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الحمد: اختيار مصر محطة لـ »كن من المتفوقين« موفق لتاريخها الحضاري العريق

هي الواجهة التي تعبر عن مدى 
رقي وتطور االمم والشعوب.

ابراهيم  الطالب املتفوق  وقال 
الدعيج ان املتاح����ف في الكويت 
بحاجة ال����ى املزيد م����ن العناية 
لتفعيل دورها الثقافي عبر تزويدها 
باحدث التقنيات العاملية في مجال 
املتاحف واساليب عرض  تشييد 
محتوياتها لتكون واجهة جاذبة 
ملختلف السياح والزائرين ناهيك 

عن ابناء الكويت ذاتهم.
واضاف ان الكويت حتمل تاريخا 
عريقا وارثا ثقافيا مشرفا البد ان 
يعرض باجمل وازهى صورة ليطلع 
جيل الشباب على ما اجنزه وحققه 
االجداد في طريق كفاحهم حلماية 
الكويت من الطامعني والرقي بها 

في مختلف املجاالت.

اسرهم ووطنهم بكل خير.
واوضح احلمد ان اختيار مصر 
لتكون محطة لهذا البرنامج اختيار 
موفق مل����ا تتمتع به م����ن تاريخ 
حضاري عريق وعالقات تواصل 
وتعاون قدمية مع الكويت مبينا 
انها دول����ة ذات ارث ثقافي كبير 
ومتتلك جتارب ناجحة في العديد 

من املشاريع التنموية.
النش����اط  الى  واش����ار احلمد 
االمنائي للصندوق الكويتي للتنمية 
الذي يقوم باسم الشعب الكويتي 
عبر مش����اريع متنوعة اس����همت 
العالقات  بشكل الفت في توطيد 
البلدين.واضاف ان  احلميمة بني 
نشاط الصندوق في مصر وغيرها 
من الدول يعبر عن االخالق النبيلة 
التي يتحلى بها الشعب الكويتي 

السيما فيما يخص مساعدة االشقاء 
واالصدقاء والوقوف الى جانبهم. 
من جانبه قال الطالب عبدالعزيز 
الربيعان في كلمة باس����م الطلبة 
املش����اركني بالبرنامج ان برنامج 
»كن من املتفوقني« يعد من احملطات 
املهمة في حياة الطلبة املشاركني 
علميا وعمليا لكونه يغذي جوانب 
متنوعة في شخصياتهم تؤهلهم 
لالستمرار على طريق التفوق حتى 

فيما بعد التخرج.
 الى ذلك دعا عدد من الطالب 
املتفوقني الى تعزيز نشاط املتاحف 
في الكويت وتوس����يع انتشارها 
لتقوم بدورها احلضاري على اكمل 
وجه. واكد الطالب عقب زيارتهم 
للمتح����ف املص����ري بالقاهرة ان 
املتاحف ودور العرض التاريخية 

وتوفير أمان كهربائي للسكان.
هذا واش����اد سفيرنا في مصر 
د.رشيد احلمد مبشروع »كن من 
القاها  املتفوقني«. وقال في كلمة 
على هامش لقائه الطلبة املتفوقني 
ان مثل هذه املب����ادرة تفتح امام 
الطلبة العديد م����ن االبواب التي 
يستطيعون من خاللها مواصلة 
متيزهم العلمي في الوقت احلالي 

والعملي فيما بعد التخرج.
واضاف ان البرنامج يتيح لهم 
لقاء عدد من الشخصيات العربية 
املس����ؤولة عن قطاعات مختلفة 
وزيارة مؤسسات ومنشآت متنوعة 
ثقافية وتاريخية وسياحية مما 
يعتب����ر فرصة مثالية لتوس����يع 
مدارك الطلبة وتنمية حتصيلهم 
الثقافي مبا يع����ود عليهم وعلى 

