بدأ بعرض ومناقشة 
جــدول األعمــال وتوصيات 

ثم اعتمادها، مشــيرا إلى أن 
املجتمعني أقروا ما مت تقدميه 
مــن توصيات فــي االجتماع 

السابق ومن أهمها:
ـ اعتمــاد أســماء املقرئني 
املشاركني في مشروع اإلقراء.
ـ اعتمــاد عدد من الورش 
العلمية التي ســتقدم خالل 

فعاليات اجلائزة.
ـ اعتمــاد املعــرض الذي 
سيقام على هامش فعاليات 

اجلائزة.
ـ اعتماد اجلهات اخلارجية 
والداخليــة املشــاركة فــي 

فعاليات املعرض.
وتابع: إن اللجنة التنفيذية 
شــددت على أنه مت التعاون 
مع وزارة اإلعالم لنقل حفل 
االفتتاح الذي سيقام بحضور 
رئيس مجلس الوزراء سمو 
الشــيخ أحمد نــواف األحمد 

الصباح وفعاليات تســميع 
املتسابقني على الهواء مباشرة 
على تلفزيون الكويت وإذاعة 
القرآن الكرمي وذلك في الفترة 
من ١٢ إلى ١٩ أكتوبر املقبل في 
الفترتني الصباحية واملسائية 
طوال أيام فعاليات اجلائزة، 
مشيرا إلى أن اجلائزة وحفل 
اخلتام سيكون حتت رعاية 
صاحب السمو األمير الشيخ 
نــواف األحمــد، حفظه اهللا 

ورعاه.
ودعــا اجلنفــاوي جميع 
رؤساء اللجان إلى االنتهاء من 
حتديد احتياجات هذه اللجان 
حتى ميكن توفيرها واعتمادها 
الفترة املقبلة، وأيضا  خالل 
ضرورة شــحذ همــم جميع 
أعضاء اللجان والعمل بشكل 
جاد والتنسيق والتعاون بني 

جميع أعضاء اللجان.

تقام حتت رعاية سامية خالل الفترة من ١٢ إلى ١٩ أكتوبر في مبنى «األوقاف»

د. فهد اجلنفاوي

اللجنــة العليــا التــي متــت 
مناقشــتها فــي االجتمــاع 
السابق. وأوضح: إن اللجنة 
وضعــت ملســاتها النهائيــة 
جلميع متطلبات واحتياجات 
اللجــان اخلاصــة  مختلــف 
باجلائزة بعد أن مت حتديدها 
من قبل رؤساء اللجان ومن 

الظفيري بحث مع سفير 
كازاخستان التعاون الثنائي

التقى نائب وزير اخلارجية السفير مجدي الظفيري، 
سفير جمهورية كازاخستان لدى الكويت عظمات بيرديباي، 
حيث مت خالل اللقاء بحث عدد من أوجه العالقات الثنائية 
بني البلدين، إضافة إلى تطورات األوضاع على الساحتني 

اإلقليمية والدولية.

السفير مجدي الظفيري خالل لقائه سفير كازاخستان عظمات بيرديباي

الديوان األميري ينعى املغفور 
له الشيخ سعود فاضل الصباح

توزيع بطاقات االحتياط لقسائم 
«جنوب صباح األحمد السكنية» 

نعى الديوان األميري املغفور له الشيخ سعود فاضل 
صباح احملمد الصباح عن عمر يناهز ٦٨ عاما وقد ووري 
جثمانــه الثرى بعد صالة عصر امس. (إنا هللا وإنا إليه 

راجعون). هواتف التعازي (رسائل نصية):
الرجال: (٩٤٤٤٤٥٥٠)، النساء: (٩٨٨٩٠٢٨٨).

عاطف رمضان

أعلنت املؤسســة العامة للرعاية السكنية عن قيامها 
بتوزيــع بطاقــات االحتياط لقرعة القســائم احلكومية 
في جنوب مدينة صباح األحمد الســكنية اليوم االثنني 
ابتداء من الساعة ٩ صباحا. وذكرت أن األولوية ستكون 
للمخصص لهم حتى تاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ وما قبل.

