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الصندوق الكويتي للتنمية.. مسيرة جناح وتطور متتد على مدى ٦١ عامًا
بنهايــة كل عــام، ومــع 
اإلشراقات األولى لشهر يناير، 
حتل أهم مناســبة في تاريخ 
الصندوق الكويتي، إنها ذكرى 
تأسيسه في احلادي والثالثني 
من ديسمبر عام ١٩٦١، وصدور 
قانــون إنشــائه وممارســته 
كأول  التنمــوي،  لنشــاطه 
وأعرق مؤسسة تنموية تعمل 
على مســاعدة الدول العربية 

والنامية.
يحتفــل  العــام  وهــذا 
الصندوق مبرور ٦١ عاما على 
بدء مسيرته اإلمنائية، ليواصل 
جهوده في دعم قضايا التنمية 
بالدول العربية والدول األخرى 

النامية.
جهود تنموية

ومع حلول هــذه الذكرى، 
يــزداد الصنــدوق الكويتــي 
عزما علــى مواصلــة عطائه 
وجهوده في دعم قضايا التنمية 
في الدول الناميــة، إذ أصبح 
الصندوق شريكا في مسيرة 
التنميــة الدولية، ســواء من 
القروض واملســاعدات  خالل 
التي تقدمها الكويت ويشرف 
عليها ويديرها، أو عبر متويل 
إقامة مشروعات متثل أولوية 
لدى حكومات الدول املستفيد.

وعلى مدى ٦ عقود مضت، 
أســهم الصندوق فــي متويل 
مشــروعات فــي نحــو ١٠٥
دول، منهــا ١٦ دولــة عربية، 
و٤٢ أفريقية، و١٩ في شــرق 
وجنوب آسيا واحمليط الهادي، 
و١٧ في وسط آسيا وأوروبا، 
الالتينيــة  أميــركا  و١٣ فــي 
والبحر الكاريبي. وباإلضافة 
إلى القروض، يقدم الصندوق 
معونات فنية لتمويل خدمات 
الــدول  ملســاعدة  متنوعــة 
املستفيدة في متويل أنشطة 
تســاعدها على تسهيل تنفيذ 

عملياتها اإلمنائية.
مساهمات محلية

إلــى جهــود  وباإلضافــة 
الدوليــة، عــــزز  التنمويــة 
مسؤوليتـــــه  الصنــــدوق 
املجتمعيــة منذ بدايــة العقد 
اجلديــد عبــر املســاهمة في 
العديد من األنشطة واملبادرات 
االجتماعية واالقتصادية، لدعم 
جهود التنمية داخل الكويت، 

وحتويلها لصالح املؤسســة 
العامة للرعاية السكنية منذ 
عام ٢٠٠٣، وذلك لدعم جهودها 

في األزمة اإلسكانية.
برنامج تدريب املهندسني

ومازال الصندوق يواصل 
الكــوادر  لتأهيــل  جهــوده 
برنامجــه  عبــر  الوطنيــة، 
املهندســني  التدريبي لتأهيل 
واملعماريني الكويتيني حديثي 
التخرج، والذي أطلقه في عام 
٢٠٠٤. وقــد بلغ عدد خريجي 
البرنامــج منــذ إطالقــه ٣٠

سبتمبر ٢٠٢٢ نحو ٨١٩ متدربا 
ومتدربة.

برنامج كن من املتفوقني

أطلق الصنــدوق برنامج 
«كن مــن املتفوقني» في ٢٠١٠
لتنظيــم رحــالت كل عــام 
ملجموعة من طلبــة الثانوية 
العامــة املتفوقــني للتعــرف 
علــى أبــرز املشــاريع التــي 
ساهم الصندوق في تنميتها. 
وقد نظــم الصندوق ١١ رحلة 
بإجمالــي ٢٦٤ طالبا وطالبة 
منذ إطالق البرنامج حتى ٣٠

ســبتمبر ٢٠٢٢ إلى ١٤ دولة، 
منها مصر، األردن، أوزبكستان، 
الصني، تركيا، لبنان، تونس، 

