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تقيم عدة فعاليات ومسابقات وجوائز

قرية صباح األحمد التراثية حتتفل 
بالعيدين البحريني والقطري

تقيم قرية صباح األحمد التراثية عــدة فعاليات 
ومسابقات وجوائز أيام اخلميس واجلمعة والسبت 
ـــة قطر  مبناسبة احــتــفــاالت مملكة البحرين ودول
الشقيقني بعيديهما الوطنيني، حيث دعــت اللجنة 
املنظمة في القرية املواطنني واملقيمني وأبناء دول 
مجلس التعاون اخلليجي حضور األنشطة املتعددة 
الــتــي ستقيمها ضمن مــهــرجــان املــــوروث الشعبي 

اخلليجي.
وقالت القرية في تصريح صحفي إن هناك العديد 
من الفعاليات بانتظار زوار القرية من األطفال والكبار 
بينها فقرات السيرك العاملي، الشخصيات الكارتونية، 
الفرق الشعبية، األلعاب الشعبية والعصرية لألطفال، 
قطار القرية، احملميات الطبيعية، الفتة إلى وجود 
أماكن اجللوس واملشي واجللوس للعائالت، الفتة إلى 
تسيير حافالت خاصة لرواد القرية تنطلق في الفترة 
الصباحية يومي اجلمعة والسبت أسبوعيا من فندق 
سليل في منطقة اجلهراء إلى القرية ومن ثم العودة إلى 

ذات املكان في الفترة املسائية.
وأضافت اللجنة أن األجــواء الربيعية في القرية 
الواقعة في صحراء الساملي »الكيلو 59« جعلها وجهة 
سياحية تراثية للزوار سنويا، حيث قام بزيارتها 
ــالل الــســنــوات املاضية قــرابــة مليونني شخص،  خ
ويتوقع أن تسجل هذا املوسم رقما كبيرا من الزوار 
مــن كافة اجلنسيات مــن املواطنني وأبــنــاء اخلليج 
واملقيمني في دولــة الكويت، إلى جانب زيــارة سياح 
ودبلوماسيني أجانب بالتعاون مع عدد من السفارات 

واملؤسسات احلكومية.   
وثمنت اللجنة تعاون وتضافر املؤسسات احلكومية 
ممثلة بوزارات الداخلية واإلعالم والصحة والبلدية 
والشباب، إلى جانب دور مؤسسات اإلطفاء واإلسعاف 
والبيئة والــزراعــة والصناعة وغيرها من اجلهات 
واإلحتـــادات واجلمعيات التعاونية، واملؤسسات 
اخلاصة التي ساهمت في مهرجان املــوروث الشعبي 

اخلليجي.

قرية صباح األحمد التراثية

خالل حضوره احلفل اخلتامي لتكرمي  الفائزين  بجوائز  البغلي لالبن البار 

اخلراز: »الشؤون« أجنزت تعديالت 
جديدة على قانون اجلمعيات التعاونية

كشف وكيل وزارة الــشــؤون االجتماعية سعد 
اخلـــراز، عــن اجنـــاز وزارة الــشــؤون مجموعة من 
القوانني التي ستظهر إلــى النور قريباً، معلنا عن 
رفع قانون التعاون بتعديالته اجلديدة إلى مجلس 
الوزراء، بعد رد الفتوى والتشريع، الفتا إلى أن »هناك 
تعديالت متت إضافتها مؤخرا، سيتم النظر فيها قبل 

االعتماد«.
وقال اخلراز، في تصريح للصحافيني على هامش 
حضوره نيابة عن وزيرة الشؤون االجتماعية وزيرة 
الدولة للشؤون االقتصادية هند الصبيح، في احلفل 
اخلتامي لتكرمي أبناء الكويت الــبــررة، والفائزين 
بجائزة البغلي لالبن البار، إن »الوزارة بصدد إرسال 
قانون العمل التطوعي خــالل اليومني املقبلني الى 