بعث صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد ببرقية 
تعزيــة إلى أخيــه صاحب اجلاللة امللك عبــداهللا الثاني 
ابن احلســني ملك اململكة األردنية الهاشــمية الشــقيقة، 
عبــر فيها ســموه عن خالص تعازيه وصادق مواســاته 
بضحايــا انهيار عمارة ســكنية مبنطقــة (اللويبدة) في 
وســط العاصمة األردنية عمان والذي أسفر عن سقوط 
العشرات من الضحايا واملصابني، مبتهال سموه إلى املولى 
تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويلهم 
ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء وأن مين على املصابني 

بسرعة الشفاء.
 من جانب آخر، بعث صاحب الســمو األمير الشــيخ 
نــواف األحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس غابريال بوريك 
رئيس جمهورية تشــيلي الصديقة، عبر فيها سموه عن 
خالص تهانيه مبناســبة العيد الوطنــي لبالده، متمنيا 
ســموه له موفور الصحة والعافية وجلمهورية تشــيلي 

صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمدوشعبها الصديق كل التقدم واالزدهار.

بعث رئيس مجلس الوزراء ســمو الشيخ أحمد نواف 
األحمــد الصباح ببرقية تعزية إلى امللك عبداهللا الثاني ابن 
احلسني ملك اململكة األردنية الهاشمية الشقيقة، ضمنها سموه 
خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا انهيار عمارة سكنية 
مبنطقة (اللويبدة) في وسط العاصمة األردنية عمان. كما 
بعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف األحمد 
الصباح ببرقية تهنئــة إلى الرئيس غابريال بوريك رئيس 
جمهورية تشيلي الصديقة مبناسبة العيد الوطني لبالده.

رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح

رئيس الوزراء عّزى ملك األردن 
وهّنأ رئيس تشيلي بالعيد الوطني األمير عّزى العاهل األردني بضحايا انهيار عمارة سكنية 

صاحب السمو هّنأ رئيس تشيلي بالعيد الوطني

«نزاهة»: تنفيذ االتفاقيات العربية 
والدولية ملكافحة الفساد

القاهرة ـ كونا: أكد األمني العام للهيئة العامة ملكافحة 
الفساد (نزاهة) باإلنابة د.محمد بوزبر حرص الكويت على 
تنفيذ االتفاقيات العربيــة واإلقليمية والدولية اخلاصة 

مبكافحة الفساد من أجل التصدي لهذه اآلفة.
وقال بوزبر، في تصريح لـ «كونا» على هامش ترؤسه 
وفد الكويت بأعمال الدورة األولى لفريق استعراض التنفيذ 
األمثل لالتفاقية العربية ملكافحة الفساد، ان هذا االجتماع 
يأتــي تنفيذا لدورة الرياض للدول األطراف في االتفاقية 
العربية ملكافحة الفساد التي نصت على ضرورة أن تباشر 
الدول العربية األعضاء باالتفاقية في تنفيذ آلية استعراض 

التنفيذ األمثل لالتفاقية العربية ملكافحة الفساد.
وذكر بوزبر أنه أطلع االجتماع على اجلهود التي تقوم 
بهــا «نزاهة» الكويتية ودورها فــي إطار تنفيذ االتفاقية 
العربية ملكافحة الفساد باعتبارها إحدى القوى للتصدي 

آلفة الفساد.
وشدد على حرص الكويت على االلتزام بتعزيز التعاون 
العربيـ  العربي في مجال مكافحة الفساد من خالل املتابعة 
الشــاملة، مشــيرا إلى مقترحات لتنفيــذ االتفاقية قامت 
الكويت بتزويدها لألمانة العامة جلامعة الدول العربية.
وشــدد في الوقت ذاته على احلرص على أن يكون 
للكويــت موضع قدم فــي جميع االتفاقيــات العربية 
والدولية املعنية مبكافحة الفساد، مشيرا إلى مشاركة 
الكويــت أخيرا فــي اجتماع مبدينة جدة الســعودية 
ملناقشة مســودة اتفاقية إسالمية ملكافحة الفساد في 

إطار منظمة التعاون اإلسالمي.