للعواصف الرملية: خالل العام 
املاضــي، ســاهم الصنــدوق 
فــي متويل مشــروع التكيف 
والصمود للعواصف الرملية 
العابــرة للحدود  والترابيــة 
بــني برنامــج األمم املتحــدة 
البشــرية  للمســتوطنات 
(املوئل) ودولة الكويت مبنحة 
مقدارها ٤ ماليــني دينار (ما 
يعــادل ١٢٫٨ مليــون دوالر)، 
بهدف معاجلة املسببات التي 
تؤدي إلى تكــون العواصف 
الرملية والترابية من النواحي 
واجليولوجيــة  املناخيــة 
والكيميائية، لتوفير بيئة آمنة 
ونظيفة للسكان في الكويت في 
احلاضر واملستقبل. وسيجنب 
هذا املشروع الكويت املصادر 
الباعثة للغبار، وهو ما يعمل 
على حتسني الصحة العامة في 

الكويت واملنطقة.
٭ هيئــة الربــط الكهربائــي 
لــدول مجلــس «التعــاون»: 
وقــع الصندوق خــالل العام 
املاضــي اتفاقية هــي األولى 
مــن نوعها، وبدايــة لتعاون 
مثمر بني الصنــدوق وهيئة 
لــدول  الكهربائــي  الربــط 
التعــاون اخلليجي  مجلــس 
العربية، إذ ساهم الصندوق 
الكويتــي فــي إنشــاء محطة 

تتضمن كذلك متويل املشاريع 
التي تسهم في حتقيق أهداف 
 ،(SDGs) التنمية املســتدامة
والتي تهدف إلى التركيز على 
التنمية الدولية في أبعاد ثالثة 
هي: االقتصادية، واالجتماعية، 
والبيئية، ما ميهد الطريق حلل 
مشكلة الفقر، واألمن الغذائي، 
بــني اجلنســني  واملســاواة 
والتغيرات املناخية. وتتضمن 

استراتيجية الصندوق:
٭ تعزيز الدور الريادي.

٭ احملافظة على االســتدامة 
املالية.

املسؤوليـــــة  تعزيــــز  ٭ 
االجتماعية للصنـدوق.

٭ تنميــة املــوارد البشــرية 
وحوكمة أنظمة عمل الصندوق.
الصنــدوق  دور  إظهــار  ٭ 
التنموي داخل وخارج الكويت.

مشاركات عاملية

املاضــي،  العــام  وخــالل 
حرص الصندوق على املشاركة 
الفعاليات  العديــد مــن  فــي 
احمللية والدولية واملؤمترات 
وورش العمــل ليؤكــد علــى 
أهمية توفير موارد لألجيال 
احلاضرة واملستقبلية، وذلك 
عبــر احملافظة علــى املوارد 
احملدودة واســتغاللها بشكل 

املغرب، وسريالنكا.
مساعدة الالجئني

على مدى عقود، رســخت 
الكويت بصماتها اإلنسانية في 
مساعدة الالجئني حول العالم، 
وذلك بالتعاون والتنسيق مع 
هيئات األمم املتحدة، واملنظمات 
الدولية األخرى املعنية بشؤون 
الالجئني وحقوق اإلنسان في 

دول كثيرة.
وقد كان الصندوق موجودا 
في األزمات الدولية الكبرى، مبد 
يد العون لالجئني والنازحني 
فــي العديد من الــدول، منها: 
فلسطني، والعراق، وسورية، 
واليمــن، فضال عــن تواجده 
في أزمــات إعادة إعمار لبنان 
وغــزة والعراق. كمــا تعاون 
الصندوق مــع جمعية الهالل 
األحمر الكويتي لدعم الجئي 
«الروهينغــا» فــي جمهورية 
بنغالديش. وساهم بتخصيص 
أميركــي،  دوالر  ماليــني   ٥
لتمويل احتياجاتهم العاجلة 
ومســتلزمات مــواد اإلغاثــة 
اللوجســتية  واخلدمــات 

والصحية واألدوية.
املنظمات الدولية

٭ مشروع التكيف والصمود 

الوفــرة التابعة لهيئة الربط 
الكهربائــي اخلليجــي مببلغ 
٢٧٠ مليــون دوالر، لتكــون 
أكبــر محطــات هيئــة الربط 
الكهربائي. وسترتبط احملطة 
بـ ٤ خطوط نقل بقدرة إجمالية 
تتجاوز ٣٥٠٠ ميغاواط، وقد 
مت تخصيــص قطعــة أرض 
للمحطة واملسارات املطلوبة 