القاهرة - هناء السيد
زار وف����د برنام����ج »ك����ن من 
املتفوقني« الذي ينظمه الصندوق 
الكويتي للتنمية امس مقر شركة 
كهرباء مص����ر بهدف التعرف الى 
أوج����ه التع����اون ال����ذي يجمعها 
مع الكوي����ت. والتقى الوفد خالل 
الزيارة رئيس مجلس ادارة الشركة 
د.محمد عوض ورئيس هيئة الطاقة 
اجلديدة واملتجددة م.عبدالرحمن 
صالح ووكيل اول وزارة الكهرباء 
املصرية محمد موسى لالطالع على 
آخر ما توصلت اليه مصر في مجال 

الطاقة وتوليد الكهرباء.
من جانبه رحب رئيس مجلس 
ادارة شركة كهرباء مصر القابضة 
في كلمة القاها بهذه املناسبة بالوفد 
الكويت����ي واملب����ادرة التي نظمها 
الصندوق الكويتي للتنمية بتسيير 
رحلة خاصة للمتفوقني يستطيعون 
من خاللها زيادة حتصيلهم العلمي 
والثقافي وبالتالي تأهيلهم ملراحل 

ما بعد التخرج.
واض����اف ان التعاون املصري 
الس����يما في مجال توليد الطاقة 
م����ع الكوي����ت ممثل����ة بصندوق 
التنمي����ة االقتصادية العربية بدأ 
منذ س����نوات طويلة عبر العديد 
من املشاريع التنموية التي مولها 
الصندوق، مش����يرا الى ان قطاع 
الكهرباء والطاقة هو اكثر القطاعات 
املصرية تعاونا مع الصندوق في 
مشاريع مبحافظات مختلفة. واعرب 
عن ش����كره للدعم الكويتي الذي 
عكس العالقات املميزة التي تربط 
الرسمي  البلدين على املستويني 
والشعبي مبينا ان هذه املشاريع 
حققت نتائج ايجابية على مستوى 
حتسني املستوى املعيشي وتنمية 
االقتص����اد ورفع معدالت التنمية 

الطلبة الكويتيون زاروا »كهرباء مصر« والمتحف المصري

د.رشيد احلمد في لقطة تذكارية مع الطلبة املتفوقني

قال رئيس احتاد بلديات الضاحية اجلنوبية 
محمد سعيد بأن إرس����ال الصندوق الكويتي 
للتنمية االقتصادية العربية للطلبة والطالبات 
املتفوقني في رحالت خارجية دليل على اهتمامه 
بحاالت التفوق العلمي في الكويت ومستقبل 

األجيال القادمة.
جاء ذلك في تصريح لسعيد ل� »كونا« خالل 
استقباله وفد الطالبات الكويتيات املتفوقات 
الزائر الى لبنان حاليا في رحلته االولى التي 
ينظمها الصن����دوق الكويتي بعنوان »كن من 

املتفوقني«.
وأوض����ح »ان العصر احلال����ي هو عصر 
املتفوقني وان استطعنا ان ننجح وان نتفوق 
ب����كل املجاالت فإننا نكون ف����ي مصاف الدول 

والشعوب واحلضارات املهمة«.
واس����تعرض خالل لقائ����ه بالطالبات أهم 

املشاريع العمرانية واإلسكانية واإلمنائية التي 
ميولها الصندوق الكويتي في الضاحية اجلنوبية 
من مراكز صحية واجتماعية و رياضية ووحدات 
سكنية والتي تأثرت بشكل كبير بعد العدوان 

االسرائيلي على لبنان في 2006.
إل����ى ذلك، جال وفد الطالب����ات الكويتيات 
املتفوقات الذي يزور لبنان حاليا على عدد من 
مشاريع الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية 
العربي����ة في جنوب لبنان والتي تبلغ قيمتها 

حوالي 48.4 مليون دوالر.
وقال منسق أعمال الصندوق في اجلنوب 
علي خليفة ل� »كونا« خالل اجلولة ان إجمالي 
عدد مشاريع الصندوق في جنوب لبنان يبلغ 
17 مشروعا تتنوع ما بني البنية التحتية وأعمال 
التنمية االجتماعي����ة واالقتصادية والثقافية 

واألثرية.