«األمريكية»: د.خنافر أكمل برنامج زمالة جامعة «دارمتوث»
أكمل األســتاذ املشارك في 
الهندسة الكهربائية وهندسة 
الكمبيوتر باجلامعة األمريكية 
في الكويــت (AUK) د.منيب 
خنافر، برنامج زمالة أعضاء 
هيئــة التدريس فــي جامعة 
هــذا  األمريكيــة  دارمتــوث 
الصيف. وقد شــارك د.منيب 
فــي مشــروع بقيــادة عميــد 
جامعــة دارمتوث واألســتاذ 
فــي قســم علــوم الكمبيوتر 
البروفيســور ديڤيــد كوتز، 
واحملاضــر في القســم د.تيم 
بيرسون، حيث ارتكز البحث 
على املجال املتنامي إلنترنت 
األشــياء الذي يشــرح كيفية 
اتصال األشــياء كالســيارات 
والتلفزيــون  والتلفونــات 

املشروع آفاقا جديدة للدكتور 
منيب، واستطاع تطوير أبحاثه 
وصقل مهاراتــه املهنية، كما 
العلمية  ناقش بعض أبحاثه 
املتعلقــة بتدريــس مقرر عن 

منــذ ٢٠١٨، ويعتبر االنضمام 
للبروفيسور كوتز هذا الصيف 
فرصة ذهبية لإلملام بالتطورات 
في هذا املجال احليوي، حيث 
إن البروفيسور كوتز هو عميد 
جامعة دارمتوث ويحمل لقب 
أســتاذ بات وجون روزيولد 
 «Pat and John Rosenwald»
في قسم علوم الكمبيوتر، كما 
أنه أحد الباحثني املتميزين في 
مجال أمان وخصوصية البيوت 
الذكية والشبكات الالسلكية، 
وقد ألهمتني املعارف واملهارات 
التي استقيتها منه للعمل على 
بحثــني مختصني باكتشــاف 
مشــكالت األجهزة ومنصات 
حماية اخلصوصية في البيوت 

الذكية».

أساســيات إنترنت األشــياء، 
وتطوير مشاريع األبحاث من 

خالل تدريس هذه املقررات.
وقال د.منيب: «لقد انضممت 
إلى البروفيسور ديڤيد كوتز 
في دارمتوث، وأصبحت جزءا 
من فريقه الذي يعد أبحاثا عن 
اخلصوصية في بيئات البيوت 
الذكية، حيث شاركت في العديد 
النقاشــات واالجتماعات  من 
بهدف تطوير منصات وأدوات 
تكنولوجية لتطبيق ابتكارات 
إنترنت األشــياء في البيوت 
الذكية واالستفادة منها دون 
اختراق خصوصية األفراد».

«لقــد  د.منيــب:  وتابــع 
ارتكــز مجالــي البحثي على 
تكنولوجيا إنترنت األشــياء 

شارك في البحث على املجال املتنامي إلنترنت األشياء

د.منيب خنافر

والكاميرات والبيوت وغيرها 
باإلنترنت لتبادل املعلومات، 
كمــا كان التركيــز األساســي 
للمشروع على دراسة وتطوير 
األمــان وتأمني  خوارزميــات 
تكنولوجيــات االتصــال في 
البيــوت الذكية التــي تعتمد 

على إنترنت األشياء.
د.منيــب  شــارك  وقــد 
مــع ممثلي مشــروع يســمى 
(SPLICE)، الذي يهتم «باألمان 
واخلصوصية ألجهزة إنترنت 
األشياء أثناء دورتها التشغيلية 
في البيئات االستهالكية»، وقد 
مت متويل املشروع من مؤسسة 
العلوم الوطنية ويضم سبع 
مؤسســات أخــرى، إذ فتحت 
فرصة التواصل بني الزمالء في 

اإلدارات املدرسية تستبق العودة الشاملة 
بطلب احلالة الصحية للطلبة

عبدالعزيز الفضلي

 باشرت اإلدارات املدرسية 
في املرحلة الثانوية أعمالها 
أمس بعــد أن ســبقتها في 
الــدوام املراحــل التعليمية 
الثالث «الرياض واالبتدائية 
واملتوسطة» على أن يعود 
ريــاض األطفــال وتالميــذ 
االبتدائي إلى مقاعد الدراسة 
يــوم األحد املقبل املقبل ٢٥

اجلاري، بينما طلبة املتوسط 
والثانوي ٢ أكتوبر.