في نوفمبر ٢٠٢٢.
وســيحقق هذا املشــروع 
منافع فنية واقتصادية كبيرة، 
وسيزيد قدرة وكفاءة الشبكات 
الكهربائية لدول األعضاء في 
الهيئة، وستكون الكويت أكبر 
املســتفيدين منــه، وخاصة 
مع االزديــاد الكبير باألحمال 
الكهربائية خالل فصل الصيف. 
كما سيعمل الربط على مترير 
ســعة أكبر في دعم احلاالت 
الطارئة في شــبكة الكويت، 
وتقليل االنقطاعات في فصل 

الصيف.
إستراتيجية تواكب التحديات

ومع تزايد التحديات التي 
تواجــه مســيرة التنمية في 
العصر احلالي، وتطلبها جهودا 
وتعاونا بشكل أكبر مما كانت 
عليــه في الســابق، أصبحت 
استراتيجية عمل الصندوق 

أفضل وبكفاءة عالية.
وقــد ســجل الصنــدوق 
حضورا مميزا خالل مشاركته 
فــي فعاليــات الــدورة الـ٢٧

ملؤمتــر األطراف فــي اتفاقية 
األمم املتحدة اإلطارية املعنية 
بتغير املناخ (COP٢٧)، والتي 
أقيمت في مدينة شرم الشيخ 
بجمهورية مصر العربية، خالل 
شــهر نوفمبــر ٢٠٢٢، حيث 
سلط الصندوق الضوء على 
جهوده وإسهاماته الكبيرة في 
احملافظة على البيئة وحتقيق 

التنمية املستدامة.
مشروعات الطاقة املتجددة

يشــجع الصنــدوق على 
تنفيذ مشاريع الطاقة النظيفة 
ذات األثر احملدود على البيئة، 
مثل: طاقة الرياح، وطاقة املياه، 
والطاقة الشمســية، من أجل 
الغــازات  انبعاثــات  تقليــل 
الضارة، ومنها انبعاثات ثاني 
أكســيد الكربــون.، ومن أهم 
املشاريع التي ساهم الصندوق 
في متويلها: مشــروع محطة 
«بودي غانغــا» الكهرومائي، 
ومشــروع محطة «تايشير» 
ومشــروع  الكهرومائيــة، 
توســعة محطة «أنديكاليكا» 
الكهرومائية، ومشروع «نيلوم 
الكهرومائــي،  جيلــوم»   -

ومشروع سد مروي.
تكرمي دولي

وتقديرا لهذه اإلسهامات 
ولدوره في العمل التنموي، 
وعرفانا بجهوده في مسيرة 
التنمية الدولية، منح املجلس 
الوطني للعالقات «العربية - 
األميركية» بالواليات املتحدة 
جائزة املســاعدات اإلمنائية 
العاملية املتميزة واألولى من 

نوعها للصندوق الكويتي.
أيضــا وتقديــرا جلهوده 
التنمويــــــة ومساهماتــــه 
ومبادراته اإلنسانية واخليرية 
املتنوعــة التــي يقــوم بهــا 
خلدمــة الطفــل واملجتمــع، 
كرمت منظمــة األمم املتحدة 
للطفولــــــة (اليونيســف) 
الصندوق الكويتي، وذلك على 
هامش الفعاليات التي نظمها 
الصندوق لألطفال تزامنا مع 
االحتفال بيوم الطفل العاملي 

في ٢٠ نوفمبر.