وفد الطالبات تجول ميدانياً في الضاحية الجنوبية

وفد الطالبات خالل جولته في الضاحية اجلنوبية

جانب من احلضور

الغبرا: تطوير مقدرة الشباب على فهم أساسيات 
القيادة والتعبير عن أنفسهم من أهم أهداف الدورة

من خالل حوارات »املقهى العاملي 
للشباب« الذي شرحت تفاصيله 
املسؤولة االجتماعية في »جسور 
عربية«> مقبولة ياسني قائلة 
ان هذه الورش���ة ناقشت أسئلة 
رئيسية عن كيفية حتقيق الشباب 
لطموحاتهم وأحالمهم على الرغم 
التي  من الصع���اب واملعوقات 
يواجهونها في البيئة احمليطة، 
كم���ا ناق���ش املتدرب���ون كل ما 
يتعلق مبسؤوليتهم االجتماعية 
واإلنس���انية كقادة شبان جتاه 

حرية ومسؤولية الكلمة.
وقام بإدارة الورش���ة كل من 
عمر املدني وندى مكي من شركة 
املواهب الوطنية للتدريب وهي 
شركة سعودية متخصصة في 
تنمية املواهب والتي قامت بتنفيذ 
العديد من هذه املقاهي وآخرها 
كان مقهى الشباب العربي الذي 
عقد مببادرة من مؤسسة »فكر« 

في بيروت سبتمبر املاضي.

االختالف وكيفية تقييم التجارب 
والتعلم منها في إطار مراجعة 

النفس.
وع���ن طريقة املش���اركة في 
البرنام���ج قال الغبرا ان ذلك مت 
بالتعاون مع جمعيات النفع العام 
واجلمعيات الشبابية وجامعة 
الكويت الفس���اح املجال واسعا 
أمام أكبر ق���در من الراغبني في 
تنمية الشخصية القيادية لديهم 
نظرا ملا حتققه هذه الشخصية 
من إنتاج على أرض الواقع وفي 

كل املجاالت.
بجه���ود  الغب���را  وأش���اد 
الش���خصيات التي شاركت في 
التدريب وهم د.ابتهال اخلطيب، 
ساجد العبدلي، رنا اخلالد، محمد 
الدالل، مشاري احلمود، وجيهة 
حبيب، منى العرفج، آرونا الدفا، 

خالد الروضان، وأنس ميرزا.
وتخلل حفل التخرج امتحان 
للقدرات القيادية لدى املجموعات 

رندى مرعي
أكد رئيس ش���ركة جس���ور 
عربية د.شفيق الغبرا ان برنامج 
القادة الذي أعدته الشركة بتمويل 
من مؤسس���ة مبادرة الشراكة 
األميركية الشرق أوسطية »ميبي« 
جنح ف���ي إطالق مجموعات من 
الشباب عملوا في مجال اإلعالم 
واألعمال واملشاريع، كما قام عدد 
من املشاركني في دورات البرنامج 
بالظهور على أكثر من وس���يلة 
إلى  إعالمية كويتي���ة وعربية، 
جانب إيفاد عدد من املش���اركني 
الى مؤمت���رات في كل من لبنان 
واألردن إضافة الى مشاركتهم في 
مؤمتر فكر الكويت في ديسمبر 

.2009
كالم الغبرا جاء خالل تخريج 
90 مش���اركا في البرنامج الذي 
استمر منذ يونيو حتى ديسمبر 
2009 وال���ذي طبق���ت دوراته 
وس���ائل مبتكرة وغير تقليدية 
وذات طابع عملي في التدريب، 
ما جعل كل مش���ارك في الدورة 
مش���روع بناء مهارات وتنمية 
قدرات واستخالص خبرات وذلك 
في جمعية اخلريجني الكويتية 
التي اس���تضافت بدورها ورش 

عمل البرنامج.
وتابع الغبرا ان للدورة عدة 
أهداف أهمها تطوير مقدرة الشبان 
والشابات على فهم واستيعاب 
أساس���يات القي���ادة ومهاراتها 
باالضافة الى التعبير عن أنفسهم 
وما يجول في تفكيرهم من قضايا. 
وقد تضم���ن البرنامج كتاباتهم 
لرسائلهم احلياتية والتعمق في 
طرق حتقيقها وتطوير مهارات 
العمل اجلماعي والتعرف على 

