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املقصيد :املشاركة تسهم بإبراز مواهب الطلبة في مختلف املجاالت

فوز  6طلبة باملراكز األولى في جائزة «إبداعات الطفولة»
أعلنت وزارة التربية أمس األربعاء
فوز  6طلبة باملراكز األول��ى في جائزة
لطيفة بنت محمد آل مكتوم إلبداعات
الطفولة للعام .2019
وأك���د ال��وك��ي��ل امل��س��اع��د للتنمية
التربوية واألن��ش��ط��ة فيصل املقصيد
خ�لال استقباله ص��ب��اح أم��س مبكتبه
منسق جائزة لطيفة بنت محمد إلبداعات
الطفولة للعام  2019في الكويت سوسن
عبدالرحيم وامل��وج��ه الفني للتربية
البدنية د .منيرة العجمي ،أن املشاركة
السنوية ف��ي اجل��ائ��زة تسهم ب��إب��راز
م��واه��ب الطلبة ف��ي مختلف امل��ج��االت
خاصة اجلوانب الثقافية واألدبية إلى
جانب االطالع على ما هو جديد مبا يخدم
العملية التعليمية.
وأشاد املقصيد باجلهود التي بذلها

الطلبة الفائزين والنتائج املتقدمة التي
وصلوا إليها لنيل اجلائزة املهمة ،داعيا
الطلبة إلى بذل املزيد من االجنازات لرفع
اسم الكويت في احملافل الدولية.
من جانبها قالت منسق اجلائزة في
الكويت سوسن عبدالرحيم في تصريح
مماثل إن الطالبة أريام العنزي بالصف
العاشر م��ن ثانوية زينب بنت محمد
مبنطقة اجلهراء التعليمية حصلت على
املركز األول في مجال البحوث البيئية،
في حني حصلت الطالبة اجلوري الشراح
بالصف العاشر من ثانوية الساملية
مبنطقة حولي التعليمية على املركز
األول في مجال البحوث اجلغرافية.
وأض��اف��ت عبدالرحيم أن الطالبة
ضحى ال��ع��ازم��ي بالصف العاشر من
ثانوية زينب بنت محمد مبنطقة اجلهراء

التعليمية حصلت على املركز األول في
مجال علماء احلديث ،فيما حصل الطالب
عبدالله الشمري بالصف السابع من
مدرسة حمود الصباح املتوسطة للبنني
مبنطقة اجلهراء التعليمية على املركز
الثاني.
وذكرت أن الطالبة ليالي السعيدي
بالصف ال��ـ  12من ثانوية زينب بنت
محمد مبنطقة اجلهراء التعليمية حصلت
على املركز الثالث في مجال البحوث
ال��دي��ن��ي��ة ،ف��ي ح�ين حصلت الطالبة
جنيبة علي بالصف الـ  12من ثانوية
الساملية مبنطقة حولي التعليمية على
املركز الثالث في املجال األدبي (القصة
القصيرة).
وأوضحت عبد الرحيم أن النتائج
التي حققها الطلبة الكويتيني تشكل

الغنام :انتخابات «العلوم االجتماعية»
و«اآلداب» و«الشريعة والدراسات
اإلسالمية»  22سبتمبر اجلاري

نورة الغنام

أع��ل��ن��ت رئ��ي��س��ة ال��ل��ج��ن��ة
اإلعالمية النتخابات اجلمعيات
العلمية لكليات جامعة الكويت
للعام اجلامعي 2019/2020
ن����ورة ال��غ��ن��ام ع���ن ف��ت��ح ب��اب
الترشح النتخابات اجلمعيات
ال��ع��ل��م��ي��ة ف���ي ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم
االجتماعية االجتماعية وكلية
اآلداب األربعاء 11/9/2019
مل��دة خمس أي��ام متتالية ،حيث
س��ت��ك��ون االن���ت���خ���اب���ات ي��وم
األح���د  22سبتمبر اجل���اري،
موضحة بأنه بدأت أعمال جلنة
اإلنتخابات في استقبال الطلبة
في مبنى عمادة ش��ؤون الطلبة
مب��وق��ع اجل��ام��ع��ة ب��ال��ش��وي��خ،