مجلس الوزراء، بجانب قانون العمل اخليري«.
ــراز إلــى أن قانون اجلمعيات األهلية  ــار اخل وأش
سيلحق هذه القوانني قريبا، مبينا أن »عدد اجلمعيات 
اخليرية التي أشهرت خالل أربع سنوات 32 جمعية، 
وهناك جمعيات أهلية سيتم اإلعــالن عن إشهارها 

قريباً.
وكشف عن جهود لتنفيذ املرحلة الثانية من مشروع 
ميكنة قطاع التعاون، مشيرا الى ان سيتم البدء فيه 
فــور االعتماد ليشمل ميكنة عمل املراقبني املاليني 

واإلداريــني في اجلمعيات التعاونية، ومتابعة إعداد 
امليزانيات واحلسابات، والبضائع الراكدة واملتحركة 
واجلرد اإللكتروني، مبا يضمن ظهور النتائج بشكل 
مباشر للوزارة.من جانبه، أعرب رئيس مبرة إبراهيم 
طاهر البغلي، عــن سعادته باللقاء باملكرمني في 
احلفل اخلتامي، لفعاليات جائزة البغلي لالبن البار، 
لتكرمي نخبة من أبناء الكويت البررة الذين نذروا 
أنفسهم وسخروا جهودهم وعملوا على تقدم ورقي 
دولة الكويت في شتى املجاالت، وتكرمي الفائزين في 

مسابقات
وأكد البغلي على أهمية تضافر كافة جهود أفراد 
ومؤسسات املجتمع املدني، واملؤسسات احلكومية 
واألهلية واخليرية واخلاصة، لتحقيق هذا التوجه 
عن طريق دعم منظومة العمل االجتماعي، الذي تؤديها 
وزارة الشؤون االجتماعية والعمل، لكافة املستفيدين 
من خدماتها من مختلف الشرائح واألطياف في دولة 
الكويت.من جهته، ألقى وزير الصحة السابق د. جمال 
احلربي كلمة املكرمني، أكــد فيها أن املــبــادرة تعتبر 
منوذجا متميزا تدعو لالعتزاز في دور املجتمع املدني 
وجمعيات النفع العام كشركاء للوزارات، في برنامج 
التنمية والعمل على حتقيق رؤيــة كويت املستقبل 

واألهداف والغايات العاملية للتنمية املستدامة. 

التقى مسؤولني مبركز أبوحليفة الصحي واجلمعية التعاونية

اخلالد: دعم املبادرات واجلهود الهادفة لالرتقاء باألداء في قطاعات »األحمدي«
ثمن محافظ األحــمــدي الشيخ فواز 
اخلالد اجلهود االعتبارية التي تبذلها 
العديد من قطاعات العمل واالنتاج في 
محافظة االحمدي، مؤكدا اهميتها في 
االرتــقــاء مبستوى االداء فــي  مختلف 
القطاعات وينعكس بشكل ملموس 
وايجابي على اهالي وقاطني احملافظة.   

جــاء ذلــك خــالل لقاء احملافظ أمس، 
عضو مجلس ادارة جمعية ابوحليفة 
التعاونية ورئــيــس جلنة املشاريع 
الــصــغــيــرة باجلمعية فــهــد اخلــنــني ، 
وطبيب السكر واالمـــراض املزمنة في 
مركز ابوحليفة الصحي الدكتور محمد 
املهنا ، حيث اعرب اخلالد عن االرتياح 
جلهود القائمني على جمعية ابوحليفة 
التعاونية ومركز ابوحليفة الصحي 
ــى ان يصبح األكثر  لتأهيل املــركــز ال
متيزا في احملافظة، متمنيا التوفيق لهم 
مؤكدا عدم التواني عن دعم كافة اجلهود 

واملبادرات التي تصب في هذا االجتاه.
وفــي هــذا اإلطــار قــال الدكتور محمد 
املهنا إن اللقاء تطرق الى بحث التعاون 
املشترك بني محافظة االحمدي ومركز 
ابو حليفة الصحي خاصة في االنشطة 
التوعوية التي تنظمها احملافظة مبا يفيد 
أهالي االحمدي بوجه عام ، منوها الى 
السعي اجلاد الى حتويل مركز ابو حليفة 