»جسور عربية« خرّجت 90 مشاركاً في »برنامج القادة«

)أنور الكندري( د. شفيق الغبرا يلقي كلمته

»ارتقاء« تطلق الملتقى األول بعنوان »خليجيات نحو الريادة«
برعاية الشيخة فريحة األحمد وضمن أنشطة »هال فبراير«

)كرم دياب(املتحدثون في املؤمتر الصحافي لـ »ارتقاء«

البروفيسور دورنج يحاضر عن الموسيقى البلوشية في »دار اآلثار«
ضم����ن املوس����م الثقافي لدار 
اآلثار االسالمية يلقي البروفيسور 
جان دورجن محاضرة باالجنليزية 
النشوة  حتت عنوان »موسيقى 
والشفاء البلوشية« في السابعة 
من مساء االثنني 2010/2/8 مبركز 
امليدان الثقافي )مقر منطقة حولي 
التعليمية( يقدم احملاضرة ويدير 
حولها النقاش احمد خاجة عضو 

اللجنة التأسيسية ألصدقاء )الدار(. 
يذكر ان البروفيسور دورجن هو 
رئيس قسم االبحاث باملركز القومي 
الفرنسي لالبحاث العلمية. أصدر 
12 كتابا حول التقاليد والثقافات 
املوس����يقية في آس����يا الوسطى. 
ونشر أكثر من 100 مقال في مجال 
تخصصه بعضها في دوائر معرفة. 
كما أص����در 40 قرصا مدمجا في 

نفس املجال. ميدان عمله ودراساته 
االساسية التقاليد املوسيقية في 
الطقوس  وسط اسيا. فضال عن 
الش����امانية، أمضى  الصوفي����ة 
البروفيسور دورجن زمنا طويال 
في كراتش����ي، حيث أتقن العزف 
الصوفي والبلوش����ي على اآللة 

الوترية )سورود(.
تدور محاضرة وس����ماعيات 

البروفيس����ور دورجن حول اآللة 
املوسيقية االساس����ية الشديدة 
التعقيد لدى شعب البلوش وهي 
)السورود( لها اربعة أوتار حلنية 
وستة اخرى متجانسة. ويعزف 
عليها عادة عازفون من س����الالت 
قدمي����ة له����م خب����رة طويلة في 
االداء املوسيقي التقليدي. تشرح 
احملاض����رة الطق����وس التعبدية 

والس����اعية للش����فاء من االسقام 
باس����تخدام االيقاعات املوسيقية 
التي يؤديها عادة بعض الكهنة. 
وتعزف طوال ليل املريض ومتثل 
محاول����ة التواصل م����ع الروح. 
تصحب احملاضرة عرض ڤيديو 
صور في كراتشي لهذا اللون من 
االداء املوسيقي لم يسبق عرضه 

أو نشره من قبل.

رندى مرعي
اعلن رئيس الرابطة الكويتية 
لتنمية املوارد البشرية »ارتقاء« 
د.نامي النامي عن انطالق انشطة 
ملتقى »خليجيات نحو الريادة« 
برعاية رئيسة اللجنة العليا جلائزة 
األم املثالية الشيخة فريحة األحمد 
يوم الس����بت املقبل في 6 فبراير 
والتي تستمر أنشطته حتى 17 منه 

ضمن أنشطة »هال فبراير«.
وخالل مؤمتر صحافي شارك 
فيه اعضاء اللجنة العليا املنظمة 
للملتقى قال النامي ان هذا امللتقى 
هو االول م����ن نوعه في اخلليج 
العربي حيث يسلط الضوء على 
الطاق����ات النس����ائية الرائدة في 
الكويت واخلليج العربي في مجاالت 
تنموية شتى كالتخطيط والتطوير 
التنموي والتعلي����م واالقتصاد 
والبيئة والتنمية األسرية واإلعالم 

