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مسابقة فادية السعد العلمية تنطلق
إلى العاملية.. وللجنسني املوسم املقبل

دارين العلي

تنطلق مسابقة الشيخة 
فادية السعد العلمية التي 
الســعد  مبــرة  تنظمهــا 
العلمي  للمعرفة والبحث 
الــى العاملية فــي دورتها 
املقبلة ٢٠٢٣-٢٠٢٤ لتشمل 
ان  العالــم بعــد  كل دول 
حققــت جناحــات مميزة 

محليا وخليجيا وعربيا.
وفي هذا السياق، قالت 
رئيس مجلس إدارة املبرة 
الشــيخة فادية السعد ان 
املســابقة التــي خصصت 
للطالبــات منــذ انطالقها 

عام ١٩٩٩ ســيتم إطالقها الى العاملية للطلبة 
والطالبات معا لتبادل اخلبرات واالستفادة من 
جتارب اآلخرين. ولفتت الســعد خالل مؤمتر 
صحافــي عقد امــس األول الــى ان الهدف من 
املسابقة هو إعداد جيل من الطالبات املوهوبات 
والفائقات في املجاالت العلمية والعمل اجلماعي 
وتنمية خيالهن وربطه مبجالي الهندسة التقنية 
والقدرة على حل املشكالت من الواقع، موضحة 
ان جميــع دول العالــم توجــه اهتماما كبيرا 
بفئة الشباب وأصبح وجود املسابقات الدولية 
ضرورة ملحة لدى كثير من الدول حيث يساعد 
وجودها على الترابط بني الشعوب ونشر الثقافة 
حــول العالــم. وأكدت على أهمية املســابقات 
العلمية في صقل شــخصية ومواهب الطلبة 
وتطوير قدراتهم العقلية وتعزيز روح االبتكار 
لديهم، الفتة الى ان مثل هذه املسابقات تخلق 
وتنمي روح التنافس في املجال العلمي الذي 
شهد قفزات كبيرة متطورة، مشيرة الى أهمية 
توفير هذه املنصات واملراكز املتخصصة لتنمية 
اجلانب العلمي لدى األجيال املقبلة، مشــيدة 
باملستويات التي ظهرت عليها الطالبات في هذه 
املسابقة وجديتهن في إيجاد احللول العلمية 

وفق نظم فنية وتقنية مبتكرة.
وحول تطور املسابقة، ذكرت أنها تطورت 
كثيرا، حيث يحرص القائمون عليها على تدريب 
الطالبــات ومتكينهن علميا ســواء من خالل 

البرامــج التدريبية أو ورش العمل التي تقام 
للطالبــات يقدمها متخصصــون في مختلف 
مجاالت البحث العلمي وماهيته لرفع قدراتهن 
العلمية ومتكينهن من اتخاذ القرارات السليمة، 
مؤكدة أن املسابقة جنحت في حتقيق أهدافها.

وبينت أن الكويت سبقت األمم املتحدة في 
التنمية املستدامة ومنها إعداد النساء في تقلد 
املناصب القيادية ومواقع صنع القرار ومتكينهن 
منذ الصغر وإعدادهن اإلعداد العلمي السليم، 
وذلــك من خالل ما تقدمه املســابقة من إعداد 
علمي للطالبات، مشيرة إلى أنها بدأت باملرحلة 
الثانوية ثم شــملت املتوســطة واجتهت بعد 
ذلك الى املرحلة االبتدائية كونها النواة األولى 
لتنمية املهارات العلمية، واملسابقة حتى وإن 
شملت الشباب إال انها ستواصل تركزها على 
الفتيات كونه حقا علينا كنســاء، لذا ستعمل 
املســابقة على تكثيف جهودها في دعم الفتاة 

وصقل مهاراتها العلمية والقيادية.
وأعربت عن األمل في إنشــاء مراكز علمية 
متقدمة ومتطورة في الكويت لبناء الشخصية 
تواكــب املتغيرات والتطورات العاملية لتضع 
الكويــت على اخلريطة العلميــة العاملية بني 
مثيالتها من الدول املتقدمة، الفتة الى ان هناك 
مراكــز علمية قائمــة بالفعل ورغبــة وإرادة 
سياسية حقيقية اال ان تلك املراكز غير مفعلة 

بالشكل املطلوب.

