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الصندوق الكويتي للتنمية نظم لقاًء تنويريًا 
لطلبة برنامج «كن من املتفوقني»

«األوقاف» اختتمت دورة «اخلالصة 
في القواعد الفقهية» لشاغلي الوظائف الدينية

نظم الصندوق الكويتي للتنمية في 
مقره صباح أمس لقاء تنويريا للطالب 
والطالبات املتفوقني املقرر مشاركتهم 
في رحلــة «كن من املتفوقــني» والتي 
يقيمها الصندوق سنويا بالتعاون مع 

وزارة التربية.
وقالــت مديــرة إدارة اإلعــالم فــي 
الصندوق الكويتي منى العياف خالل 
اللقــاء إن الصندوق ينظم هــذا العام 
رحلتني األولى للطلبة لزيارة جمهورية 
رواندا والثانية للطالبات واملقرر فيها 
زيارة جمهورية طاجيكستان من ٢١ الى 

٢٨ يناير اجلاري.
وأضافــت العياف أن عــدد الطلبة 
املتفوقني الذين شاركوا في الرحالت حتى 

اآلن بلغ نحو ٢٦٤ طالبا وطالبة، زاروا 
فيها أكثر مــن ١٥ دولة مثل جمهورية 
مصر العربية، اململكة األردنية، جمهورية 
أوزبكستان، جمهورية الصني الشعبية، 
تركيا، لبنان، سريالنكا، اململكة املغربية، 
الســنغال، وجمهوريــة  وجمهوريــة 

طاجيكستان، وغيرها. 
وأوضحــت أن هــذه املبــادرة تأتي 
حتقيقــا لرغبــة الصنــدوق لتعزيــز 
مسؤوليته االجتماعية محليا مبساهمته 
فــي العديد مــن األنشــطة واملبادرات 
االجتماعية واالقتصادية احمللية لدعم 
جهود التنمية داخل الكويت ومبا ال يخل 
مبهمة الصندوق، شاكرة القائمني على 
وزارة التربية على تعاونها الدائم مع 

الصندوق وتذليل كل املعوقات إلجناح 
هذه الرحالت.

جدير بالذكر أن الصندوق قام بإطالق 
هذه املبادرة عــام ٢٠١٠ لتحفيز طالب 
الثانويــة على النجاح والتفوق، حيث 
يقوم بالتعاون مع وزارة التربية باختيار 
نخبة من املتفوقني وينظم لهم رحالت 
سنوية ثقافية وترفيهية لزيارة الدول 
التي يتعاون معها الصندوق وتستفيد 
من مشروعاته، فيتعرفوا عليها وعلى 
جهوده التنموية، كمــا تهدف املبادرة 
إلــى تعريف األجيــال اجلديدة بحجم 
ومكانة الكويت في عيون الدول الشقيقة 
والصديقــة وتكافئهــم علــى متيزهم 

وتفوقهم.

أسامة أبوالسعود

إدارة الشــؤون  نّظمــت 
الفنيــة فــي وزارة األوقــاف 
دورة علمية لشاغلي الوظائف 
الدينية بعنوان «اخلالصة في 

العلم عموما وإلمام وخطيب 
املسجد خصوصا.

وعلى صعيد آخر، تنظم 
وزارة األوقاف ممثلة بإدارة 
العالقات اخلارجية - مراقبة 
اجلاليات والتعريف باإلسالم 

«نساء» املهرجان الثقافي األول 
بعنوان «أمــة واحدة» اليوم 
األربعاء وغــدا اخلميس من 
الساعة ٥.٣٠ إلى ٧.٤٠ مساء 
العربية مبســجد  باخليمــة 

الدولة الكبير.

القواعــد الفقهية»، وذلك في 
مبنى تدريب األئمة واملؤذنني 

استمرت ملدة ٥ أيام.
وحاضر في الدورة د.أنس 
اليتامــى حول علــم القواعد 
الفقهية ومدى أهميته لطالب 

صورة جماعية للطلبة املشاركني في «كن من املتفوقني»

صورة جماعية للمشاركني في الدورة العلمية

الطالبات املشاركات في البرنامج

«ديليفرو» تقدم األكالت املفضلة جلماهير دوري 
العالمات التجارية في جامعة الشرق األوسط األمريكية

فاجأت «ديليفرو» احلضور في دوري 
العالمات التجارية الذي نظمته شركة 
هايب ترند، واستضافته جامعة الشرق 
األوســط األمريكية، بتقــدمي أطعمتها 
ومشروباتها املفضلة بالتعاون مع روك 
هاوس ســاليدر، وسينابون، وعصير 
الضاحية. وجاءت املبادرة ضمن سلسلة 
مبــادرات «ديليفرو» األخيرة للتفاعل 
مــع اجلمهور عبر تقدمي أكثر األطعمة 

