
توجه وف��د يضم 12 طالبة كويتية 
متفوقة إلى تونس في إط��ار البرنامج 
الثقافي السنوي )كن من املتفوقني( في 
نسخته ال�11 ال��ذي ينظمه الصندوق 
الكويتي للتنمية االقتصادية العربية 

بالتعاون مع وزارةالتربية الكويتية.
وقالت رئيسة الوفد شريفة الصباح 
في تصريح ل�)كونا( مساء الثالثاء قبيل 
مغادرة الوفد إن هذه الرحلة تعتبر ال11 
لبرنامج )ك��ن م��ن املتفوقني( وتشكل 
ف��رص��ة لتتعرف الطالبات على دور 
الكويت في مشاريع التنمية اخلارجية 

ومدى تأثيرها اإليجابي على تونس.
وأض��اف��ت الصباح أن ه��ذه الرحلة 
تهدف أيضا الى تطوير مهارات البحث 
ع��ن املعرفة ل��دى الطالبات م��ن خالل 
املعلومات التي يكتسبونها بالرحلة 
ومساعدتهن لالعتماد على انفسهن 
وحتمل املسؤولية.ويضم وفد الطالبات 
برئاسة شريفة الصباح كال من فاطمة 
التركيت من الصندوق الكويتي للتنمية 
ومرمي العنزي وآمال القالف من وزارة 
التربية الكويتية وتستمر الرحلة حتى 

21 يناير احلالي.

وفد الطالب توجه إلى فيتنام
من جهته بدأ وفد الطلبة الكويتيني 
املتميزين أول أمس زي��ارة تثقيفية الى 
فيتنام للتعرف على آخ��ر املشاريع 
التنموية التي يقيمها الصندوق الكويتي 
للتنمية االقتصادية العربية في إطار 
البرنامج الثقافي السنوي )ك��ن من 
املتفوقني( في نسخته ال11 بالتعاون 

مع وزارة التربية الكويتية.
وم���ن امل��ق��رر ق��ي��ام ال��وف��د ب��زي��ارات 

ميدانية ملشاريع الصندوق التنموية 
في فيتنام يتعرف من خالله الطالب 
على جهود الدولة التنموية واإلنسانية 
وإب��راز علو شأنها في احملافل الدولية 
والعاملية. ويضم الوفد نحو 12 طالبا 
من املرحلة الثانوية مت ترشيحهم من 
قبل ال��وزارة تقديرا جلهودهم وتفوقهم 
الدراسي فضال عن اطالعهم على جهود 
دولة الكويت التنموية في مختلف بقاع 

العالم.
وق���ال رئ��ي��س ق��س��م ال��ص��ح��اف��ة في 
إدارة االعالم بالصندوق واملشرف على 
رحلة الطلبة أحمد الصراف ل� )كونا( 

باملناسبة ان هدف البرنامج غرس حب 
الوطن وتنمية مهارات الطالب الثقافية 
عن طريق إب��راز مكانة البالد من خالل 
مشاريعها التنموية في الدول املستفيدة 

من قروض الصندوق.
وأضاف الصراف أن الرحلة ستشمل 
زيارة مشاريع تنموية أقامها الصندوق 
في فيتنام مثل تطوير البنية األساسية 
للري في مقاطعة )ه��اي - ه��و( عالوة 
على ال��زي��ارات السياحية أله��م معالم 

العاصمة هانوي.
وأك��د ح��رص الصندوق على تنمية 
مهارات الطالب وتثقيفهم في إطار سعيه 

لتحقيق أه��داف��ه خ��اص��ة فيما يخص 
تعزيز التنمية البشرية واملجتمعية في 

البالد.
وأفاد أن عمليات الصندوق في فيتنام 
ت��رك��زت بشكل أس��اس��ي على قطاعات 
ال��زراع��ة وال��ري خاصة في التجمعات 
ال��س��ك��ان��ي��ة ال��ف��ق��ي��رة ب��ه��دف التنمية 
االقتصادية واالجتماعية إضافة إلى 

بناء وتطوير البنى التحتية األساسية.
يذكر أن برنامج )كن من املتفوقني( 
مبادرة أطلقها الصندوق عام 2010 تتم 
خاللها رحلة سنوية للطلبة والطالبات 
نظير تفوقهم ال��دراس��ي للتعرف على 
أبرز املشاريع التنموية التي يساهم بها 