السعد: الكويت سبقت األمم املتحدة في التنمية املستدامة

الشيخة فادية السعد متحدثة خالل املؤمتر الصحافي              (أحمد علي)

طارق الشيخ: دور بارز لإلعالم الكويتي
في دعم وتعزيز أنشطة األمم املتحدة

أسامة دياب

أكد ممثل األمني العام لألمم املتحدة واملنسق 
املقيم بالكويت د.طارق الشيخ على أهمية دور 
اإلعالم في دعم وتعزيز أنشطة األمم املتحدة 
ونقل صورة واضحة ودقيقة ملختلف الفعاليات 

التي تقوم بها األمم املتحدة في الكويت.
وأضاف الشيخ في تصريح صحافي على 
هامش حفل االســتقبال الذي أقامه مبناسبة 
زيــارة مديرة مركز األمم املتحدة لإلعالم في 
لبنان وسورية واالردن والكويت مارغو حلو 
إلى البالد إلجراء محادثات مع املسؤولني عن 
االعالم وعدد من اجلهات اإلعالمية الشعبية 
في الكويــت بغية توثيق التعــاون الثنائي 
اإلعالمي بني األمم املتحدة واالعالم الكويتي 
فيما يخص تغطية األحداث احمللية والدولية 
ذات االهتمام املشــترك. ولفت إلى ان مارغو 
حلو مــن اإلقامات اإلعالميــة البارزة والتي 
تتمتــع بحضور قــوي على مســتوى األمم 
املتحدة ســواء إقليميا أو دوليا، مشيرا إلى 
حرص األمم املتحدة على استمرار التواصل 
مع وســائل اإلعالم واملؤسســات الصحافية 
الكويتيــة، مبينا ان إدارة اإلعالم الدولي في 
األمم املتحدة هي املسؤولة عن تغذية ودعم 

املوظفني اإلعالميني في األمم املتحدة، وذلك من 
خالل وضع استراتيجية للمكاتب اإلقليمية 
التابعة لها، مشيرا إلى أنه يتم حتديث هذه 

االستراتيجية دوريا.
بدورها، أكدت مديرة مركز األمم املتحدة 
لإلعالم في لبنان وسورية واألردن والكويت 
مارغو حلو ان زيارتها ليست األولى للكويت 
ولكنها تزور البالد بشكل سنوي للتنسيق 
مع مكتب األمم املتحدة في الكويت، حيث يتم 
اجراء لقاءات مع املســؤولني عن اإلعالم في 
الكويت وذلك لتســليط الضوء على أهداف 
التنمية املستدامة وخلق استراتيجية مالئمة 
تتســق مع تلك األهداف مبــا في ذلك توفير 

املواد واحلمالت اإلعالمية.
ولفتــت حلو إلــى تنظيــم األمم املتحدة 
لــدورات تدريبيــة لإلعالميني علــى تغطية 
األحداث املهمة واألماكــن امللتهبة في العالم 
باإلضافة إلى توفير التدريب املستمر للفرق 
االعالميــة لألمم املتحدة في ظل عالم متغير 

تتميز أحداثه بالسرعة والتعقيد.
وبينت ان اإلعالم العربي بصفة عامة يقوم 
بدوره على أكمل وجه في تغطية األحداث في 
مختلف أنحاء العالم وخاصة األماكن امللتهبة 
بصورة حيادية ودقيقة مبا يعكس الواقع.

خالل حفل استقبال أقامه مبناسبة زيارة مديرة مركز األمم املتحدة لإلعالم

د.طارق الشيخ ومارغو حلو وعدد من احلضور خالل احلفل  (ريليش كومار)

نقل طالبة في إحدى املدارس املتوسطة  
بـ «اإلسعاف» تعرضت لضيق في التنفس

عبدالعزيز الفضلي

تعرضــت طالبــة فــي 
احــدى مــدارس املرحلــة 
املتوســطة الى ضيق في 
التنفــس بســبب مــرض 
الربو الذي تعاني منه، األمر 
الذي أدى الى سرعة نقلها 
للمستشفى لتلقي العالج.