واملشروبات شعبية في البالد.
وتضمن دوري العالمات التجارية، 
الــذي دارت فعالياتــه مــن ٧ إلــى ١٦

يناير اجلاري في حرم جامعة الشرق 
األوســط األمريكية، بطولــة كرة قدم 
تنافس فيها املشاركون، مبن فيهم فريق 

«ديليفرو»، للحصول على فرصة الفوز 
بكأس الدوري، وخالل متابعة أنشطة 
الدوري وحضور الفعاليات الشتوية، 
استمتع الطالب وأصدقاؤهم واملشاركون 
بالوجبــات اخلفيفة واملشــروبات من 

املطاعم املشاركة مع «ديليفرو».
وفي هذا الصدد، قالت املديرة العامة 
لشركة ديليفرو الكويت سهام احلسيني: 
سعداء للغاية للمشاركة في حدث ناجح 
آخر جمــع بعضا من شــركاء املطاعم 
املفضلني لدينا في مكان واحد، كما هو 
احلال دائما، متحمسون للتواصل مع 
املجتمع الذي نحبه ومنحهم فرصة خللق 
ذكريات جديدة أثناء مشاركة اللحظات 

الرائعة والطعام اللذيذ.

زيادة ودائع «تعاونية أبوفطيرة» إلى مليون دينار
محمد راتب

أعلــن املديــر املعــني في 
جمعية أبو فطيرة التعاونية 
عيسى املطيري انتهاء فترة 
تكليفه في إدارة اجلمعية بعد 
إجنازات عديدة قدمها خالل 
الفترة املاضية من ١٢ أكتوبر 
حتى مساء أمس، مشيرا في 
تصريــح لـ«األنباء» إلى أنه 
مت خالل هــذه الفترة القيام 
مبجموعة مــن اإلصالحات 
املاليــة وتنظيــم العديد من 
التســويقية  املهرجانــات 
املبيعات،  وحتســني واقــع 
واحلصــول علــى املوافقــة 

وقــال املطيــري ان أبرز 
فــي  متثلــت  اإلجنــازات 
زيــادة الودائــع بقيمة ٥٠٠
ألف دينــار لتصبح مليون 
دينار، وتسليم زكاة أموال 
اجلمعيــة إلى بيــت الزكاة، 
إضافة إلــى زيادة االيرادات 
وتقليــل املصروفات، حيث 
قمنا بزيادة إيــرادات الربع 
الثالــث عن الربع الســابق 
مببلــغ ٥٢٫٢٣١ ألــف دينار، 
وخفض املصروفات بنسبة 
١١٫٢٥٠٪ مببلغ وقدره ٢٤٫١٩٠

ألف دينار، وقمنا بعمل جرد 
للســوق املركزي واكتشاف 
واتخــاذ  بالعهــدة  عجــز 

اإلجراءات القانونية بشــأن 
املتسببني وإحالتهم لنيابة 
األموال العامــة، إضافة إلى 
البضائع املكدســة  إرجــاع 
بالسوق واستبدالها ببضائع 

سريعة احلركة.
وفيما يتعلق باملهرجانات 
التسويقية، قال: حرصنا على 
تنظيم مهرجان شهري بأسعار 
تنافســية مــع اجلمعيــات 
األخرى، ومهرجان للخضار 
احمللي أسبوعيا بخصم ٥٠٪، 
مــع توفير منتجــات حتمل 
شعار اجلمعية بأسعار أقل 
من الشركات األخرى خدمة 

للمساهمني.

عيسى املطيري

املسبقة من وزارة الشؤون 
لتكــرمي املتفوقــني وتنظيم 

رحلة العمرة.

شراكة بني مجلس األعمال الكويتي في دبي
و«اإليجابية» إلثراء احملتوى العربي على اإلنترنت