وذل��ك خ�لال الفترة الصباحية
م��ن الساعة  8صباحا وحتى
 2ظ��ه��را ،م��وض��ح��ة أن جميع
أعضاء اللجان على قدر كبير من
املسؤولية واخلبرة في اجناز
املهام املنوطة باللجنة .ودعت
الغنام الراغبني في الترشح إلى
ضرورة إحضار عدد ( )2صورة
شخصية ،وص��ورة عن الهوية
اجلامعية ،واجل��دول الدراسي
جلميع املرشحني ،موضحة أنه
م��ن ش���روط الترشيح وال��ذي
ينص عليها تعميم االنتخابات
الطالبية هي أن يكون الطالب
ق��د اج��ت��از  24وح���دة دراس��ي��ة
على األقل.

جامعة الكويت نظمت ورشة عمل «أساسيات
التصميم الفعال للخبرات التعليمية»

نسبة  30باملئة على مستوى دول مجلس
التعاون اخلليجي ،مشيرة إلى أنه سيتم
تكرمي الطلبة الفائزين في إم��ارة دبي
بدولة اإلم��ارات في  17نوفمبر املقبل.
يذكر أن جمعية النههضة النسائية في
دب��ي كانت قد أطلقت جائزة (الشيخة
لطيفة بنت محمد بن راش��د آل مكتوم
إلب��داع��ات الطفولة) ف��ي ال��ع��ام 1999
وذلك لتنمية ورعاية اإلبداعات اخلاصة
بالطفل والعمل على تشجيع املنافسة
بني األطفال في مختلف املجاالت.
وتقام اجلائزة تقديرا من اجلمعية
للجههود املبذولة من الشيخة لطيفة في
مجاالت إثراء البرامج واألنشطة املقدمة
للطفولة ولرعايتها لألعمال املوجهة
للطفل على املستوى احمللي والعربي
والعاملي.

فيصل املقصيد يستقبل سوسن عبدالرحيم و د .منيرة العجمي

وكيل «احملاسبة» يؤكد أهمية اجتماع الوكالء
اخلليجيني لتحقيق التنمية املستدامة
أك��د وكيل دي��وان احملاسبة
إسماعيل الغامن أمس األربعاء
أهمية اجتماع وك�لاء دواوي��ن
امل��راق��ب��ة واحمل��اس��ب��ة ل���دول
مجلس ال��ت��ع��اون اخلليجي
ل��ت��ن��ف��ي��ذ أه������داف ال��ت��ن��م��ي��ة
املستدامة.
وق��ال الغامن في تصريح لـ
(كونا) على هامش حضوره
اج��ت��م��اع وك��ل��اء احمل��اس��ب��ة
اخلليجيني مبسقط إن املشاركة
ال��ك��وي��ت��ي��ة ت��ن��درج ف��ي إط��ار
استراتيجية ال��ك��وي��ت لدعم
وتنمية ال��ق��درات املؤسسية
ل��دي��وان احملاسبة وال��ت��ي من
شأنها رفع مستوى احملاسبة
لدول مجلس التعاون.
وبني أن االجتماع اخلليجي
هدفه تبادل املعرفة في مجال
التدقيق لتنفيذ أهداف التنمية
املستدامة نظرا ألهمية الدور
الذي تقوم به أجهزة احملاسبة
ل���دول امل��ج��ل��س .وأوض����ح أن
االجتماع سيناقش على مدى
يومني العديد من املوضوعات
امل��درج��ة ع��ل��ى ج���دول أع��م��ال
االج��ت��م��اع وأب��رزه��ا متابعة
ال�����ق�����رارات ال����ص����ادرة عن
االجتماعات السابقة باإلضافة
إلى مناقشة اإلطار العام لتنفيذ
الندوات واملؤمترات وحلقات