وكشفت مصادر تربوية 
لـ «األنباء» عن أن الطالبة 
التــي تعانــي مــن مرض 
الربو تعرضت الى ضيق 

في التنفس، مشيرة إلى عدم وجود ممرضة 
في العيادة املدرسية، حيث تغيبت عن العمل 
منذ األسبوع املاضي، مما جعل مديرة املدرسة 
تتصل باإلسعاف وإبالغ ولي األمر بحالة ابنته. 

وأوضحــت املصادر انه علــى الفور وصلت 
اإلسعاف، ومت نقل الطالبة إلى املستشفى لتلقي 
العالج، داعية وزارة التربية الى تخصيص 

ممرضتني في املدرسة للظروف الطارئة.

ممرضة املدرسة غائبة منذ األسبوع املاضي

سيارة اإلسعاف لدى نقلها الطالبة

«األنباء» تنشر اإلجراءات التنفيذية لنظام الصندوق املالي
للعام الدراسي احلالي: ٤٣٠٢ دينار دفعة أولى لكل روضة

عبدالعزيز الفضلي

الوكيــل املســاعد  أعلــن 
للقطاع املالي بوزارة التربية 
يوســف النجار عــن حتويل 
الدفعة االولى من العام الدراسي 
لكل روضة ٤ آالف و٣٠٢ دينار 

للصندوق املالي املدرسي.
جاء ذلك في نشرة أصدرها 
النجار ملدارس رياض األطفال 
بشــأن االجــراءات التنفيذية 
لنظام الصندوق املالي للعام 
الدراسي ٢٠٢٢ /٢٠٢٣ وتلقت 
«األنباء» نســخة منها، حيث 
اكد خاللهــا أن تتولــى إدارة 
الشؤون املالية مراقبة امليزانية 
واحلسابات بتمويل حسابات 
الصندوق املالي املدرسي على 
دفعتني، األولى في بداية العام 
الدراسي جلميع املدارس ويتم 
الصرف منها حتى ٢٠٢٣/٣/٣١

ويتم التحويل حسب احلاجة 
وحسب الرصيد املتوافر لكل 
جهة على أن يخصم أي مبلغ 
لم يستهلك خالل العام الدراسي 
من الدفعة الثانية للصندوق 
املالــي املقررة فــي أول أبريل 
مــن كل عام، ويعتبر «املدير/ 
املدير املساعد» «املديرة/ املديرة 

وقــدره ٧٥٠ دينــارا للصرف 
منه على اخلبرات التعليمية 
واحتياجاتها شامال احتياجات 
املوسيقى، مع السماح لشراء 
الوسائل التعليمية والقصص 
واللوحــات  واملجســمات 
املمغنطــة واأللعاب التربوية 
شريطة موافقة املوجهة الفنية 
مســبقا مــع توقيع املشــرفة 
الفنية عليها ثم يتم اعتمادها 

من قبل مديرة الروضة.
وشدد النجار على ضرورة 
االلتزام بالشروط واإلجراءات 
واملستندات الواجب توافرها 
في فواتير الصرف من حيث 
حتويالت الــوزارة أو املوارد 
األخرى، يجب أن تكون الفواتير 
أصليــة وموقعة مــن البائع 
ومســجل بها العنــوان ورقم 
التلفون والتاريخ وأن تكون 
دون شطب أو تغيير أو حتريف 
وأن تكون األصناف املشتراة 
في حدود األصناف املصرح بها 
وبشرط توقيع وختم املديرة 
علــى جميــع الفواتيــر، وفي 
حالة الشــراء مــن اجلمعيات 
التعاونية يرفق شريط ماكينة 
النقد مع الفاتــورة، موضحا 
اســتثناء ممــا ســبق تقبــل 

التي سيتم اعتمادها لتسوية 
املالــي  حســاب الصنــدوق 
املدرسي والتي تخص صيانة 
املنشــآت كأعمــال الصيانــة 
البسيطة والعاجلة والطارئة 
فقط وبنودها كالتالي: صيانة 
بسيطةـ  صيانة أعمال النجارة 
ـ الدهانات البسيطة ـ صيانة 
وتوريد وتركيب زجاجـ  صيانة 
األعمال الصحية البسيطة مثل: 
تغطية مناهل الصرف وغرف 
التفتيــش ـ تنظيف وصيانة 
خزانات املياه في حالة وجود 
ثقــب أو إذا فــاض املاء منهاـ  
انسداد أحد املراحيض أو جزء 
من شــبكة الصرف الصحي ـ 
صيانة وتوريد وتركيب أعمال 
الكهرباء البسيطة (ومن ضمنها 
صيانة وإصالح برادات املياه) 
التكييــف للوحدات  صيانــة 
العادية فقــط وعلى املدارس 
واملناطق التعليمية التنسيق 
مع مراقبــات الصيانة في كل 
منطقة في حال طلب صيانة 
مختلفة وحسب اللوائح وعدم 
االتصــال بشــركات الصيانة 
مباشــرة، حيــث إن هنــاك 
إجراءات تعاقدية يجب االلتزام 

