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سفيرنا في األردن أشاد بجهود «اإلصالح»

أكد ســفير الكويت لــدى األردن عزيز 
الديحانــي أن الكويــت أصبحــت بفضــل 
التوجيهات السامية من القيادة السياسية 
العليا والدعم منها عنوانا للعمل اإلنساني 
بشــتى مجاالته، كما أنهــا حتظى مبكانة 
رفيعة في مجال العمل اخليري الهادف إلى 

إغاثة املنكوبني واملستضعفني.
وأضــاف الديحانــي خــالل اســتقباله 
نائب رئيس جمعية اإلصالح محمد العمر 

ومديــر إدارة القطــاع التربــوي د.جعفر 
احلداد والرئيس التنفيذي لنماء اخليرية 
ســعد العتيبــي، ومديــر إدارة اإلغاثة في 
«مناء» خالد الشامري ومدير التسويق في 
«مناء» عبدالعزيز اإلبراهيم، ان الكويتيني 
يسطرون باســتمرار صفحات جديدة في 
العمل اإلنســاني ويقدمون الدعم اإلغاثي 
لالجئني الســوريني فــي األردن في جميع 

املناسبات.

السفير عزيز الديحاني مستقبالً وفد جمعية اإلصالح

تعاونية الفنطاس تسّلم
٢٢٨٩٩ دينارًا إلى بيت الزكاة

محمد راتب

قــام رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة 
الفنطــاس التعاونية خالد الدخيل وأمني 
الصندوق فايز السهلي وأمني السر ناصر 
احلمدان بتســليم زكاة مال اجلمعية عن 
الســنة املاليــة املنتهية في ٣١ أغســطس 
٢٠٢١ البالغة ٢٢٫٨٩٩ دينارا إلى وفد بيت 
الزكاة برئاســة مدير إدارة تنمية املوارد 
نايف اجليماز ومحاسب قطاع الشركات 

في بيت الزكاة محمد القضيبي.
وقد أوصى رئيس مجلس اإلدارة خالد 
الدخيل القائمني على بيت الزكاة بأن تعطى 
األولوية ملســاعدة احملتاجــني من أهالي 
منطقة الفنطاس ومناطق عمل اجلمعية.

وخالل اللقاء، قدم وفد بيت الزكاة الشكر 
والتقديــر ألعضاء مجلس اإلدارة على ما 
قدموه من دعم لبيت الزكاة ومشــاركتهم 
في حتقيق رسالته في توزيع الزكاة على 

مستحقيها من أفراد املجتمع.

خالد الدخيل خالل تسليم شيك زكاة جمعية الفنطاس لوفد بيت الزكاة

أحمد النويبت وأنفال عبدالرحيم من stc مع املشاركني خالل عرض آش مان دانة اجلاسم خالل بث اإلعالن التلفزيوني الغنائي بعنوان «وايد عشقناها»

stc تختتم مشاركتها في «األڤنيوز سكاي»
االتصــاالت  شــركة  اختتمــت 
الكويتيــة stc، الرائــدة فــي متكني 
التحــول الرقمي وتقــدمي اخلدمات 
املبتكرة واملنصات املتكاملة للعمالء 
في الكويت، مشاركتها الناجحة في 
«األڤنيوز ســكاي» املوســم الثاني، 
والذي أقيم في األڤنيوز خالل شهر 
فبرايــر وضم مجموعة متنوعة من 
األنشــطة التي تناسب جميع أفراد 

العائلة من األطفال والكبار.
وفــي بيــان لهــا، ذكــرت stc أن 
مشــاركتها في هذه الفعالية هدفت 
إلى مشاركة الشعب الكويتي االحتفال 
باألعياد الوطنية، كجزء من برنامج 
املسؤولية االجتماعية الشامل الذي 
أعدته خالل شــهر فبراير ملشــاركة 
الشعب الكويتي احتفاالته باألعياد 
الوطنية، حيث أطلقــت stc العديد 
مــن األلعاب التفاعلية واملســابقات 
في جناحها باألڤنيوز، وقامت كذلك 
بتوزيع مجموعة من اجلوائز القيمة 

