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تـــم بحمـــد اهلل خـــال الربـــع 
الثانـــي مـــن العـــام 2021م افتتـــاح 
 )900( لــــ  ـــع  تتس ـــاجد  مس ـــتة  س  )6(
ـــن  ـــراوح بي ـــاحة أرض تت ـــي بمس مصل
ـــأ  ـــى المتوض ـــة إل ـــر باإلضاف 100-70 مت
والمرافـــق الخدميـــة ودورات الميـــاه 
حيـــث تتســـع الســـتيعاب مـــا 
ـــد.  ـــجد الواح ـــًا للمس ـــارب 160 مصلي يق
تـــم افتتـــاح مســـجد محمـــد 
عبـــد الرحمـــن -يرحمـــه اهلل-

ــد  ــد عبـ ــوم محمـ ــجد المرحـ ومسـ
ـــة  ـــدي والمرحوم ـــي الحمي ـــن راض ـــد اهلل حس ـــجد عب ـــور، ومس ـــجد ن ـــول، ومس ـــد البال ـــن محم الرحم
ـــزي. ـــكاش العن ـــد ع ـــم مزي ـــجد ري ـــى مس ـــة إل ـــة)11(، إضاف ـــجد الرحم ـــف، ومس ـــين خل ـــه ياس خيري
تـــم افتتـــاح هذه المســـاجد في كا مــــــــن: هرجيســــــا وبورمــــــــا وجنــــــــوب الصومــــــال.

تتـســع  مساجــــد  افتتـــــاح)6( 
ألكـثــر مــن مصــــ)900( ـــــٍل

ــًة جهودهــا فــي خدمة  مواصل
ــام  ــم واالهتم ــران الكري الق
ــم  ــة لبراع ــئة الصالح بالتنش
ــت  ــامية افتتح ــه اإلس األم
لإلغاثــة  أفريقيــا  لجنــة 
ســعود  اهلل  عبــد  مركــز 
فــي  وذلــك  الهاجــري، 
ــي أرض  ــعانود ف ــة الس مدين
الصومــال، حيــث بنــي المركــز 
ــع،  ــر مرب ــاحة 50مت ــى مس عل
ــيين  ــن دراس ــم فصلي ويض
شــامل التأثيــث ويتســع لمــا 
يزيــد عــن 50 طالبــًا وطالبــة.
ــم  ــبق وت ــره س ــر ذك الجدي
ــز  ــبعة مراك ــدد س ــاء ع انش
الربــع األول  مشــابه فــي 
.2021 الحالــي  العــام  مــن 

افتتـــــــاح مركــــــز عبــد اهلل سعــــــــود اهلاجـــــــــــــري لتحفيــــــظ القــــــــــران 
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ــي  ــود الت ــاه والجه ــاريع المي ــن مش ضم
ــي  ــة ف ــا لإلغاث ــة أفريقي ــا لجن تبذله

ــة  ــة والصالح ــاه النظيف ــر المي توفي
للشــرب لألهالــي فــي مختلــف مناطق 

ــم  ــال، ت ــد والصومــ صوماليانـ
ــام  ــن الع ــي م ــع الثان ــال الرب خ
2021 حفــر )17( بئــر منهــا )12( 
ــع  ــطحيًا م ــرًا  س ــر بئ ــا عش اثن
ــمنتي،  ــكل إس ــن هي ــق م المراف
)داليــة(،  يدويــة  ومضخــة 
ــي  ــقي المواش ــوض لســــ وح

ــا  ــل م ــق يص ــات بعم والحيوان
مكعــب. )10(إلى)20(متــر  بيــن 

ــة  ــز )5( خمس ــر وتجهي ــم حف ــا ت كم
آبــار شــبه ارتوازيــة تعمــل بمنظومــة 

ــا  ــم تزويده ــث ت ــية حي ــة الشمس الطاق
ــع  ــب م ــر مكع ــعة 10 مت ــن س بخزاني
ــرب  ــة للش ــاقي صالح ــق ومس مراف
ــة  ــاقي مخصص ــى مس ــة إل باإلضاف
ــر  ــم حف ــد ت ــي، وق ــري المواش ل
ــي كًا  ــار ف ــذه اآلب ــز ه وتجه
مــن: بورمــا بــأرض الصومــال، 
ــال،  ــوب الصوم ــو جن ومقديش
حيــث تقــوم هــذه اآلبــار 
ــي  ــاه ف ــة المي ــة حاج بتغطي
ــة  ــورة باإلضاف ــق المذك المناط
إلــى تلبيــة حاجــة الحيوانــات 
الميـــــاه.  مــــن  والنباتــــات 