بها ضمانا حلقوق الوزارة.

ســندات الصرف دون إرفاق 
الفاتــورة في حاالت الشــراء 
من الشــبرة أو سوق السمك 
أو النقل من املــدارس بحيث 
ال يتعدى املبلغ املصروف في 
هذه احلالة ٣٠ دينارا، كما أن 
أجرة املزارع وقدرها ٣٠ دينارا 
تعتبر ضمن سلفة الصندوق 
املالي للريــاض فقط على أن 
تــدرج صــورة مــن البطاقة 
املدنية له مع ســند الصرف. 
وحدد النجار مجاالت الصرف 
لباقي املبلــغ من مخصصات 
الصنــدوق املالي: قرطاســية 
وأدوات مكتبية (أحبارـ  أقالمـ  
ملفاتـ  أوراق تصوير) املجالت 
احملددة بنشرة إدارة املكتبات 
ـ تصويــر مســتندات ـ مواد 
وخامــات متنوعة ـ حتميض 
أفالمـ  بذور وشتالتـ  صيانة 
آالت (الطابعــة ـ التصويــر ـ 
الفاكس)ـ  مجســمات وألعاب 
تربويــة ـ مصاريــف بنكية ـ 
أدوات النجارةـ  أدوات الزراعة 
التنظيــف  ومــواد  أدوات  ـ 
والتعقيم ـ نقل من املدرسة ـ 
تصليح أقفال ـ تعبئة سلندر 
الغاز ـ صيانة وتعبئة طفاية 
احلريق، الفتا الى أن الفواتير 

يوسف النجار

املســاعدة» املفوضــون فــي 
الصرف من احلسابني مسؤولني 
إداريــا ومدنيــا وجنائيا عن 
جميع العمليات املالية املتعلقة 
املدرســي  املالي  بالصنــدوق 
وحســاب املوارد األخرى، إن 
وجد، مشــيرا الــى أن املبالغ 
اخلاصــة بحســاب حتويالت 
الريــاض  الــوزارة ملــدارس 
(الصندوق املالي املدرسي) مت 
حتويلها إلى البنوك للصرف 
منها حتــى ٢٠٢٣/٣/٣١، حيث 
مت حتويــل الدفعة األولى من 
العام الدراســي لــكل روضة 
وقدرهــا ٤٣٠٢ دينــار، ومت 
تخصيص جزء من هذا املبلغ 

«الهيئة اخليرية» دشنت «صعوبات التعلم لالجئني السوريني»

جيانوي: القمتان الصينية - العربية واخلليجية الشهر املقبل

ليلى الشافعي

نظمــت الهيئــة اخليريــة 
حفــل  العامليــة  اإلســالمية 
تدشــني مشــروع «صعوبات 
التعلــم لالجئــني والنازحني 
السوريني»، برعاية وحضور 
الهيئــة د.عبــداهللا  رئيــس 
املعتــوق وممثلــي املنظمات 
الدولية واإلقليمية والكويتية 
والشخصيات املهتمة ببرامج 
تعليم الالجئني وممثلني أمميني 
العربية  لبعــض اجلامعــات 
«مسار املناهج وجتويد العملية 
التعليمية» والذي تنفذه الهيئة 
بالشراكة مع البنك اإلسالمي 
للتنميــة في جــدة وصندوق 
التضامن اإلســالمي وجمعية 
التميز وذلك في فندق كراون 
بالزا أمس. في البداية، وصف 
د.عبــداهللا املعتــوق األزمــة 
اإلنسانية السورية بأنها مأساة 
القرن والكارثة األكثر مأساوية، 
حيث أدى النزاع في ســورية 
الى تهجير اكثر من ١٣ مليون 

أسامة دياب

أعــرب أمني عــام املجلس 
الوطنــي للثقافــة والفنــون 
واآلداب د.عيسى األنصاري، 
عن سعادته بحضور افتتاح 
الثقافــي الصيني  املهرجــان 
للســينما والطعــام، مشــيدا 
باحلضور الهائل والذي يدل 
على تنوع الثقافة الصينية.