على الزوار واملشاركني.
واشتملت الفعالية على بث اإلعالن 
التلفزيونــي الغنائي بعنوان «وايد 

حتت شــعار «فبرايــر وايد غير مع 
stc»، انسجاما مع استراتيجيتها في 
مجال املسؤولية املجتمعية للشركات، 
وتزامنا مع احتفاالت الكويت باألعياد 

الوطنية يومي ٢٥ و٢٦ فبراير.
وبهذه املناسبة، قالت مديرة عام 
اتصاالت الشــركات فــي «stc» دانة 

اجلاســم: «ســعداء باإلقبال املتميز 
على احلــدث والتفاعل واملشــاركة 
 ،stc البــارزة مــن قبل زوار جنــاح
وخاصة من فئة الشباب واألطفال. 
وفخورون كذلك مبشاركتنا في مبادرة 
مجتمعية تضاف إلى قائمة أنشطتنا 
الترفيهية جلميع أهل الكويت خالل 

شهر فبراير».
وأوضحت اجلاســم: من األهمية 
مبكان أن ندعم املجتمع احمللي انطالقا 
من دورنا الريادي في السوق وشبكة 
عالقاتنا املتينة مع كل من القطاعني 
احلكومي واخلاص إلظهار اعتزازنا 
وحبنا للكويت وأهــل الكويت. في 
هذا الصــدد، ونيابة عن stc، أود أن 
أشكر املنظمني واملشاركني والزوار 

على جعل هذا احلدث ناجحا.
واختتمــت: تهــدف stc إلى إثراء 
أمنــاط حيــاة الناس عبــر مختلف 
اجلوانب، ســواء كان ذلك من خالل 
مجموعتنــا الواســعة مــن احللول 
والعــروض، أو مــن خــالل إطــالق 
األنشطة واملبادرات التي تسهم في 

تعزيز التواصل مع أفراد املجتمع.

عشقناها» الذي أطلقته stc احتفاال 
بالعيد الوطنــي، حيث تلقى العمل 
الفني استحسانا وتعليقات رائعة، 
األمر الذي بدا جليا من خالل تفاعل 
اجلمهور احلاضر للفعالية، باإلضافة 
إلى ذلك، نظمت stc أمسية سينمائية 
لفيلم آش مان والتي حظيت بإقبال 
كبير من قبل األطفال وتضمن سحبا 
للفوز بتذكرتني حلضور املسرحية، 
باإلضافة الى فرصة خلوض جتربة 
حصرية لدخول ما وراء الكواليس، 
وبالتالي قررت stc إقامة ليلة إضافية 
خالل األسبوع األخير من الفعالية.

واحتفاال بأعياد الكويت الوطنية 
 stc يومــي ٢٥ و٢٦ فبرايــر، نفــذت
فعاليات متواصلة على مدار شــهر 
فبرايــر في إطار برنامجها الشــامل 

stc جانب من أنشطة جناح

أمل الصباح بحثت مع سفير «األوروبي»
التعاون في «التدريب واالستشارات»

أكدت رئيسة احتاد شركات 
واالستشــارات  التدريــب 
الكويتية الشيخة أمل الصباح 
أن االحتاد ومن خالل تخصصه 
في عمليات التنمية والتمكني 
والتدريــب واالستشــارات 
يسعى إلى تعزيز ودعم جهود 
التنمية داخل الكويت ودعم 
الكفــاءات الوطنية ومتكينه 
وتأهيله وفق أعلى املعايير 
العامليــة وإفســاح املجــال 
أمامه للمساهمة في اخلطط 

التنموية للدولة.
وأضافــت الشــيخة أمــل 
الصباح أنها التقت أمس وعدد 
من مسؤولي االحتاد مع سفير 
االحتاد األوروبي لدى الكويت 
وقطر د.كريســتيان تودور، 
لبحث أوجه التعاون بني احتاد 
شركات التدريب واالستشارات 
وبعثة االحتاد األوروبي بهدف 
االطــالع على أحدث املعايير 
العاملية في مجاالت التدريب 
واالستشارات والتنمية لنقلها 