حفر وجتهيز )17( بئر ما بني سطحي وشبه ارتوازي يستفيد منها أكثر من مواطـ )9500( ـن

 طالبـــــات جمـمـــــع الكويـــت التعليمــــــي يشاركـــن فـــــي مسابقــــــة 
قمــــــــم اهلادفــــــة إلـــــــى حتويـــــــل القيــــــم إلــــــــى منتجــــــــات

ضمــن اكتشــاف وتنميــة مواهــب طلبــة مجمــع الكويــت التعليمــي قامــت عــدد مــن الطالبــات بمجمــع 
الفتيــات بعمــل مجســم لمبنــى مجمــع الفتيــات بأفرعــه المختلفــة باســتخدام أدوات ورقيــة بســيطة 
طرحــت  التــي  التربويــة  القيمــة  عــن  تعبيــرًا  للمجمــع  رائعــا  مجســمًا  ليصنعــن 
جمعيــة  تقيمهــا  التــي  بالمســابقة  للمشــاركة  وذلــك  »االنتمــاء«  قيمــة  وهــي  لهــن 
الكويــت  مجمــع  منهــا  والتــي  لهــا  التابعــة  المــدارس  لجميــع  العالميــة  الرحمــة 
منتجــات«. إلــى  القيــم  لتحويــل  »قمــم  مســابقة  وهــي  بهرجيســا  التعليمــي 
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جيــــل  نحـــو  شــعار  تحــت 
ــت  ــع الكوي ــام مجم ــتقبل أق المس
الصيفــي  الملتقــى  التعليمــي 
اســتثمار  إلــى  يهــدف  الــذي 
االجــازة  فــي  الطلبــة  اوقــات 
بعــض  ومعالجــة  الصيفيــة 
ــة  ــر نتيج ــد تظه ــي ق ــاكل الت المش

ــداث  ــانها إح ــن ش ــي م ــة والت ــة الكامن ــة اإليجابي ــر الطاق ــى تحري ــل عل ــى العم ــراغ، وإل الف
ــدل 144  ــبوع بمع ــدة أس ــم  م ــذي  أقي ــي ال ــى الصيف ــن  الملتق ــل، تضم ــو األفض ــر نح تغيي
ــات  ــا دروس وحلق ــن أهمه ــي كان م ــة والت ــات المختلف ــج والفعالي ــن البرام ــد م ــاعة، العدي س
ــي  ــل جماع ــه وورش عم ــات ملهم ــمل محادث ــذي ش ــواري ال ــج الح ــك البرنام ــم وكذل ــرآن الكري الق
ــع  ــي جمي ــة ف ــة المتزن ــخصية اإليجابي ــاء الش ــارات وبن ــاب المه ــم واكتس ــة القي ــول أهمي ح
ــج  ــت بالبرام ــتثمار الوق ــة، واس ــة والقيمي ــة والديني ــة والثقافي ــية واالجتماعي ــب النفس الجوان
المفيــدة وتدريبهــم علــى تحمــل المســؤولية والمشــاركة المجتمعيــة بشــكل فاعــل.
)75( طالــب مــن مختلــف مــدارس مدينــة هرجيســا  الملتقــى عــدد  شــارك فــي 
حيــث تمكــن الطــاب مــن تبــادل اآلراء واألفــكار مــن مختلــف مجــاالت الحيـــــاة.  

بـــمـجمع  الصـيـــــفي  امللتقى 
التعليمي اخليــري  الكويــت 
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ــام  ــين الع ــم تدش ــرة ت ــة غام ــط فرح وس
ــت  ــع الكويــ ــي مجم ــد ف ــي الجدي الدراس

ــع  ــا ومجم ــي بهرجيســـ التعليمـ
ومجمــع  بورمــا  فــي  النــور 

ببرعــو  التعليمــي  الحنــان 
حيــث  الصومــال،  أرض 
شــهد الميــدان التربــوي 
فعاليــات اســتقبــــال 
العائديــن  الـطـــاب 
والطــاب الجــدد وذلــك 
إجـــراءات  ظــل  فــي 

ــن  ــة م ــة للوقايــ احترازي
فيــروس كورونــا،  وأعــدت 

اإلدارة التعليميــة خطــة مــن 
سيناريوهـــات متعــددة للتعامــل 

-2021 الجديــد  الدراســي  العــام  مــع 
المراحــل  مختلــف  يشــمل  بمــا   ،2022

ــات  ــاب وطالب ــم ط ــث انتظ ــة حي التعليمي
ــا  ــا فيه ــية المختلفةبم ــوف الدراس الصف
)ريــاض أطفــال والمســتويين 
األساســــــي والثانــــوي 
ــي  ــد الصناعــ والمعهـــ
والمعهــــد  التقنــــي 
ــا  ــات(. كم ــي للفتي الحرف
رحبــت إدارة المجمـــع 
ــي  ــة فــــ بالطلبـــ
ــا روح  ــواء تـملؤهــ أج
واإليجابيــة  األمــــــل 
بيئــة  لهـــم  موفـــرة 
تعليميــة آمنــة ومنظومــة 
ومتطــورة متكاملــة  علميــة 
األعــــزاء  لطابهــــــا  متمنيـــة   
عـــــودًا حميـــــدًا وعامــًا سعيــدًا.