الصحي الى افضل مركز في احملافظة من 
خالل مشروع مت اعــداده وعرضه على 
احملافظ لنيل الدعم املعنوي الالزم خالل 

الفترة املقبلة .
بدوره ثمن فهد اخلنني جهود محافظ 

ــه املــســتــمــر للشباب  ــم األحـــمـــدي ودع
الكويتي ولألفكار الواعدة واملبادرات 
اجليدة ، الفتا الــى التعاون املثمر بني 
ــواء  احملــافــظــة واجلــهــات املختلفة س
الرسمية او االهلية ، مضيفا أن جمعية 

أبوحليفة تتعاون في هــذا اإلطــار مع 
مركز أبوحليفة الصحي لتنفيذ هذا 
املــشــروع احلــيــوي الــذي يخدم أهالي 
املنطقة على نحو خاص واهالي األحمدي 

بوجه عام.

الشيخ فواز اخلالد مستقبالً اخلنني واملهنا 

إعداد احللوى العمانية

2022-2018 أطلقت استراتيجيتها اجلديدة 

األنصاري: جامعة الكويت تسعى للوصول إلى خطة 
طموحة تعكس سياستها التخطيطية السليمة 

د. حسني األنصاري

جانب من احلضور
حتــت رعــايــة وحــضــور مــديــر جامعة 
الــكــويــت أ.د حــســني األنـــصـــاري أطلقت 
جامعة الكويت استراتيجيتها اجلديدة 
2018-2022 في حفل نظمه مكتب نائب 
مدير اجلامعة للتخطيط صباح يوم أمس 
الثالثاء، وذلك بحضور أمني عام اجلامعة 
ونواب مدير اجلامعة واألمناء املساعدين 
وعمداء الكليات واألسرة اجلامعية ونخبة 
من ممثلي املؤسسات واجلهات احلكومية 

واخلاصة.
ــد مدير جامعة الكويت أ.د حسني  وأك
األنــصــاري فــي كلمة ألقاها خــالل احلفل 
على املنهجية التي اتبعتها جامعة الكويت 
في صياغة استراتيجيتها واملتمثلة في 
تعاون وجهود كليات وإدارات اجلامعة 
كــفــريــق واحــــد لــصــيــاغــة استراتيجية 
مستقبلية للسنوات اخلمس املقبلة وفق 
منهجية متكاملة قامت على مبدأ الشراكة 
االستراتيجية واملشاركة واملشاورات بني 
اجلميع للوصول إلى خطة طموحة تعكس 
سياسة التخطيط السليم الــذي انتهجته 
ـــداف تــراعــي متطلبات  اجلــامــعــة عبر أه
ــرة  التطوير والتنمية وطــمــوحــات األس

اجلامعية مبختلف قطاعاتها.
وأوضح أن استراتيجية جامعة الكويت 
2018-2022 جاءت لتواكب املستجدات 
ــرز القضايا التي منر بها  واملتغيرات وأب
في وقتنا احلالي ورســم السياسات التي 
حتاكي الواقع وتستشرف املستقبل وحتدد 

أدواته وأفضل السبل لتحقيقها.
وأشــار أ.د. األنصاري إلى أنه مت إعداد 
استراتيجية اجلامعة اجلديدة لتكون خطة 
واقعية مرنة قابلة للتعديل اآلني تستهدف 
ــاء بـــأداء اجلامعة ضمن منظومة  ــق االرت
متكاملة تسهم بتوجيه اجلامعة ملواكبة 
املؤسسات األكادميية املرموقة عاملياً من 
خالل تبني آليات التعليم اإلبداعي وتطوير 
الــنــظــم التعليمية بــصــورة تــتــوافــق مع 
متطلبات العصر احلديث، وإثــراء الرصيد 

املعرفي من خالل البحث العلمي في مختلف 
املــجــاالت والتخصصات، وتلّمس حاجة 
املجتمع وقضاياه لتقدمي احللول الناجعة 
ــذي يدفع نحو  ومتكني الفكر اإلبــداعــي ال
التحول القتصاد املعرفة، ويواكب ركب 
التقدم العاملي ويدعم التوجهات احلكومية 
فــي مــجــاالت التنافسية واالبــتــكــار ودفــع 