الصندوق.
ويعتبر الصندوق الكويتي للتنمية 
االقتصادية العربية من أوائل الصناديق 
اإلمن��ائ��ي��ة على مستوى دول املنطقة 
ف��ي ت��ق��دمي ال��ق��روض امل��ي��س��رة اضافة 
ال��ى املعونات وامل��ن��ح ل��ل��دول العربية 
واالمنائية في مختلف دول العالم فضال 
ع��ن دوره ك���أداة تنموية تبرز ص��ورة 

البالد في احملافل الدولية والعاملية.
وت���ش���رف اإلدارة اإلع��الم��ي��ة في 
الصندوق على تنمية ق��درات ومهارات 
الطالب والطالبات املتفوقني من خالل 
مبادرة ب��دأت في عام 2010 مت خاللها 
ارسالهم الى مناطق مختلفة من العالم 
بهدف اظهار دعم الصندوق لهم في اطار 

مساعي حتقيق التنمية املجتمعية.
ويعد الصندوق ال��ذي تأسس عام 
1961 أول مؤسسة إمنائية في الشرق 
األوس���ط تساهم ف��ي حتقيق اجلهود 
اإلمنائية للدول العربية والدول األخرى 

النامية.

يحرص بيت الزكاة في ظل مباشرته بالتحضير 
للبدء في مراحل إعداد استراتيجيته القادمة  حتى 
تكون منسجمة ومتوافقة مع رؤية صاحب السمو 
أمير البالد الكويت  اجلديدة 2035، والتي تتطلب 
تضافر اجلهود للنهضة بالعمل التنموي واملساهمة 

في حتقيق مستهدفات التنمية املستدامة .
من جانبها أش��ارت مدير مكتب التخطيط في 
بيت الزكاة  خالدة حذيفة  أن البيت وضع ضمن 
أول��وي��ات��ه - وم��ن��ذ ال��ع��ام -1995 تبني معيار 
التخطيط االستراتيجي كعملية منهجية لتحويل 
ال��رؤى الى واقع حقيقي من أجل حتقيق األهداف 
والطموحات املستقبلية واالستخدام األمثل للموارد 
والطاقات املتاحة لضمان جودة األداء وفق معايير 
دولية وبتطبيق أح��دث النظم في كافة مجاالت 

العمل .
وأوضحت أن توجيهات اإلدارة العليا حرصت 
على التأكيد على أهمية االط��الع على التجارب 
االستراتيجية الناجحة بالدولة مما يثري مراحل 
اإلعداد ويعزز املنهجية العلمية )املقارنة املرجعية( 
كخطوة تسبق البدء مبراحل إع��داد استراتيجية 

البيت القادمة  .
وأضافت حذيفة إلى أن مكتب التخطيط قد قام 
مبباشرة الزيارات امليدانية للجهات ذات التجارب 
االستراتيجية الناجحة، وم��ن ضمنها جتربة 
جامعة الكويت التي جاءت ضمن التجارب األكثر 
متيزاً بحسب املنهجية املتبناة خالل مراحل اإلعداد 
واملتابعة وقياس األداء االستراتيجي ، من خالل 
تطبيق بطاقة األداء املتوازن وتفعيل ربط اخلطة 
بامليزانية عبر استخدام نظام آلي للمتابعة وقياس 
األداء ، وه��ي منهجية متوافقة ال��ى حد كبير مع 

التجربة االستراتيجية التي يتبناها بيت الزكاة .
واختتمت مدير مكتب التخطيط حديثها بأن بيت 
الزكاة بصدد البدء بإعداد استراتيجيته القادمة 
للسنوات )2026/2025-2022/2021( ، 
على ضوء نتائج ال��زي��ارات التي قام بها الفريق 
لالستفادة من جت��ارب اجلهات الناجحة ، ومبا 
يعزز تطوير املنهجيات ويدعم صياغة استراتيجية 
متكاملة وسهلة التطبيق على أرض الواقع حتى 
يتحقق لها النجاح ،آخ��ذي��ن باالعتبار مقومات 