إسماعيل الغامن

ال��ع��م��ل وب���رام���ج ال��ت��ع��ري��ف
ب����ق����رارات ال��ع��م��ل امل��ش��ت��رك
ومناقشة كذلك خط التدريب
ل��دول مجلس ال��ت��ع��اون لعام
.2020

وأش����ار إل���ى أن االج��ت��م��اع
س��ي��ن��اق��ش أي���ض���ا م��ق��ت��رح��ا
بشأن إب��راز وتطوير اجلانب
اإلع�لام��ي للدواوين واعتماد
نتائج املسابقة الرابعة ملجلس

التعاون للبحوث والدراسات
في مجال الرقابة واحملاسبة.
وقال :إن االجتماع سيتابع
تنفيذ اخلطة االستراتيجية
للتدريب لدول مجلس التعاون

للفترة من  2016ال��ى 2020
إض��اف��ة إل��ى مناقشة مقترح
الكويت بشأن نشر التوعية
واملعرفة مبمارسة الرقابة على
أهداف التنمية املستدامة.

«احملاسبة» يشارك مبؤمتر اإلنكوساي في «موسكو»
يشارك وفد رسمي من ديوان احملاسبة
برئاسة رئيس الديوان باإلنابة عادل
الصرعاوي في مؤمتر اإلنكوساي الثالث
والعشرين .وه��و مؤمتر الكوجنرس
للدول األعضاء في منظمة اإلنتوساي
لألجهزة الرقابية السيادية وتهدف
امل��ش��ارك��ة إل��ى تنشيط جناح املنظمة
العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية
واحملاسبة (األرابوساي) ،والذي سيعقد
خالل الفترة من  28 – 23سبتمبر في
مدينة موسكو بروسيا االحتادية.
وي���ض���م وف����د ال����دي����وان ب��ج��ان��ب
ال��ص��رع��اوي ك��ل م��ن مدير ع��ام اإلدارة
العامة ملكتب رئيس ال��دي��وان فوزية
العنزي وكبير املدققني ب��إدارة الرقابة
على ال��ش��رك��ات خ��ال��د ال��ش��ه��اب ،كبير
مدققني ب��إدارة الرقابة على األدا حصة
غ��ازي املشعان ،مدقق رئيسي ب��إدارة
الرقابة على اجلهات املستقلة للشؤون
االقتصادية واخلدمية فاطمة الفيلكاوي،
اختصاصي أول عالقات دولية فاطمة
القطان ،منسق عالقات دولية استبرق

جانب من ورشة العمل

لقطة جماعية للمشاركني

مت��اش��ي �اً م��ع خ��ط��ة جامعة
الكويت االستراتيجية وتفعيالً
ل��ب��رن��ام��ج ال��ت��دري��س املتميز
لتدريب أعضاء هيئة التدريس
ولبناء القدرات ونشر اخلبرات،
مت تشكيل فريق برئاسة نائب
مدير اجلامعة للشؤون العلمية
وأعضاء من املتدربني بجامعة
كاليفورنيا  -بيركلي.
وأقامت جامعة الكويت ممثلة
ببرنامج التدريس املتميز ورشة
عمل بعنوان أساسيات التصميم
ال��ف��ع��ال للخبرات التعليمية
ألعضاء هيئة التدريس اجلدد
بالتعاون م��ع م��رك��ز االبتكار
التابع ملكتب نائب مدير اجلامعة
للتخطيط في احلرم اجلامعي-
اخلالدية.
وتهدف الورشة إلى تعريف
األع���ض���اء اجل���دد ب��أس��اس��ي��ات
التصميم ال��ف��ع��ال للمقررات