وأشــار األنصــاري فــي 
تصريحات للصحافيني على 
هامش افتتاح املهرجان الثقافي 
الصينــي للســينما والطعام 
بالتعــاون مع مكتبة الكويت 
الوطنية إلى أن هذا البلد الكبير 
في عدد ســكانه واملتعدد في 
أعراقه واملتميز في حضوره 
على الساحة الدولية استطاع 
أن يقــدم للعالــم أمنوذجــا 
حضاريــا بــه األمــن واألمان 
والصناعة واحترام األقليات 
واألديان والتنوع الذي نفخر 

به كلنا أبناء الشرق.
ولفت إلــى أن الصني بلد 
داعــم للســالم والــدول التي 
حتتاج الى مزيد من االهتمام 
التعليميــة  النواحــي  فــي 
والصحية واإلســكانية، كما 
انــه شــريك جميــل للعالــم 
وصديق للكويت، وهذا دليل 
على االنســجام فــي املواقف 
والتبادل التجاري الكبير بني 
البلدين في كل املجاالت، داعيا 
الى العمل على تقدمي املزيد من 
الفعاليات الثقافية والتعاون 
مع املجلــس الوطني للثقافة 

واملكتبة الوطنية.
بدورها، أكــدت مدير عام 
الوطنيــة  الكويــت  مكتبــة 
الشــيخة رشــا الصبــاح أن 
العالقات الكويتية - الصينية 
امتدت لقــرون مضت مرورا 
بطريق احلريــر وصوال الى 
العصــر احلالــي، الفتــة الى 
أن الكويــت مــن أولــى دول 

على ســبيل املثال مشروعات 
اإليــواء التــي تقدر بـــ ٦٫٢١٢

وحدة سكنية بتكلفة إجمالية 
٢٦ مليون دوالر استفاد منها 
٣٧ الف نــازح والجئ، ومتت 
كفالة الطلبة السوريني وبرامج 
تأهيليــة لهــم جتــاوزت ١٠
ماليني دوالر، حيث كفلت ٤٦

مــن جانبه، قال الســفير 
الصينــي لدى البالد تشــانغ 
جيانوي: لقد حافظت الصني 
والكويت رغم آالف األميال التي 
تفصل بينهما على العالقات 
الودية بني شــعبيهما، وقبل 
٥١ عامــا أصبحــت الكويــت 
أول دولــة عربية في اخلليج 
أقامت عالقات ديبلوماسية مع 
الصني، وفي السنوات التالية 
ســارت الصــني والكويت يدا 
بيــد وأبدتا التفاهــم والدعم 

املتبادلني.
وأضاف جيانوي: توجنا 

والبرامج واملشاريع التي ساهم 
فيها، حيث كانــت املبالغ ١٫٢

مليار دوالر وصرف منها ٩٠٪ 
على الدول الفقيرة، مشيرة الى 
ان الصندوق ركــز على دعم 
املشاريع وتطوير قدرات األفراد 

وخلق فرص عمل لهم.
مــن جهتــه، لفــت عضو 
العليــا للمشــروع  اللجنــة 
وقيادي القدرة على الصمود 
والهشاشة في البنك االسالمي 
للتنمية محمد االمني، الى عمل 
البنك في مجال دعم الالجئني 
في الدول األعضاء، وقال األمني 
وصلت مساهمة مجموعة البنك 
اإلسالمي للتنمية الى الالجئني 
والنازحني واملجتمعات املضيفة 
الى اكثر من ٥ مليارات دوالر 
والبنــك يســتهدف حاليــا ٣

مشاريع منها املشروع احملتفل 
به اآلن، وهو تعزيز الوصول 
الى التعليم والتدريب املهني 
لالجئني الســوريني في تركيا 
ولبنان واألردن وحكومة إقليم 

كردستان العراق.