التميز املؤسسي لبيت الزكاة.
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السفير السلوفاكي أكد عمق العالقات الثنائية بني البلدين

انتصار احملمد: الكويت ترتبط بعالقات وثيقة مع سلوفاكيا 

أك��دت س��ي��دة األع��م��ال أن���وار الهاجري 
عمق العالقات الوثيقة الوثيقة التي تربط 
بني دول��ة الكويت وجمهورية سلوفاكيا 
الصديقة، والتي توجت في العديد من 
أط��ر التعاون املشترك، وج��اء ذل��ك خالل 

حضور الهاجري بالنيابة عن والدتها 
الشيخة انتصار احملمد الصباح احلفل 
ال��ذي أقامته سفارة جمهورية سلوفاكيا 
ب��دع��وة م��ن السفير إي��ج��ور هايدوشيك، 
مبناسبة االح��ت��ف��ال ب��ال��ذك��رى السابعة 

والعشرين جلمهورية سلوفاكيا، بحضور 
عدد من السفراء والشخصيات والبعثات 

الدبلوماسية.
وقالت الهاجري في تصريح صحفي 
إن��ه��ا حملت حت��ي��ات وال��دت��ه��ا العميقة 

للسفير وأركان السفارة السلوفاكية بهذه 
املناسبة، والتمنيات لهذا البلد املزيد من 
التقدم واالزدهار، الفتة إلى إن اجلمهورية 
السلوفاكية تعتبر من الدول التي حتتفظ 

بعالقات متميزة مع دولة الكويت.

وذكرت الهاجري أن السفير السلوفاكي 
أك���د ع��ل��ى ع��م��ق ال��ع��الق��ات السلوفاكية 
ال��ك��وي��ت��ي��ة وال���ت���ي وص��ف��ه��ا ب��امل��م��ت��ازة 
واملتطورة، وقال إن الكويت تعتبر الدولة 
اخلليجية الوحيدة التي لها سفارة في 

العاصمة السلوفاكية، ولقد حملها السفير 
السلوفاكي رس��ال��ة لوالدتها الشيخة 
انتصار احملمد الصباح ب���داوم النجاح 
والتوفيق بأعمالها اإلنسانية واالجتماعية 

والتطوعية.

أنوار الهاجري مع السفير السلوفاكي وبعض وبعض أركان السفارة

شريفة الصباح: تهدف إلى تطوير مهارات البحث عن املعرفة

وفد طالبات »كن من املتفوقني«
يبدأ رحلته الـ11 بزيارة تونس

“كن من املتفوقني” وفد البرنامج الثقافي السنوي 

2035 متهيدا إلعداد استراتيجيته املقبلة منسجمة مع رؤية الكويت اجلديدة 

فريق »بيت الزكاة« يباشر زياراته للجهات 
املتميزة استراتيجيًا لالطالع على جتاربها

بيت الزكاة
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الهاجري تقدم التهنئة للسفير السلوفاكي إيجور هايدوشيك

ش��ارك��ت دول���ة الكويت بحضور 
الفت في اجتماعات اللجنة العربية 
لإلعالم اإللكتروني، والتي أختتمت 
أعمالها في مدينة دبي بدولة اإلمارات 
العربية املتحدة، وذلك من قبل قطاع 
الصحافة والنشر واملطبوعات بوزارة 
اإلع��الم ممثلة في مدير إدارة النشر 
اإلل��ك��ت��رون��ي ب����وزارة اإلع����الم الف��ي 

السبيعي.
جاءت تلك املشاركة بتوجيهات من 
وزير اإلع��الم ووزي��ر الدولة لشؤون 
الشباب محمد اجلبري، ووكيل وزارة 
اإلع���الم منيرة سليمان ال��ه��وي��دي، 
ومتابعة من الوكيل املساعد لشؤون 
الصحافة والنشر واملطبوعات محمد 

عبداحملسن العواش.
وقال مدير إدارة النشر اإللكتروني 
ب���وزارة اإلع���الم الف��ي السبيعي أن 
اللجنة العربية لإلعالم اإللكتروني 
أث��م��رت اجتماعاتها باملوافقة على 
اع��ت��م��اد ال��ش��ك��ل ال��ن��ه��ائ��ي للموقع 
اإللكتروني اخل��اص بها،  وبناء على 
ذل��ك سيتم تسجيل وتوثيق جميع 

ال��وس��ائ��ل اإلع��الم��ي��ة املرخصة على 
صفحة دولة الكويت.