ال��دراس��ي��ة ،إض��اف��ة إل��ى بعض
االس��ت��رات��ي��ج��ي��ات التعليمية،
م��ن خ�لال امل��م��ارس��ات املهنية
ال��ت��ع��اون��ي��ة ،وال���ت���ي ت��ه��دف
ملساعدة أعضاء هيئة التدريس
ف��ي تصميم أو إع���ادة تصميم
املقررات احلالية أو املستقبلية
ب��ت��وظ��ي��ف أح����دث ال��ن��ظ��ري��ات
العاملية ،وعلى هامش الورشة
قامت ك��ل م��ن (إدارة اخلدمات
العامة  -إدارة التقييم والقياس
 إدارة ال��ع�لاق��ات الثقافية -إدارة التأثيث واإلسكان  -إدارة
األمن والسالمة  -إدارة املكتبات
 إدارة الهيئة األك��ادمي��ي��ة)بعرض خدماتها ألعضاء هيئة
التدريس اجلدد.
وقدم الورشة كل من الدكتور
ضاري احلويل من كلية العلوم
احل��ي��ات��ي��ة ،وال��دك��ت��ورة دالل
ال��ط��وي��ل م��ن كلية الصيدلة،

والدكتورة جواهر البدر من كلية
العمارة ،والدكتورة يسر املدني
من كلية اآلداب.
واجلدير بالذكر بأن برنامج
التدريس املتميز معني بدراسة
ال����وض����ع احل����ال����ي وحت���دي���د
الفجوات املعرفية فيما يخص
ت��ط��وي��ر م���ه���ارات ال��ت��دري��س
ألع��ض��اء الهيئة األك��ادمي��ي��ة،
باإلضافة إلى تقدمي املقترحات
واخل��دم��ات االستشارية لهم،
ودعمهم ومساندتهم على تقدمي
مبادرات إبداعية مبتكرة لتطوير
التدريس ،باإلضافة إلى تصميم
امل��ن��اه��ج وال��ب��رام��ج العلمية
بالتنسيق مع الكليات.
ويسعى الفريق إلى توطيد
العالقات مع املراكز والبرامج
امل��ش��اب��ه��ة ب��أن��ح��اء ال��ع��ال��م من
خالل دع��وة متحدثني ومدربني
لالستفادة من خبراتهم.

خالد الشهاب

الشالحي ،ومنسق عالقات دولية هند
ال��دوي��ري ب���إدارة التدريب والعالقات
الدولية.
وأف��اد كبير املدققني ب��إدارة الرقابة
على الشركات خالد الشهاب أن املؤمتر
سيتطرق إلى القضايا الهامة في مجال
الرقابة املالية العامة واحملاسبة ،حيث

مت اعتماد املوضوعات املقترحة من قبل
اجتماع املجلس التنفيذي لإلنتوساي الـ
 70الذي عقد في مدينة قراس النمساوية
في عام .2017
وأض��اف الشهاب أن املوضوع األول
اخلاص “بتكنولوجيا املعلومات اخلاص
في تطوير وتنمية القطاع العام” يناقش
أهمية املعلومات اإللكترونية املوثوقة
في تطوير اإلدارة العامة ،ومكان ودور
البيانات الضخمة في أنشطة الهيئات
العليا للمراجعة.
وأكد أن املوضوع الثاني حول “دور
األجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة
ف���ي حت��ق��ي��ق األول����وي����ات واأله�����داف
الوطنية” ويناقش ع��دة موضوعات
منها التحديات التي تواجه األجهزة
العليا للرقابة املالية واحملاسبة فيما
يتعلق بالنهج االستراتيجي للتدقيق
على تنفيذ األه��داف الوطنية وأه��داف
التنمية املستدامة ومفهوم األجهزة
العليا للرقابة املالية واحملاسبة للتدقيق
االستراتيجي .