داخل الكويت
من جانبه، أعرب السفير 
د.كريســتيان تــودور عــن 
ســعادته بزيارة مســؤولي 
احتــاد الشــركات للتدريــب 
واالستشارات، مشيرا إلى أنه 
اطلع على أهمية مشــروعهم 
حيث مت خالل اللقاء االتفاق 
على بحث أطر وإمكانية إقامة 
التعاون بني احتاد شــركات 
واالستشــارات  التدريــب 
الكويتيــة وبعثــة االحتــاد 

األوروبي

الكويتيــة  واالستشــارات 
د.سارة املنصور أن االحتاد 
يســعى لدعــم الكويــت في 
تطبيق خطط التنمية ضمن 
استراتيجية ورؤية الكويت 

.٢٠٣٥
وأضافــت أن الهــدف من 
االجتمــاع مع بعثــه االحتاد 
الكويت وقطر  األوروبي في 
هــو تعزيــز آليــات العمــل 
والتعــاون مــا بــني االحتاد 
األوروبــي واحتــاد التدريب 
الكويتيــة  واالستشــارات 
خاصة فيما يتعلق بتطبيق 
معايير اجلودة األوروبية علي 
اعلي املســتويات للمساهمه 
في متكني الكفاءات الوطنية 
وتدريبهم علي أعلي املعايير 

الكويتيــة علــى تواصل مع 
مؤسســة التميــز احلكومية 
اكيــو إم  األوروبيــة (فــي 

األوروبية).
وأضافت أن االجتماع يعد 
انطالقــة لتحقيــق اخلطوة 
األولــى لتطبيــق معاييــر 
اجلودة األوروبيــة وبرامج 
العامليــة  الكفــاءة  مهــارات 
علــى اعلــى املســتويات في 
الكويت لرفع مستوى األداء 
في مختلــف قطاعات الدولة 
وخاصة احلكومية والنفطية 
واملصرفيــة، وذلــك حملاكاة 
التحديات  العوملة ومواجهة 
العصريــة من خــالل متكني 
الكويتــي وتأهيله  العنصر 
بأعلى املعايير العاملية الالزمة. 
كما ذكرت بأنه ستكون الذراع 
التنفيذيــة لهــذا املشــروع 
الوطنــي احليــوي شــركة 
جلوبل فرانشــايز للتدريب 
واالستشــارات مــن خــالل 
افرعها املنتشــرة عامليا وما 
لهذه الشــركة من باع طويل 
فــي ذات املجــال وتقنيــات 
متميزة تســتخدمها الشركة 
منــذ ١٧ ســنة فــي التدريب 
واالستشارات وباالستعانة 

بخبرائها حول العالم
وفي ختام هذا اللقاء، أكد 
السفير د.كريستيان تودور 
أنه في ضوء آخر املجريات في 
أوكرانيا فإن الدول األوروبية 
وG٧ واستراليا تؤيد وتدعم 
دولة أوكرانيا وشــعبها في 

هذه األيام الصعبة.

العامليــة وتأهيلهــم بشــكل 
مهني وفني عالي املســتوى 
للمساهمة في تطبيق خطط 
االســتراتيجية  التنميــة 

الكويتية ٢٠٣٥.
ان  املنصــور  وأكــدت 
االجتمــاع كان فاعال وهاما، 
معربــة عن الشــكر لســفير 
االحتاد األوروبي د.كريستيان 
تودور الهتمامــه بتطلعات 
االحتاد، معربة عن أنه سيكون 
هنــاك تعاون قريــب ومثمر 
بــني االحتاد وبعثــه االحتاد 

األوروبي.
وبينت أن اللقاء كان األول 
مع سفير االحتاد األوروبي، 
الفتة إلى أن احتاد شــركات 
واالستشــارات  التدريــب 

وفق أحدث املعايير العاملية بهدف إفساح املجال للكفاءات للمساهمة في اخلطط التنموية للدولة

الشيخة أمل الصباح والسفير د.كريستيان تودور ود.سارة املنصور وعدد من احلضور

وأضــاف د.تودور انه مت 
أيضا االتفاق على البحث عن 
كيفية تقدمي الدعم والتعاون 
مع االحتاد ملا ملسناه من أهمية 
األمــر فــي تعزيــز الكفاءات 
الكويتية وهذا أمر يســعدنا 