على صعيد متصل، دعا 
عدد من اإلدارات املدرســية 
األمــور بضــرورة  أوليــاء 
اإلبالغ عن احلالة الصحية 
للطالب، مشددين على أهمية 
تقــدمي التقريــر الطبي في 
هذا اجلانب خالل األسبوع 
اجلاري وقبل عودة الطلبة 

ملدارسهم.
من جانــب آخر، وحتت 
رعاية مدير منطقة العاصمة 
التعليميــة جاســم بوحمد 
أقامــت منطقــة العاصمــة 
التعليمية الدورة التدريبية 

أساسها يشق طريقه الفني 
واملهني. وأوضحت أن أول 
يومني في الدورة التدريبية 
ملناقشــة  ســيخصصان 
اجلوانــب اإلدارية للمعلم، 
حيــث يتم فيها شــرح أهم 
املهارات والكفايات األساسية 
والتي تكسب املعلم التطور 
والتقدم كطرق التميز للمعلم 
فنيا وإداريا وأيضا متابعة 
اخلطــوات الرئيســة لبناء 
الطالب والســعي لتحفيزه 
علميــا وتربويــا، أمــا مــا 
يخــص األيــام املتبقية من 

الدراســية، باإلضافــة إلــى 
اعتماد اخلطة الدراسية للعام 

.٢٠٢٣/٢٠٢٢
وذكــرت القــالف أنه مت 
االنتهاء من مشروع تربوي 
جديــد يختــص باجلانــب 
الذاتية  التعليمي والتنمية 
البشرية واملعتمد من املنطقة 
التعليمية، يهدف إلى تنمية 
مواهــب املتعلمات وتعزيز 
حس املسؤولية لديهن من 
خالل ورش تعليمية داخل 

املدرسة.
مــن جهتــه، أكــد مديــر 
مدرســة أكادمييــة املوهبة 
واإلبداع املشتركة من النطاق 
اجلغرافــي لــإلدارة العامة 
ملنطقة العاصمة التعليمية 
بدر الهاجري ان اإلدارة على 
أمت االستعداد الستقبال العام 

الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢.
انــه  الهاجــري  وتابــع 
املرافــق  كل  جتهيــز  مت 
واملنشآت والفصول وعلى 
أمت االستعداد بالتعاون مع 
وزارة التربية واإلدارة العامة 
ملنطقة العاصمة التعليمية.

الدورة فســتكون ملناقشــة 
الواجب  الفنيــة  اجلوانــب 
على املعلم اجلديد معرفتها 
فــي بداية خطواتــه األولى 
كامليثاق األخالقــي للمعلم 
وطرق التعامل الســليم مع 
الطلبــة والزمــالء وأولياء 
األمــور واملســؤولية فــي 
املهنة الوظيفية، فضال عن 
تقييــم الكفــاءة التجريبي 
للمعلم اجلديد وكيفية شرح 
املعلم للمادة العلمية وطرق 
التحفيز، باإلضافة إلى إدارة 
الفصل، متمنيــة للمعلمني 
اجلدد االستفادة من الدورة 
وحيــاة مهنية مســتقبلية 

باهرة.
وفي إطار االســتعدادات 
للعام الدراسي اجلديد، أفادت 
مدير ثانوية الساملية التابعة 
ملنطقة حولي التعليمية آمال 
القالف بأن املدرسة انتهت من 
أعمــال التنظيف والصيانة 
للمبنى املدرســي ومرافقه 
بشــكل كامل، موضحة أنه 
مت استبدال وتركيب وحدات 
تكييف جديدة في الفصول 

العاملون في املرحلة الثانوية باشروا أعمالهم.. وانطالق دورة املعلمني اجلدد في «العاصمة»

جانب من جتهيز أحد الفصول الستقبال الطلبة

للمعلمــني اجلــدد جلميــع 
التعليميــة للعام  املراحــل 
الدراســي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ فــي 
ثانويــة شــريفة العوضي 

للبنات.
 وعلــى هامــش الدورة 
الشــؤون  مديــرة  أكــدت 
التعليمية ملنطقة العاصمة 
الناهــض  التعليميــة دالل 
أن الــدورة تشــمل جميــع 
اجلوانب اإلدارية والفنية، 
وتستغرق أســبوعا سيتم 
خاللهــا توضيح اخلطوات 
األولى للمعلــم والتي على 

املكتب الكويتي للمشروعات اخليرية يسّلم 
٢١ منزًال ألهالي محافظة املنيا بصعيد مصر

القاهرة - ناهد إمام

 سلم املكتب الكويتي للمشروعات اخليرية 
٢١ منزال ألهالي محافظة املنيا بصعيد مصر 
في إطار مشروع تعاون خيري يستهدف إعادة 
إعمار املنازل وإعمار القرى األكثر احتياجا.