بشكل مشترك. وأكدت الشيخة 
رشا أن املطبخ الصيني مسار 
لفهم الصني احلقيقية بالنسبة 
ملن يرغب في تعميق معرفته 

بتلك البالد.
وتابع: يسعدنا أن نشارك 
خبرتنــا في التنميــة، لكننا 
لن نصــدر أو جنبر اآلخرين 
على اتباع النموذج الصيني، 
الفتــا الى انه مــن املتوقع أن 
القمــة الصينيــة -  تنعقــد 
العربيــة والقمــة الصينيــة 
- اخلليجيــة، اللتان ســتتم 
املقبل،  الشــهر  استضافتهما 
واللتــان ســتتضمن لقاءات 
تاريخية بــني الصني والدول 
العربية ودول مجلس التعاون 
اخلليجي لتبادل اخلبرات في 
مجال التنمية وتعزيز التعاون 

املشترك.
وذكر أن الصني تقف على 
أهبة االستعداد للعمل مع بقية 
العالم لتعزيز القيم اإلنسانية 
املشتركة املتمثلة في السالم 
والتنمية واإلنصاف والعدالة 
والدميوقراطية واحلرية ولدفع 
بناء مجتمع مصير مشــترك 
للبشــرية، وبالتالــي تقــدمي 
مساهمات جديدة أكبر للقضية 
النبيلــة للســالم والتنميــة 

للبشرية.

ألف طالب وأنشأت ٨ مدارس 
ومعهدا لعلوم الطاقة البديلة 
وال تزال الهيئة تكفل اكثر من 
٥ آالف طالب سوري سنويا.

بدورها، حتدثت مدير عام 
صندوق التضامن االســالمي 
للتنمية د.هبة محمد علي عن 
عمل الصندوق من عام ٢٠٠٧

العالقات بني البلدين بالتعاون 
املثمــر مما وطد من أوشــاج 
صداقتنا، ومنذ وصولي إلى 
الكويت في مايو املاضي، تأثرت 
الكبير ألصدقائنا  بالشــغف 
الكويتيــني بالصــني، والذي 
كان مرتفعا كارتفاع درجات 
احلرارة هنا وتأثرت باهتمامهم 
القــوي بالثقافــة الصينيــة، 
وعندما اتصلت بالشيخة رشا 
الصباح، تزامنت أفكارنا حول 
تعزيز التبادالت الثقافية بني 
الشعبني، ولذلك قررنا تنظيم 
الثقافي الصيني»  «املهرجان 

بالتعاون مع البنك اإلسالمي للتنمية وصندوق التضامن اإلسالمي وجمعية التميز

سفير الصني أشاد خالل افتتاح املهرجان الثقافي الصيني للسينما والطعام بعالقات بالده مع الكويت

د.عبداهللا املعتوق في مقدمة احلضور خالل املؤمتر  (ريليش كومار)

جانب من فنون املطبخ الصيني                   (متني غوزال) استمتاع احلضور باملقطوعات املوسيقية الصينية

الشيخة رشا الصباح ود.عيســى األنصاري والسفير الصيني تشانغ جيانوي 
خالل قص شريط االفتتاح

شــخص، مضيفــا: واصلــت 
الهيئة اخليرية بالتعاون مع 
شركائها في الداخل واخلارج 
تخفيف معاناة الالجئني، حيث 
مت تنفيــذ آالف املشــروعات 
اإلغاثية والتنموية والثقافية 
والنفســية  واالجتماعيــة 
طوال ســنوات األزمة، ومنها 

املنطقة التــي اقامت عالقات 
ديبلوماسية مع الصني، وذلك 
عام ١٩٧١ وتطورت العالقات 

الثنائية في شتى املجاالت.
الشــيخة رشــا  ولفتــت 
الصباح الى القواسم املشتركة 
بني البلدين، موضحة أن األمور 
التي جتمعنا بينهما أكثر من 
تلك التي تفرقنا، مؤكدة دور 
مكتبة الكويــت الوطنية في 
إبــراز ثقافة الكويــت للعالم 
وعرض ثقافات العالم املختلفة 
وجلــب كل ما هــو مفيد الى 

اجلمهور احمللي.

األنصاري: الصني بلد غني بثقافته قدم منوذجًا حضاريًا مميزًا للعالم.. وشريك وصديق للكويت

ملشاهدة الڤيديو
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