ويهمنا أيضا.
كمــا أكــد حــرص بعثــة 
االحتاد األوروبي منذ أن قدمت 
للكويت عــام ٢٠١٩ االهتمام 
بالتعــاون مــع دول اخلليج 
خاصة الكويــت والتي تأتي 
دائما في صدارة هذا التعاون 
واهتمــام االحتــاد األوروبي 

مبستقبل هذا التعاون.
مــن جهتهــا، أوضحــت 
التنفيــذي الحتاد  الرئيــس 
التدريب  معاهــد وشــركات 

«ورتل»: عودة مجالس السماع
قســم  رئيــس  أعلــن 
احللقــات بــإدارة شــؤون 
الكــرمي والُســنة  القــرآن 
النبويــة «ورتــل» التابعة 
عمــر  النجــاة  جلمعيــة 
الكندري عن عودة انطالق 
برنامــج مدرســة اإلمــام 
البخاري ملجالس الســماع 
وسط حضور وتفاعل فاق 
التوقعــات، موضحــا أن 
مجالس السماع من السنن 
املهجــورة التــي كادت  أن 
تندثر في  هذا الزمان، وهي 

عبارة عن جرد الكتــب واملنظومات املطولة والقصيرة، 
ويــراد به  قراءتها قراءة يســتقصي بها القارئ ما يريده 

منها، وتقام حلقات املجالس «عن ُبعد».
وأوضح الكندري أنه سيقدم هذه املجالس املباركة ثلة 
من العلماء البارزين في العالم اإلسالمي منهم: أ.د.أحمد 
عيسى املعصراوي، ومسند البحرين الشيخ نظام محمد 
صالح اليعقوبي، ومسندة اليمن الشيخة صفية األهنومي 

(وهي من أعلى األسانيد).
واضاف أن القراءة على الشــيوخ لهــا ٤ أنواع األول 
منها: قراءة سرد ورواية، والثاني: قراءة ضبط وعناية،   
الثالث: قراءة تنكيت وإفادة،  والرابع: قراءة شرح ودراية، 
 مبينا أن من املجالس املهمة الثابتة أسبوعيا في «ورتل» 
مجلس يومــي الثالثاء واخلميس الســاعة ٢ ظهرا على 
مسندة اليمن الشيخة صفية األهنومي، ومجلس اجلمعة 

الساعة ٨ مساء مع د.أحمد املعصراوي.

«رحماء بينهم»: شراكة مع «أمانة األوقاف»عمر الكندري
أعلنت جمعية «رحماء 
بينهم» اخليرية االنتهاء من 
مشــروع «عموم اإلطعام» 
والــذي مت بالتعــاون بني 
األمانــة العامــة لألوقــاف 
واجلمعية، وذلك من خالل 
صــرف كوبونــات للمواد 
التموينية والغذائية لألسر 

املتعففة داخل الكويت.
وفي تصريح صحافي، 
قال نائــب رئيس مجلس 
«رحمــاء  جمعيــة  إدارة 
بينهم» علي خالد البحر: لقد 

جنح املشروع في الوصول إلى الفئات األكثر 

حاجة وأولوية في املجتمع 
من األسر املتعففة، الذين مت 
صرف الكوبونات لهم بعد 
دراسة مركزة ومستفيضة. 
وأشار إلى أن التعاون مع 
األمانــة العامــة لألوقــاف 
في هذه املشــروع أكسبنا 
املزيد من اخلبرة من خالل 
التاريــخ الناصــع واإلرث 
العريق لألمانة في مجاالت 
العمل اخليري، موضحا أن 
املشروع ساهم في تخفيف 
املعاناة عن األسر املتعففة 
داخل البالد، وسد جانبا من احتياجاتها. 