إسهاماته التنموية وصلت إلى ربوع العالم.. وأسهم في متويل مشروعات بـ ١٠٥ دول منها ١٦ عربية و٤٢ أفريقية

وتطويــر الشــباب والطلبة، 
االحتياجــات  ذوي  ودعــم 
اخلاصة، ومبا ال يخل مبهمته 
ورسالته األساسية، ومتثلت 
أهم املساهمات احمللية خالل 

العام املاضي في اآلتي:
دعم بنك االئتمان الكويتي

جدد الصنــدوق االتفاقية 
التــي كان قد وقعهــا مع بنك 
االئتمان الكويتــي في ٢٠٠٢، 
إلصدار البنك سندات لصالح 
الصندوق مببلغ ٥٠٠ مليون 
دينــار، وبشــروط االتفاقية 
الســابقة نفسها، وهو ما يعد 
أكبر متويل يقدمه الصندوق 
ملشــروع من املشــاريع التي 
تدخل ضمن نطاق عمله سواء 
محليــا أو خارجيا. باإلضافة 
إلى ذلك، دعم الصندوق بنك 
االئتمــان مببلــغ ٣٠٠ مليون 
دينار لزيادة رأسماله، تغطى 
من االحتياطي العام للصندوق 
الكويتــي، وذلــك مــن أجــل 
املساعدة على تلبية الطلبات 

اإلسكانية.
دعم «السكنية»

أيضــا  الصنــدوق  قــام 
باستقطاع ما ال يزيد على ٢٥٪ 
مــن صافي أرباحه الســنوية 

جتديد اتفاقية مع بنك االئتمان بقيمة ٥٠٠ مليون دينار.. ودعم رأسمال البنك مببلغ  يصل إلى ٣٠٠ مليون دينار

دعم محطة الوفرة مببلغ ٢٧٠ مليون دوالر ضمن اتفاقية وّقعها الصندوق مع هيئة الربط الكهربائي لدول «التعاون»
املساهمة في متويل مشروع التكيف والصمود للعواصف الرملية مبنحة قيمتها ٤ ماليني دينار لتجنيب الكويت الغبار

البورد الكويتي يقيم «أطفالنا قطع من السكر» في «األڤنيوز»

اجلامعة األسترالية نظمت معرض مشاريع طلبة الهندسة

فــي ختام فعاليات «شــهر 
العلــوم فــي الكويــت»، الذي 
عقد على مدار شــهر ديسمبر، 
يقيــم البــورد الكويتــي لطب 
األطفال معرض «أطفالنا قطع 
من السكر»، في مجمع األڤنيوز 
يومي ٣٠ و٣١ اجلاري برعاية من 
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.

ويهدف املعرض، الذي يقام 
العاشــرة صباحا  من الساعة 
حتى العاشرة مساء، إلى رفع 
مستوى الوعي حول تأثير داء 
السكري في املجتمع، وتشجيع 
التشــخيص املبكــر، ودعــم 
املصابني بــه وتعزيز التوعية 
بطرق الوقاية من داء السكري 
أو تأخير ظهوره، من خالل اتباع 
نظام غذائي صحي، وممارسة 

آالء خليفة

حتت رعاية وزيــر التربية ووزير 
التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد 
العدواني، نظمت اجلامعة األسترالية 
معرض مشــاريع طلبة كلية الهندسة 
للفصل الدراسي األول ٢٠٢٢-٢٠٢٣ وذلك 
صباح امس األول في قاعة البوليفارد، 
بحضــور أمني عام مجلــس اجلامعات 
اخلاصة باإلنابة د.عمر الكندري، نيابة 
عن الوزير، إضافة إلى رئيس اجلامعة 
األسترالية أ.د.عصام الزعبالوي وعميد 
كلية الهندسة د.محمد عبدالنبي وسفيرة 
أستراليا ميليسا كيلي، وأقيم املعرض 
برعاية بالتينية لبنك اخلليج ومؤسسة 

الكويت للتقدم العلمي ورعاية ذهبية 
للبنك التجاري، وكذلك برعاية السفارة 
األســترالية فــي الكويــت، ومت خــالل 
املعــرض اختيار الفريق الفائز من كل 

قسم في الكلية وتكرميه.
وعلــى هامش املعرض، ذكر م.عمر 
الكنــدري، أن األمانــة العامــة ملجلس 
اجلامعــات اخلاصــة تشــجع دومــًا 
اجلامعات والكليات اخلاصة على تنظيم 
املعارض اخلاصة باملشاريع الطالبية في 
مختلف التخصصات، مؤكدا أن األمانة 
العامة ملجلس اجلامعة تقدم كل أنواع 
الدعم املطلوب للطلبة، مطالبا اجلهات 
املختصة بالدولة بدعم تلك املشــاريع 
الطالبية املميزة من خالل جهات تتبنى 