ـــني  ـــي للمعلمـ الربنامج التدريبــــ
حــول معايــريجـودة التعلـيـــم

ــدء  ــد وبـ ــام الجديـ ــة العـ ــع بدايــ م
موســم العــودة للمــدارس نظمــت إدارة 
أفريقيــا  بلجنــة  والتعليــم  التربيــة 
مكثــف  تدريبــي  برنامــج  لإلغاثــة  
جــودة  معاييــر  حــول  للمعلميــن 

ــت  ــع الكوي ــي مجم ــك ف ــد 2021-2022 وذل ــي الجدي ــام الدراس ــة للع ــة التعليمي ــم والمنظوم التعلي
ــن  ــك ضم ــي ذل ــا  ويأت ــة بورم ــي مدين ــور ف ــع الن ــا ومجم ــة هرجيس ــي العاصم ــي ف التعليم
ــن  ــدرات المعلمي ــة ق ــة بتنمي ــا لإلغاث ــة أفريقي ــة للجن ــة التابع ــات التعليمي ــام المجمع اهتم
ــة. ــة التعليمي ــاح العملي ــية لنج ــزة األساس ــم الركي ــار المعل ــا باعتب ــًا واجتماعي ــم مهني ورعايته
ويهــدف البرنامــج إلــى تطويــــــر ورفــع مســتويات األداء والممارســات العمليــة لــدى 
وتحديــث  الجديــد  للعــام  التعليــم  تكنلوجيــا  مفهــوم  المعلميــن، عــن طريــق طــرح 
خبــرات المعلميــن وتطويرهــا واحتــواء المعلميـــــن الجــدد وتافــي أوجــه القصــور فــي 
برامــج إعــداد وتنميــة مهاراتهــم الفرديــة والتدريســية  فــي جميــع المنشــئات التعليميــة 
التابعــة للجنــة وصــواًل إلــى الغايــة األســمى وهــي تحقيــق جــودة العمليــة التعليميــة.

بـدء العام الدراسي اجلديــ 2020 - 2021ـــد فـي هرجيسا وبورمــا وبــورعـو 
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افتتـــاح مدرســــــــــــــــــــة
مبدينــــة السعانــــــــــــــــود

ضمــن الخطــة التعليميــة  التــي 
ــي  ــة ف ــا لإلغاث ــة أفريقي ــا لجن توليه
الجانــب التعليمــي وحــق االنســان 
بالتعلــم وااللتحــاق بالمدرســة وخاصــة 
األيتــام وأبنــاء االســر المحتاجــة، 

ــعانود  ــة الس ــي مدين ــك ف ــة« وذل ــة الصباحي ــي منطق ــة »أهال ــاح مدرس ــد اهلل افتت ــم بحم ت
ــتأثيث  ــاملة الـ ــول ش ــى) 6 ( فص ــة عل ــتمل المدرس ــال، تش ــول أرض الصوم ــم س ــة إلقلي التابع
ــة، )4(  ــرف إداري ــن )2(غ ــات م ــمل المرفق ــا يش ــع بم ــر مرب ــدر ب) 300 (مت ــة تق ــاحة إجمالي بمس
دورات ميــاه، وفــي االفتتــاح  صــرح منــدوب قســم المشــاريع بلجنــة أفريقيــا لإلغاثــة فــي كلمــة 
ــات  ــي المجتمع ــة ف ــق التنمي ــة لتحقي ــرة الحقيق ــو القاط ــم ه ــأن التعلي ــن ب ــا  » نؤم ــال فيه ق
ــا  ــم نفعه ــي يع ــتراتيجية الت ــاريع االس ــن المش ــدارس م ــاء الم ــروع بن ــا ومش ــل به ــي نعم الت
ــة  ــًا إلدارة المدرس ــا« متمنين ــدم أوطانه ــتنيرة تخ ــول مس ــون عق ــا تك ــا ألن ثمرته ــر خيره ويكث
ــة. ــيرتهم التعليمي ــي مس ــداد ف ــاح والس ــق والنج ــاب التوفي ــات والط ــن والمعلم وللمعلمي