وذكر السبيعي أن االجتماع تخلله 
ع���دة ل��ق��اءات م��ع م��س��ؤول��ي ب��رام��ج 
التواصل االجتماعي، بشأن التباحث 
ح���ول ال��ق��وان��ني امل��ن��ظ��م��ة للمواقع 
اإلخ��ب��اري��ة والصحف اإللكترونية 

املهنية.

بعد مشاركة وزارة اإلعالم في اجتماعات اللجنة العربية لإلعالم اإللكتروني 

السبيعي: تسجيل وتوثيق كافة الوسائل 
اإلعالمية املرخصة على صفحة دولة الكويت 

جانب من اجتماعات اللجنة العربية لإلعالم اإللكتروني

قالت رئيس ن��ادي “ زواي��ا 
فكرية “في جمعية املهندسني 
الكويتية امل��ه��ن��دس��ة فاطمة 
ج��وه��ر ح���ي���ات: إن ال��ن��ادي 
تلقى دع��وة كرمية من رئيس 
ن���ادي “ الكتاب خير جليس 
“في قطر الشقيقة األستاذة 
عائشة ال��ك��واري للمشاركة 
في فعاليات معرض الدوحة 
الدولي للكتاب الثالثني  املقام 
حتت شعار “أفال تتفكرون” 
وال��ذي تستمر فعالياته حتى  
يوم السبت املقبل ) 18 اجلاري 
(  مبركز الدوحة للمعارض و 

املؤمترات.
و أعربت حيات عن سعادتها 
مؤكدًة قبول الدعوة و مشاركة 
ال��ن��ادي م��ن خ��الل تشكيل وفد 
لزيارة معرض الدوحة الدولي 
للكتاب الذي يعتبر  منصة تفتح 
آفاقاً جديدة للثقافة و العلوم و 
الفنون وتبادل الثقافات و تداول 
املعرفة و مد جسور التواصل 
األدب���ي و ال��ف��ك��ري م��ع الُكتاب 

واملثقفني مع جميع األطراف.

 وأوضحت حيات ، أن “ زوايا 
فكرية” سيقيم فعالية خاصة 
باملناسبة في معرض الكتاب 
ال��ق��ط��ري  حيث ستقدم عضو 
النادي املهندسة سعاد الكندري 
محاضرة بعنوان “استثمار 
القراءة” مضيفة أن احملاضرة 
تهدف إلى  توضيح دور املجتمع 
اجتاه القراءة ، و ما هي عوائدها 

؟و ك��ي��ف ت��س��اه��م ف���ي جعل 
مجتمعك متحضًرا ؟. 

وأشارت حيات أن احملاضرة 
ستقام في الساعة السادسة 
مساء اليوم )اخلميس 16 يناير 
اجلاري(في الصالون الثقافي 
التابع للمعرض ، معربة عن 
سعادتها باحلضور و املشاركة 
ف��ي م��ع��رض ال��دوح��ة ال��دول��ي 
للكتاب وم��ت��وج��ه��ة بالشكر 
اجلزيل لكل من  السيدة جواهر 
البدر رئيس القسم الثقافي في 
إدارة الثقافة و الفنون بوزارة 
الثقافة و الرياضة و رئيس 
اللجنة الثقافية ملعرض الدوحة 
ال��دول��ي للكتاب و إل��ى رئيس 
و أعضاء ن��ادي “الكتاب خير 
جليس” الذين لم يأُل جهداً في 
تسخير كافة الطاقات واملوارد 

للسعي إلقامة  احملاضرة.
 يذكر أن أن ن��ادي الكتاب 
خ��ي��ر جليس ال��ق��ط��ري يضم 
مجموعات ل��ل��ق��راءة ويهدف 
إل��ى نشر ثقافة ال��ق��راءة في 

املجتمعات العربية.

  حيات: »زوايا فكرية« يسهم في نشر أهمية  القراءة 

جمعية املهندسني تشارك في معرض 
الدوحة الدولي للكتاب 

فاطمة حيات 
الفي السبيعي