والثقافة والتراث وذلك من خالل 
عرض لنم����اذج قصص جناحهن 
وذلك ف����ي مكتبة البابطني ضمن 

انشطة هال فبراير 2010.
وقال النامي ان دمج انش����طة 
امللتقى ضمن مهرجان هال فبراير 
يأتي لتفعيل دور التنمية البشرية 
وادخ����ال النش����اطات الثقافي����ة 
التخصصية، ويحقق هذا التحالف 
بني »ارتقاء« وه����ال فبراير قيمة 

مضافة في الشق الثقافي.
النامي عن نشاطات  وحتدث 
امللتقى الذي يتم بالتعاون ايضا 
مع منظمة األمم املتحدة للتنمية 
الصناعية »اليونيدو« التي ستمثل 
بحضور الرئيس االقليمي للمنظمة 

د.هشام سليمان حسني.
وتابع انه سيتخلل النشاطات 
امسية ش����عرية في اليوم األول 
وفي باقي األيام س����يكون هناك 

مش����اركات لكوكبة من املميزات 
الكويتيات واخلليجيات الرائدات 

في مجاالتهن.
من جانبها حتدثت عضو اللجنة 
العلمي����ة واللجنة العليا املنظمة 
منيرة الصعيد عن كيفية اختيار 
الرائدات للمشاركة في امللتقى وذلك 
من خالل وضع معايير ومحاور 
بالتعاون مع منظمة األمم املتحدة 
للتنمية الصناعية حيث كان هناك 
مسح ش����امل في الكويت ودول 
اخلليج العربي لتحديد املقاييس 
التي مت عل����ى اساس����ها اختيار 

املشاركات في امللتقى.
وتابعت الصعيد ان كل النساء 
املش����اركات له����ن دور في مجال 
التنمية البش����رية ف����ي مختلف 

املجاالت االجتماعية.
اللجنة  بدوره اعتبر عض����و 
العليا املنظمة اسماعيل الشطي 

ان »ارتقاء« حتقق من خالل امللتقى 
احد أهدافها والذي يصب في تنمية 
املوارد البش����رية اميانا منها بأن 
الكويت من الدول الرائدة في مجال 
التنمية والتطوير البشري ولديها 
رس����الة ورؤية بأنها ستكون من 
األوائل في مج����ال التنمية وذلك 
بدعم أبناء املجتمع الكويتي الذي 
يتوق ليكون األول في كل شيء.

وقال الشطي ان »ارتقاء« تسعى 
لتنمية وصناعة القيادات البشرية 
في الكويت كل في مجال تخصصه 
من خالل انشطة متخصصة خصبة 

في صناعة الفرد.
وتنظم الرابطة الكويتية لتنمية 
املوارد البشرية »ارتقاء« من خالل 
مرك����ز صناع املس����تقبل ابداعي 
معرض انتاجيا تس����ويقيا لدعم 
املنتجة وذلك  الشبابية  الطاقات 
يوم الثالثاء 9 فبراير الساعة 10.30 

صباحا برعاية وحضور الشيخ 
الرئيس  املالك الصب����اح  فيصل 
الفخري ملركز صناع املس����تقبل 
ابداعي وسفير الكويت لدى اململكة 
األردنية الهاشمية وذلك في سوق 

شرق.
من جانب آخر، تقيم الرابطة 
رحل����ة مخي����م »ش����ركة النفط« 
لألصح����اء وذوي االحتياج����ات 
اخلاصة لدمج هاتني الفئتني وذلك 

يوم 13 فبراير.
وفي ومي 15 و16 فبراير ستقيم 
»ارتقاء« مؤمترا جلودة التعليم في 
الكويت. وتزامنا مع العيد الوطني 
ستقدم ارتقاء للكويت أعلى سارية 
متحركة في العالم والتي سيرفع 
عليها العل����م الكويتي يومي 25 
و26 فبراير وجتدر االشارة الى انه 
مت تسجيل السارية في موسوعة 

غينيس.

النامي: إدراج ملتقى »ارتقاء« في »هال فبراير« يعتبر قيمة مضافة في الشق الثقافي والمجتمعي للمهرجان