عجلة التنمية في البالد.
وفي اخلتام تقدم بخالص الشكر جلهود 
كل من ساهم )من داخل اجلامعة وخارجها( 
في إعــداد هــذه االستراتيجية مبا تشمله 
ـــداف، التي متثل منوذجاً  مــن غــايــات وأه
أمثالً لنجاح الشراكات االستراتيجية بني 
جامعة الكويت واجلــهــات واملؤسسات، 
مضيفاً »عملنا جميعاً يداً واحدة مما مكنّنا 
ــى إطـــار عمل مشترك يوّحد  للوصول إل
وينظم أولوياتنا حتت رؤيــة مستقبلية 
للجامعة«، مؤكداً حرص اإلدارة اجلامعية 
على تقدمي مختلف أشكال الدعم واملساندة 
لــفــرق التخطيط فــي الــكــلــيــات وإدارات 
اجلامعة من أجــل ترجمة محاور اخلطة 
على أرض الواقع وضمان جناحها من خالل 
العمل بأسلوب تشاركي والتعاون فيما 
بيننا لتحقيق أهداف اجلامعة وتطلعاتها، 
سائالً العلي القدير أن يوفق اجلميع خلدمة 
وطننا الغالي واملشاركة الفعالة في حتقيق 
ــة الكويت واملساهمة فــي بناء  ــة دول رؤي

كويت املستقبل.
وقــد تخلل احلــفــل عــرض فيلم رحلة 
إطــالق استراتيجية جامعة الكويت التي 
بدأت منذ عام 2016 واستمرت طوال عامني 
بالتنسيق والــتــشــاور مــع كافة منتسبي 
األسرة اجلامعية والشراكة االستراتيجية 
مــع مؤسسات وجــهــات الــدولــة املختلفة 
للوصول للتوجهات الرئيسية الستراتيجية 

اجلامعة 22-18.
وبــــدوره عـــرض مــســاعــد نــائــب مدير 

اجلامعة للتخطيط االستراتيجي أ.د ماجد 
الديحاني استراتيجية اجلامعة مبكوناتها 
األساسية من رؤيــة ورســالــة وقيم عمل، 
حيث تشمل االستراتيجية أربعة توجهات 
رئيسية هي )اجلودة – االبتكار – االستدامة 
– التواجد املتميز( تندرج ضمنها الغايات 
واألهداف األساسية الستراتيجية اجلامعة.
ــا يتعلق مبــكــونــات اخلطة  وحــــول م
االستراتيجية جلامعة الكويت )22-18(، 
بني الديحاني أنها تتألف من رؤية ورسالة 
وقيم مطورة تساهم في انتقال اجلامعة  
إلى مرحلة أكثر تقدماً في االرتقاء األكادميي 
والبحثي وتعزيز دورها املجتمعي، وذلك 
من خالل اعتمادها على توجهات رئيسية 
وغايات استراتيجية، حيث اعتمدت الرؤية 
لتكون جامعة الكويت صرحاً أكادميياً 
لالبتكار ذو مكانة عاملية متميزة، وأمــا 
رســالــة اجلامعة فتنص على أن جامعة 
الكويت مصدر رئيسي للطاقات البشرية 
ــادرة لتنمية االقــتــصــاد املــعــرفــي في  ــب امل
الدولة، من خالل االبتكار في التعليم العالي 
املتميز والبحث العلمي املؤثر واملساهمة 
الفعالة لتلبية احتياجات املجتمع وحتقيق 

تطلعاته.
وذكر أن استراتيجية اجلامعة تبنت عدداً 
من القيم واملبادئ لتكون دعامة رئيسية 
لها، وذلــك من خــالل خلق ثقافة سلوكية 
مشتركة بني منتسبي اجلامعة تتمثل في: 
اإلتقان واملهنية، النزاهة والشفافية، االبداع 
واملــبــادرة، العمل بــروح الفريق الواحد، 