نظمــــت وحـــــدة المــــوارد البشــــرية بلجنــة افريقيــا لإلغاثـــة تنفيــذ دورة تدريبيــة 
ــن  ــدرب  د/حس ــا الم ــي«  قدمه ــاء المؤسس ــي البن ــاق ف ــم واألخ ــوان »دور القيــ بعن
ــة  ــم األخاقي ــة للقي ــس الفكري ــز األس ــى تعزي ــج إل ــدف البرنام ــث يه ــي ، حي الحبيش
ــة  ــم األخاقي ــم القي ــام، ومفاهي ــكل ع ــة بش ــة للجن ــات التابع ــن وإدارة المؤسس للموظفي
وخصائصهــا وأهميتهــا فــي البنــاء المؤسســي ومــن ثــم الوقــوف علــى كيفيــة 
ــج  ــي البرنامـ ــارك ف ــن، وشـ ــدى الموظفي ــة ل ــم األخاقي ــة القي ــي تنمي ــا ف ــتفادة منه االس
ــي. ــت التعليمــ ــع الكويــ ــة ومجمــ ــا لإلغاث ــة أفريقي ــة للجن ــي االدارة العام موظف

دورة تدريـبـيـــــــة ملــوظفـــــي جلنــــــة أفـريقــيــا لإلغـاثـــــــــة
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بإشـــراف مـــن لجنـــة أفريقيـــا لإلغاثـــة 
 )67( عـــدد  توزيـــع  اهلل   بحمـــد  تـــم 
ــد  ــجات المعهـ ــى خريــ ــة علـ ــة خياطــ ماكينـ
ــدف  ــروع بهـ ــذا المشـ ــي هـ ــي ويأتـ الحرفــ
تدريـــــب وتمكـــــين األمهــــات العفيفــــات 
مهنيـــًا وحرفيـــًا مـــن أجـــل المســـاهمة 
فـــي ســـد االحتياجـــات األســـرية ومـــد 
دخـــول  لمساعدتهنعلــــى  العـــون  يـــد 
لذلـــك. وتأهيلهـــن  العمــــل  ســـوق 

ـــج  ـــن برنام ـــروع،ويأتي ضم ـــر أن المش ـــر بالذك جدي
ـــذه  ـــة بتنفي ـــوم اللجن ـــذي تق ـــال ال ـــب الح الكس
ـــال  ـــد والصوم ـــق صوماليان ـــدن ومناط ـــف م بمختل
ـــو  ـــز النمـ ـــن وتعزي ـــى تمكي ـــروع إل ـــدف المش ويه
االقتصـــادي المســـتدام، والعمالـــة الكاملـــة 
ـــرص  ـــر ف ـــع، وتوفيـ ـــدد والمجتم ـــة للف والمنتج
ـــق  ـــن طري ـــك ع ـــع،  وذل ـــق للجمي ـــل الائ العم
ــة  ــداث نقلـ ــوي وإحـ ــم التنمـ ــم الدعـ تقديـ
نوعيـــة مـــن حالـــة االحتيـــاج إلـــى االكتفـــاء.

ضمـن برنامـج الكسب احلالل منح )67( ماكينة خياطة خلرجيات املعهد احلرفـي 

قافلـــــــة طبيــــــــــة 
مـجـانيــــة يستفــيــــد 
منها مــريــ)285(ــــــض

الدولــي  المستشــفى  نضــم 
ــة  ــع لجن ــاون م ــا بالتع بهرجيس
ــة  ــة طبي ــة قافل ــا لإلغاث أفريقي
ــيخ  ــي ش ــة لح ــة مجاني ميداني
نــور الواقــع فــي العاصمــة 

ــدة  ــة ع ــت القافل ــال، وتضمن ــأرض الصوم ــا ب هرجيس
ــة،  ــاب، الباطني ــخ واألعص ــال، الم ــا األطف ــات منه تخصص
ــة،  ــادة التجميلي ــنان، والعي ــون، األس ــة العي ــب وجراح ط
بإلضافــة إلــى صــرف األدويــة المجانيــة للمرضــى.
ــل  ــن تحوي ــة لتمكي ــاالت الحرج ــر الح ــع تقاري ــم رف ــا ت  كم
ــفى  ــي للمستش ــر الرئيس ــى المق ــالهم ال ــم وأرس ملفاته
ــات  ــات والفحوص ــي العاج ــا لتلق ــة هرجيس ــي العاصم ف
الازمــه، حيــث تــم إجــراء )6(عمليــات تجميليــة 
لحــاالت الشــفة األرنبــة و)22( عمليــة ميــاه بيضــاء.