وأش����ار ال��ش��ه��اب إل���ى أن امل��ؤمت��ر
سيسلط ال��ض��وء ع��ل��ى ت��ق��ري��ر رئيس
اإلنتوساي وتقرير اللجنة اإلشرافية
على القضايا الناشئة ،وتقرير األمني
العام لإلنتوساي ،باإلضافة إلى تقرير
رئيس جلنة السياسات والشؤون املالية
واإلداري���ة ،وتقرير املنظمات اإلقليمية
وتقرير جلنة املعايير املهنية.
ويتضمن امل��ؤمت��ر مناقشة تقرير
م��ب��ادرة اإلن��ت��وس��اي للتنمية وتقرير
املجلة الدولية للرقابة املالية العامة،
ومناقشة تنفيذ أهداف التنمية املستدامة
ودور األجهزة العليا للرقابة في قضية
مكافحة الفساد ،وعقد حلقات نقاشية
على هامش املؤمتر يحاضر بها مجموعة
من اخلبراء العامليني وذل��ك للمساهمة
ف��ي توسيع نطاق األدراك للتحديات
العاملية املتعددة والتي تواجهها األجهزة
الرقابية السيادية باإلضافة إلى انتخاب
أع��ض��اء املجلس التنفيذي وانتخاب
مراقبي احلسابات ،ومناقشة موضوعات
املؤمتر الرابع والعشرون لإلنتوساي.

 ..ويشارك في اجتماع جلنة الرقابة البيئية للمنظمة
العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة
يشارك وفد من دي��وان احملاسبة
في االجتماع الرابع للجنة الرقابة
البيئية للمنظمة العربية لألجهزة
العليا للرقابة املالية واحملاسبة
(األراب��وس��اي) ويضم وفد الديوان
املشارك كل من مدير عام إدارة الرقابة
على األداء ع��ادل الكوت ،ومهندس
اختصاصي أول في إدارة الدعم الفني
محمد الزعابي ،خ�لال الفترة من 9
  12سبتمبر اجلاري باألردن ،حيثيتولى دي���وان احملاسبة الكويتي
رئاسة اللجنة .وقال مدير عام إدارة
الرقابة على األداء ع��ادل الكوت إن
االجتماع يهدف إل��ى متابعة أعمال
اللجنة وتبادل اخلبرات واملمارسات
الرقابية مب��ج��ال ال��رق��اب��ة البيئية

والتنمية املستدامة ،ومن أهم أعمال
اللجنة بهذا االجتماع هو االنتهاء من
إع��داد مقترح خطة اللجنة لألعوام
( )٢٠٢٢ ،٢٠٢١ ،٢٠٢٠وكذلك
تغيير اسم اللجنة إلى جلنة الرقابة
البيئية والتنمية املستدامة مع عمل
التعديالت املطلوبة لالئحة التنفيذية
للجنة.
وأضاف أن وفد الديوان قدم مقترح
عقد برنامج تدريبي وورش��ة عمل
حول دور أجهزة الرقابة العليا في
الرقابة على أداء اجلهات احلكومية
مبجال التغير املناخي وكذلك مقترح
عمل مهمة تدقيق مشتركة حول تقييم
كفاءة وفاعلية أداء اجلهات املعنية
ب��احل��د م��ن ت��ل��وث ال��ه��واء ،كما قدم

الديوان ورق��ة عمل بعنوان (كفاءة
وفاعلية وزارة الكهرباء وامل��اء في
استدامة املياه العذبة).
وأش��ار الكوت إل��ى أن االجتماع
ناقش إجن��ازات اللجنة البيئية في
تنفيذ برنامج العمل ،باإلضافة
إل��ى ع��رض اإلط��ار ال��ع��ام ،وعرض
ال��ت��وص��ي��ات ال���ص���ادرة م��ن جلنة
املتابعة بتونس واخلاصة باللجنة
البيئية وم��ن��اق��ش��ة ال��ت��وص��ي��ات،
كما ناقش مقترح برنامج العمل
للسنوات  2020 – 2018والبرنامج
السنوي لعمل اللجنة للسنة 2019
ولسنة  2020وط��ل��ب مقترحات
من األعضاء لبرنامج عمل 2021
– .2023
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