علي البحر

«الوزان املتحدة» تكشف عن أحدث معدات 
حتضير القهوة من eversys السويسرية

أعلنت شركة الوزان املتحدة التجارية، 
عن شراكتها مع شركة eversys السويسرية 
لطــرح أحــدث معــدات حتضيــر القهوة 
األوتوماتيكيــة سويســرية الصنــع في 
الكويت، فهي تتميز مبزج أحدث التقنيات 
مع مهارات الباريســتا (محضر القهوة)، 
حيث توفر هذه املعدات ألصحاب املقاهي 
واملطاعم القــدرة على تقدمي قهوة بنفس 
املذاق واجلودة كل مرة من خالل ضغطة 

زر واحدة.
ونظمت شركة الوزان املتحدة حفل إطالق 

ملنتجاتها اجلديدة بحضور مجموعة من 
نخبة أصحــاب الكافيهات واحملامص في 
 eversys الكويت وبحضور ممثلي شــركة
كمال بنجوجام مدير التطوير والتسويق 
للمجموعة وفدريكو اورتايل املدير االقليمي 
للمجموعة، كمــا حضر زيد الوزان املدير 

العام لشركة الوزان املتحدة التجارية.
وفــي احلفل حتدث نائــب املدير العام 
في شركة الوزان املتحدة التجارية محمد 
زيد الوزان قائال: يسرنا ان نوفر لعمالئنا 
وحملبي القهوة منتجات eversys املبتكرة.

صدور كتاب اإلعالمي رضا السناري
«هكذا تعُبر الكويت إلى املستقبل»

صــدر باألســواق كتــاب 
للزميل رضا الســناري حتت 
عنــوان «هكذا تعبــر الكويت 
إلى املستقبل …٢٠ اقتصاديا 
وسياسيا شخصوا أزمتها املالية 

وخارطة حلها».
ويتضمن الكتاب ٢٠ حوارا 
نشــرها الزميل الســناري في 
جريــدة الراي ضمن سلســلة 
حــوارات اقتصاديــة وطنية، 

في مبادرة إعالمية مســؤولة استهدفت فتح 
مناقشــات مع املجتمع بهدف تسليط الضوء 
على املخاطــر احلادة واملزمنــة التي تواجه 
املاليــة العامة واالقتصاد، مع توثيق مرحلة 
مــن أكثر املراحل التــي واجهت فيها الكويت 
تعقيــدات اقتصادية في تاريخهــا. وفتحت 
السلســلة احلــوار مع ٢٠ من صنــاع القرار 
والقيادات التي تعكس جميع مكونات املجتمع، 
وذلك في مســعى لتنظيم حركة الســير في 
االجتاهات االقتصادية الصحيحة، وألن يتأمل 
املعنيون طويال باإلشارات احلمراء التي أضيئت 
مجتمعيا لتصحيح املســار، خصوصا مسار 
«التنافس الشعبوي بني السلطتني التشريعية 
والتنفيذية رغم مخاطر نفاد السيولة». ولعل 
ما مييز السلسلة، ليس تنوعها لناحية أسماء 
ومناصب وتخصصات من استضافتهم فحسب، 

بل اتسامها بالشمولية، جلميع مكونات املجتمع 
وأطيافه، لتكون ساحة لتالقي األفكار، إن لم 
يكــن اتفاقا فاختالفا، ومنبــرا ملقاربات أكثر 
القضايا اجلدلية املثارة منذ فترة ولتشخيص 
أبرز املشــاكل والتحديــات التي تتعرض لها 
الكويت اقتصاديا وماليا، وتقدميها ضمن رؤية 
جماعية شمولية، وبوصفات محددة لألولويات 
االقتصادية من وجهة نظر املجتمع للحكومة، 
وليس العكس كمــا درجت العادة، وذلك في 
مسعى لتجاوز جمود املعاجلات والعجز عن 
مواجهة حتديات الظروف املستجدة، وآخرها 
ما فرضته جائحة كورونا على البشر واحلجر.

وببســاطة وبعيدا عن أي تعقيد يســلط 
كتاب (هكذا تعبر الكويت إلى املســتقبل ٢٠ 
اقتصاديا وسياسيا شــخصوا أزمتها املالية 
وخارطــة حلهــا) الضوء على أبرز املشــاكل 

والتحديات التي تتعرض لها الكويت.

كتاب الزميل رضا السناري

الزميل رضا السناري

تودور: الدول األوروبية وG٧ وأستراليا تؤيد وتدعم دولة أوكرانيا وشعبها في هذه األيام الصعبة