تلك األفكار واملشاريع، فهؤالء الطلبة هم 
مستقبل الوطن وهم من يعول عليهم 

تنفيذ «رؤية كويت ٢٠٣٥».
من جهته، ذكر عميد كلية الهندسة 
باجلامعة األسترالية د.محمد عبدالنبي 
أن ١٣٧ طالبا وطالبة شاركوا في املعرض 
مبشــاريع بلغ عددها ٣١ مشــروعا من 
مختلف تخصصات الهندسة باجلامعة 
خالل هذا الفصل الدراسي األول ٢٠٢٢-
٢٠٢٣، معربــا عن فخره بالنتائج التي 
حققهــا الطلبة بإجنازهم كل متطلبات 
املشاريع الهندسية وبإشراف وتوجيه 

من قبل أعضاء الهيئة التدريسية.
وأردف عبدالنبــي أنــه مــن خالل 
املشاركة في مشاريع التخرج الهندسية، 

اختبر طلبتنا املمارســات الهندســية 
في الواقع احلياتي ما يهيئهم للدخول 
فــي مجال العمل احلقيقي واملســاهمة 
في التعليم املســتمر، الفتا إلى أن هذا 
املعرض يشكل فرصة رائعة لتواصل 
الطلبة والهيئة التدريسية في اجلامعة 
األســترالية مع الشــركاء الصناعيني، 

املهنيني، واملؤسسات األكادميية.
وأفاد عبدالنبي بأن تقييم املشاريع 
يتم من خــالل الهيئة التدريســية في 
اجلامعة و٣ جهات من املهنيني الصناعيني 
في الكويت، موضحا أن اجلامعة حريصة 
على تنظيم معرض املشاريع الطالبية 
مرتني في كل عــام، بحيث يتم تنظيم 

معرض مع نهاية كل فصل دراسي.

البلوشي وســلمان العصفور 
وعالية العازمي ودعاء العيسى، 
بهدف تعزيز دور األســرة في 
التثقيف الصحي في عالج داء 
السكري والوقاية من مضاعفاته 

حالة طبيعية من أجل التكيف 
الغذائــي  النظــام  وأهميــة 
الغني باأللياف كاخلضراوات 
البروتينات  والفواكه وتوفير 
الالزمــة مــن  والڤيتامينــات 
األســماك والبيــض واجلــنب 
واحلليب قليل الدســم إضافة 
إلى ممارسة التمارين الرياضية 
بانتظام. يذكر أن مراكز مؤسسة 
الكويت للتقــدم العلمي تنظم 
فعاليــات «شــهر العلــوم في 
الكويت» هذا الشهر تزامنا مع 
ذكرى تأسيسها في ١٢ ديسمبر 
١٩٧٦، وذلــك احتفاء باملشــهد 
العلمــي في البالد وجتســيدا 
لرســالة املؤسســة في نشــر 
العلوم والتكنولوجيا واالبتكار 

من أجل مستقبل مزدهر.

وزيادة الوعي حول العالمات 
التحذيريــة التــي تــدل علــى 

اإلصابة به.
وتتضمــن ورش املعرض 
فحص السكر والرد على أسئلة 
اجلمهور واستفساراتهم من قبل 
أطبــاء البــورد الكويتي لطب 
األطفــال، إضافة إلى مشــاركة 
أطباء األسنان لفحص األسنان 
وتقــدمي النصائــح املناســبة 
ومشــاركة من رابطة الســكر 
التجسســي،  الســكر  وفحص 
إضافة إلى مشــاركة من نخبة 

من اختصاصيات التغذية.
ويقــدم البــورد الكويتــي 
مجموعة من األنشطة املوجهة 
لألطفال لزيادة وعيهم باملرض، 
وكيفيــة التعامل معه على أنه 

على مدى يومي ٣٠ و٣١ اجلاري في ختام فعاليات «شهر العلوم في الكويت» للتوعية بداء السكري وطرق الوقاية

عدد من أطباء البورد الكويتي

(قاسم باشا)م.عمر الكندري ود.عصام الزعبالوي وسفيرة أستراليا ميليسا كيلي يفتتحون املعرض تكرمي أحد املشاريع الطالبية الفائزة بحضور د.محمد عبدالنبي  