كرمي طارق

الرامية  تتويجا جلهودها 
إلثراء احملتــوى العربي على 
شبكة اإلنترنت، وقعت شبكة 
«اإليجابيــة» ـ غير الربحية ـ 
ممثلة في مبادرتها املجتمعية 
«صنــدوق وســمية» اتفاقية 
شــراكة مــع مجلــس األعمال 
الكويتــي في دبــي واإلمارات 
الشــمالية، وذلــك فــي مجال 
إنتاج ونشر احملتوى اإلعالمي 
والتســويقي وإدارة منصات 
عبــر  وأعضائــه  املجلــس 
التواصل االجتماعي.  وسائل 
وأكد رئيــس مجلس األعمال 
الكويتــي في دبــي واإلمارات 
الشــمالية فراس الســالم أن 
عقــد اتفاقيــة الشــراكة مــع 
«اإليجابية» الكويتية جاء في 
إطار حرص املجلس الدائم على 
تقدمي كل ســبل الدعم الالزم 
للمســتثمر الكويتي في دبي، 
موضحا أن التعاون جاء لنشر 
مفهوم اإليجابية في اإلمارات 
العربيــة املتحــدة، بالتعاون 
مع شركائنا وأعضاء املجلس 
مــن شــركات ومســتثمرين. 
وأضاف الســالم أن االتفاقية 
تهدف إلى تعزيز نشر احملتوى 
اإليجابي في وسائل التواصل 
االجتماعي، والبحث عن آفاق 
جديدة لتوسع هذه املؤسسات 
الراميــة إلى تنميــة املجتمع 

حتقيق أهدافه في مجال ريادة 
األعمال واالســتثمار، مشيرا 
إلــى أن خير دليــل على ذلك 
زيــادة عــدد الشــركات التي 
تعمــل حتــت مظلتــه، ومنو 
املستثمرين واألفراد املنتسبني 
لــه، وذلك عبر ســعيه اجلاد 
إلبراز وتســليط الضوء على 
اإلمكانيات املتوافرة اقتصاديا، 
وإظهار مدى التعاون املثمر بني 
البلدين، فضال عن استكشاف 
الفرص االستثمارية بالطرق 
الســليمة، مع االحتفاظ على 
مكتسبات الشركات الكويتية 
الســوقني  واملســتثمرين في 
الكويتــي واإلماراتــي. مــن 
جانبه، قال مؤســس شــبكة 

«اإليجابية» جراح اجلدعي إن 
التعاون يعــد مبنزلة خطوة 
مهمة لدعم الشباب املستقلني 
وأصحاب املشروعات الصغيرة 
واملتوســطة والكبرى أيضا، 
ممن قــرروا العمل فــي دولة 
املتحــدة  العربيــة  اإلمــارات 
الشقيقة، وحتت مظلة مجلس 
األعمــال الكويتــي فــي دبي، 
الفتــا الى ان الشــراكة تهدف 
لتوفيــر اإلمكانيات اإلعالمية 
والتســويقية الالزمة لهم من 
خالل «اإليجابية»، ليســيروا 
بخطــى ثابتــة وواثقــة نحو 
حتقيــق أهدافهــم التجاريــة 
خــالل  مــن  واالقتصاديــة، 
الرقمية  تصميم املنشــورات 
و«االنفوجرافيك» وإنتاج املواد 
املرئية وإدارة حساباتهم عبر 
شبكات التواصل االجتماعي.

فــي  اجلدعــي  وأضــاف 
تصريح لـ«األنباء» على هامش 
االجتماع الذي عقده اجلانبان 
لتوقيع اتفاقية الشــراكة، أن 
هــذا التعاون يأتــي أيضا من 
خالل صندوق وسمية التابع 
ســيقدم  والــذي  للشــبكة، 
أيضــا الدعــم اإلعالمي الالزم 
للمجلس، عبر استكمال عمله 
بإنتاج محتوى تسويقي مميز 
وإيجابي يبــرز الدور الكبير 

الذي يقوم به.

السالم: تسليط الضوء على اإلمكانيات االقتصادية وإبراز التعاون بني الكويت واإلمارات

فراس السالم وجراح اجلدعي خالل توقيع اتفاقية الشراكة

فراس السالم وجراح اجلدعي وعدد من احلضور

فكريــا، وإيصــال كل مــا هو 
إيجابي في مختلف اجلوانب 
احلياتية، مؤكــدا أن املجلس 
يتطلع من خالل هذه اخلطوة 
أيضــا إلــى إيصــال النماذج 
الكويتية الرائدة، خاصة وأن 
شبكة «اإليجابية» واحدة من 
املؤسسات الرائدة التي سبق 
أن مت تكرميها من قبل صاحب 
السمو الشيخ محمد بن راشد 
لدورها الرائد في هذا املجال، 
متمنيا أن تصل هذه الرسائل 
إلــى مجتمع األعمال في دولة 
اإلمارات الشقيقة. وفي سياق 
متصل، أكد أن مجلس األعمال 
جنح خالل السنوات املاضية 
في إثبات جدارته وقدرته على 

ملشاهدة الڤيديو

اجلدعي: تسخير اإلمكانيات اإلعالمية الرقمية ملجلس األعمال الكويتي لتحقيق أهدافه التنموية