واالنتماء والوالء.
ومن جانبها ذكرت م.خلود اجلاسم من 
فريق اخلطة االستراتيجية أنه من منطلق 
احلرص على تفعيل اخلطة االستراتيجية 
جلامعة الكويت )18-22( وضمان سيرها 
بنجاح، كان من الالزم بناء منظومة متكاملة 
ــاز وقياس األداء املؤسسي  ملتابعة اإلجن

بشكل دوري، حيث تشتمل على مؤشرات 
صممت بشكل يتوافق مع مكونات اخلطة 
االستراتيجية وهــي كالتالي: مؤشرات 
قيـاس األداء وهي مؤشرات تقيس اجلانب 
ــذي يحتوي  االستراتيجي من اخلطة وال
على الغايات واألهــداف االستراتيجية من 
خالل قياس النتائج املتوقعة من )األهداف( 
واألثــر املرجو من )الــغــايــات(، أمــا النوع 
الثاني من املؤشرات فهي مؤشرات متابعة 
اإلجناز وتقيس اجلانب التنفيذي من اخلطة 
والــذي يحتوي على مــبــادرات ومشاريع 
تنفيذية ضمن إطار زمني محدد، من خالل 

قياس نسبة ما مت إجنازه من تلك املشاريع.
وبينت املهندسة منى حسني من فريق 
التخطيط االستراتيجي جلامعة الكويت 
أنــه في ظل توجه الــدولــة نحو احلكومة 
االلكترونية وتعزيز النظم والتقنيات 
التكنولوجية احلديثة للعمليات واإلجراءات 
املتبعة حرصت جامعة الكويت على تبني 
نظام آلي جديد إلدارة األداء االستراتيجي 
يدعم توجه اجلامعة نحو التحول الرقمي 
وأمتتة اخلدمات، ولضمان حوكمة منظومة 
قياس األداء املؤسسي جلامعة الكويت 
  )Corporater(مت التعاقد مــع شركة
لتطبيق نظام آلي إلدارة األداء االستراتيجي 
يساهم في قياس األداء على كافة املستويات 
ـــة للجامعة مما يحقق مبدأ الدقة  اإلداري
والشفافية في عرض املعلومات باإلضافة 
إلى التحديد اآلني لألداء وسرعة احلصول 

على التقارير الداعمة التخاذ القرار.
وأشارت إلى أنه قد مت متويل هذا النظام 
بالكامل من خالل بروتوكول التعاون بني 
جامعة الكويت واللجنة الوطنية لدعم 
التعليم ووقفية التعليم ليكون أول مشروع 
في اجلامعة ميول من خالل الوقفية، وفي 
اخلــتــام مت عــرض نبذة عــن النظام اآللــي 

إلدارة األداء جلامعة الكويت.

مبــبــادرة كرمية من النائب األول لرئيس 
ــوزراء ووزيــر الدفاع الشيخ ناصر  مجلس ال
ــان  صباح األحــمــد، وتوجيهات رئيس األرك
العامة للجيش الفريق الــركــن محمد خالد 
اخلــضــر، نظمت مديرية التوجية املعنوي 
والــعــالقــات الــعــامــة ممثلة بــفــرع الــشــؤون 
ــة اإلجتماعية عــدد من  ــدم االســالمــيــة واخل
الرحالت ألداء مناسك العمرة ملنتسبي وزارة 
الدفاع واملتقاعدين وعدد من منتسبي احلرس 

الوطني.
اجلدير بالذكر أن هذه الرحالت هي ليست 
األولى من نوعها حيث سبق وأن قامت وزارة 
الــدفــاع بتسيير رحــالت مماثلة وقــدمــت من 
خاللها كافة التسهيالت للمعتمرين تقديراً منها 

ملا قدموه من خدمات جتاه وطنهم الغالي .

»التوجية املعنوي« نظمت بعض الرحالت ألداء مناسك 
العمرة ملنتسبي وزارة الدفاع  واحلرس الوطني 

جانب من املكرمني

جانب من  املعتمرين 