النشاط البدني.
ويتضمن املعرض إرشادات 
ونصائــح مــن أطبــاء البورد 
املختصني، وهم: طيبة األنصاري 
وميس نبيل ودارين أحمد ورميا 

الثالب: العقول الكويتية قادرة 
على اإلبداع ومواكبة متطلبات العصر

أعربــت رئيســة مجلس 
الكويتيــة  إدارة اجلمعيــة 
لدعــم املخترعــني واالبتكار 
د.فاطمة الثــالب عن اعتزاز 
اجلمعية مبا حققه املخترعون 
واملبتكــرون الكويتيون في 
كل املجــاالت، داعيــة إلى أن 
يكــون العام اجلديــد ٢٠٢٣
الكويتية،  عام االختراعــات 
نظــرا ملا تشــهده الســاحة 
العلميــة من حضــور فاعل 
وقوي لالبتــكارات الوطنية 
والتي حظيت بتقدير عاملي. 

وقالت الثالب، في تصريح لها، إن تزايد أعداد 
املبتكرين الكويتيني، السيما في املجاالت الطبية 

والصحية والتقنية والبيئية، 
مؤشر إيجابي ومدعاة للتفاؤل 
بأن العقول الكويتية قادرة 
على اإلبداع ومواكبة متطلبات 

العصر.
وأشادت الثالب مبا حققه 
الكويتيون من إجنازات توجت 
ببراءات اختراع وشــهادات 
تقدير محليــة ودولية وهو 
مبعث فخر واعتزاز، مطالبة 
اجلهات احلكومية واخلاصة 
باالستفادة من هذه اخلبرات 
املخترعــون  يكــون  وأن 
واملبتكرون الكويتيون جزءا أساســيا في أي 

خطط ومشاريع تطويرية.

«TESOL» الكويت التقنية» تعزز تعاونها مع»
وّقعت كليــة الكويت 
التقنيــة (ktech) مذكرة 
TESOL Kuwait تفاهـم مع
بهـــــدف رعايــة مؤمتـر 
TESOL Kuwait ٢٠٢٣
Hybrid، وذلــك في حدث 
استضافته كلية الكويت 
التقنـية، بحضـــور نائــب 
الرئيــس عبدالرحمــــن 
العجيـــل،  عبدالقـــــادر 
ومديرة البحوث د.أنوار 
الكندري ود.رمي القناعي، 
ورئيسة TESOL الكويت 

آن نيومان.
وتضمنــت مذكــــرة 
التفاهم اســتضافة كلية 
الكويت التقنية ملؤمتـــر 
TESOL Kuwait ٢٠٢٣

Hybrid وذلك خالل الفترة 
من ١٧ إلى ١٨ فبراير ٢٠٢٣.
TESOL Kuwait يذكر أن
ESL/ هي منظمة ملعلمي

EFL واملهنيني الشغوفني 
بتطويــر جــودة تعليم 
اللغة اإلجنليزية للناطقني 
بلغــات أخــرى. ومتنح 

املنظمة عضوية للمعلمني املتواجدين في 
الكويت وتعطيهم الفرصة للتواصل الدائم 
TESOL مع املعلمني التابعني للشــركة األم

.International
هــذا، وأكد نائب رئيــس كلية الكويت 
التقنيــة (ktech) عبدالرحمــن عبدالقادر 
العجيــل أن كليــة الكويــت التقنية تهتم 

بتطوير أعضــاء هيئة التدريس باجلانب 
األكادميــي والبحثــي وتبــادل اخلبــرات 
بينهــم وبني الباحثني واملعلمني في جميع 
اجلامعات والكليات واملــدارس، ومن هذا 
املنطلق وّقعت الكلية اليوم مذكرة تفاهم 
لدعم مؤمتر ٢٠٢٣ TESOL Kuwait اخلاص 

باللغة اإلجنليزية.

 ستستضيف مؤمتر Hybrid ٢٠٢٣ TESOL Kuwait يومي ١٧ و١٨ فبراير

عبدالرحمن العجيل وآن نيومان يتبادالن وثيقة مذكرة التفاهم

عبدالرحمن العجيل وآن نيومان ود.رمي القناعي

د.فاطمة الثالب