وذكر املكتب في بيان أن مديرته باإلنابة 
سارة املطيري سلمت املنازل التي تقدر تكلفة 
إعادة إعمارها بنحو ٢٩ ألف دينار مبا يعادل 
مليونــا و٧٣٣ ألف جنيــه مصري (نحو ٩٠

ألف دوالر) خالل احتفالية حضرها محافظ 
املنيا اللواء أسامة القاضي ومدير املشروعات 
بجمعية النجاة اخليريــة بالكويت عبداهللا 
العبيدلــي ومديــر جمعية األورمــان اللواء 
ممدوح شعبان. وقالت املطيري إن املشروع 
الذي تبرعت به جمعية النجاة اخليرية يأتي 
امتدادا ملسيرة اخلير الكويتية التي مت تنفيذها 
مبختلف القرى واملراكز واحملافظات املصرية 
وتأكيدا على متانة العالقات الطيبة واملتميزة 
بني البلدين. وأعربت عن الشكر جلمعية النجاة 
على تعاونها الدائم واملســتمر في مثل هذه 
األعمال اخليرية التي تسهم في عمليات التنمية 
ومســاعدة احملتاجني وذوي الدخل احملدود. 

ومــن جانبه، قال العبيدلــي إن إعادة إعمار 
املنازل تأتي ضمن مشروع تعاون خيري بني 
مؤسسة النجاة وجمعية األورمان ويستهدف 

إعمار القرى األكثر احتياجا.
ومــن جهته أشــاد محافظ املنيا أســامة 
القاضي بدور املكتب الكويتي للمشــروعات 
اخليرية وجمعيتي األورمان والنجاة في دعم 

العمل االنساني واخليري في مصر.
وبدوره، قال مدير جمعية األورمان اللواء 
ممدوح شعبان إن إعادة إعمار القرى تأتي 
ضمن أنشطة التعاون بني األورمان وجمعية 
النجاة واملكتب الكويتي للمشروعات اخليرية 
والتي امتدت لنواح وأنشطة متعددة وعملت 
بشكل كبير على حتسني معيشة عدد كبير 
من األسر األولى بالرعاية واألكثر احتياجا 
في محافظات مصر املختلفة. وفي ســياق 
متصل قامت املطيري بتسليم مبالغ مالية 
لـ٥٠ شخصا من املرضى املصابني بالفشل 
الكلوي من محافظة املنيا بتبرع كرمي من 
اياد خيرة كويتية والذي يأتي ضمن تبرع 
مالــي لـــ٣٠٤ من املصابني باملرض نفســه 
من محافظات اســوان واالقصر وسوهاج 

وأسيوط والفيوم.

جانب من تسليم املكتب الكويتي للمشروعات اخليرية ٢١ منزالً ألهالي محافظة املنيا بصعيد مصر

بروتوكول تعاون بني مركز خدمة 
املجتمع بجامعة الكويت واملعلمني

تفعيال لبروتوكول التعاون املشترك بني 
مركز خدمة املجتمع والتعليم املستمر بجامعة 
الكويت وجمعية املعلمني الكويتية، التقت مدير 
مركز خدمة املجتمع والتعليم املستمر فاطمة 
بهمن مع جمعية املعلمني ممثلة مبدير إدارة 
التطوير والتدريب هبة الســعد الستعراض 
وجتديد بروتوكول التعاون (أكادميية إعداد 
القــادة) بني الطرفني، وذلــك بحضور القائم 
بأعمال مراقــب التعليم املســتمر والتدريب 
منيرة الباز ورئيس قسم البرامج التدريبية 

نايفة الشمري.
وأشادت مديرة إدارة التطوير والتدريب 

بجمعية املعلمني هبة السعد بدور املركز الرائد 
وسعيه الدائم إلى تطوير العملية التعليمية 

والتربوية.
واســتكماال للــدور التكاملــي للمركز في 
تقدمي البرنامج التدريبي الســنوي اخلامس 
عشر ضمن بروتوكول التعاون التدريبي بني 
مركز خدمة املجتمع جامعة الكويت واجلمعية 
الكويتية للمعلمني فإن أكادميية إعداد القادة 
برنامج يعد من خاللها جيل قائد مؤهال لتولي 
زمام القيادة امليدان التربوي والتي تقدم من 
خاللها مجموعة متميزة من الدورات والورش 

العملية التدريبية لتأهيل املعلمني للقيادة.


