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املشاركون في 
البرنامج عبروا عن 

فرحهم وسعادتهم 
لتخطيهم املرحلة 

األولى من قبل اللجنة 
االستشارية

صادق قاسم قدم 
محاضرة عن حتويل 
األفكار إلى مشاريع.. 

واستعرض آلية اختراع 
املقص اجلراحي

اخلراز حاضر عن 
التصميم الهندسي 

الصناعي وأدوات 
لتقليل الوقت 

والتكاليف

املبادر صالح عبداهلل

املبادر دخيل الهاجري

املبادر عبداهلل صادق

املبادر سالم العجمي

احللقة الثانية من البرنامج شهدت توزيعهم على 4 مجموعات لتعزيز العمل اجلماعي فيما بينهم في مرحلة التدريب

»املبادر« ينطلق إلى تدريب املشاركني على حتويل األفكار إلى منتجات

األولى. ومنها إلى املبادر أحمد 
يونس الذي عبر عن فرحته 
املبادرين  الختياره ضم����ن 
املبادر سالم  املتأهلني كذلك 
العجم����ي عبر ع����ن فرحته 
باتصال املبادر وإخباره بتأهله 

للمرحلة الثانية.
وبعد ذلك قدم مستش����ار 
املبادرين م.من����ذر املعتوق 
توضيح����ا أن����ه مت توزي����ع 
املبادرين على فرق، حيث انه 
مت عمل 4 مجموعات للمبادرين 
لتعزيز العمل اجلماعي فيما 
بينهم خالل مرحلة التدريب، 
وطل����ب منهم تق����دمي فكرة 

وهن: )أسماء العنزي - أسماء 
العتيق - جنان الش����هاب - 
مرمي عبدالرسول( باختيار 
رئيس الفريق من خالل عمل 
قرعة فيما بينهن وكتابة اسم 
كل مبادرة في ورقة واختيار 
ورقة عش����وائيا لتكون هي 
رئيس����ة الفري����ق وقد وقع 
االختيار على م.جنان الشهاب 

كرئيسة الفريق.

تحويل األفكار لمنتجات

وبعد ذلك توجه املبادرون 
العمل فقد كان  إلى ورش����ة 
املخترع صادق قاسم من مركز 

صناعية وإنشاء روح املنافسة 
املركز  بينهم للحصول على 

األول في هذه املرحلة.
وأوضح املبادر أحمد يونس 
أنهم سعداء جدا بفكرة تقسيم 
املجموعات وأنهم سيعملون 
على تقدمي األفضل للجنة كما 
أوضح املبادر سالم العجمي 
أنه في املرحلة الثانية وعملية 
تقسيم املجموعات فكرة رائعة 
ومشوقة لهم حيث إنها تعطي 
جانبا كبيرا من التحدي فيما 
بينهم ومش����اركتهم بأفكار 

بعضهم البعض.
وقد قام فريق املهندسات 

اإلجاب����ة ف����ور وقوفهم أمام 
الكاميرا.

وبعدها مت تقدمي محاضرة 
عملية للمبادرين عن طريق 
العبدالرزاق  م.عبدال����رزاق 
ومت تقدمي محاضرة لهم عن 
تنفي����ذ مناذج املش����روعات 
وما األدوات املستخدمة لهذا 
التصميم وكانت احملاضرة 
في ورشة للخراطة وقد قامت 
كل مجموعة برسم تصميم 
مختلف لتنفيذه عمليا على 
ماكينة اخلراط����ة، وقد قام 
العبدالرزاق  م.عبدال����رزاق 
املبادري����ن بعض  بإعط����اء 
املهارات واخلب����رات لكيفية 
التعامل مع ماكينة اخلراطة، 
وبعدها قام����ت كل مجموعة 
بالعمل على املاكينة وتنفيذ 
التصميم الذي رسموه على 

الورق.
وعب����ر املب����ادرون ع����ن 
س����عادتهم به����ذه احملاضرة 
وعل����ى م����دى اس����تفادتهم 
العملي����ة وتعلمهم  من هذه 
ألش����ياء جديدة ل����م يكونوا 

يعرفونها.
إل����ى محاضرة  وأخي����را 
م.عارف العوضي من شركة 
صناعة الكيماويات البترولية 
PIC ومحاض����رة عن اإلدارة 
الصناعي����ة والت����ي أوضح 
في ما ه����ي الرؤية واألدوات 
املس����تخدمة للحصول على 
أداء  األفضل وكيفية تطوير 
 six( اإلدارات ومت شرح ما هي

sigma 6 سيجما(.
املبادر حمد نبيل  وأشار 
الصايغ إلى مدى اس����تفادته 
من م.عارف العوضي ومدى 
استفادته من احملاضرة في 
كثير من األمور منها طريقة 
اإلنتاج وكيفية تعاملهم مع 
معايير ضبط اجلودة وكيفية 
رس����م خط اإلنتاج وكيفية 
اختي����ار املعايير الس����ليمة 

للبيئة.

املش����روع بخطوات بسيطة 
وسهلة وسريعة.

كما أوض����ح املبادر أحمد 
يونس أن هذه احملاضرة كانت 
سهلة بالنسبة له ألنه سبق 
وتعامل مع مثل هذه األمور 
من قبل في كونه مخترعا من 
البداية، مؤكدا أن املنافس����ة 
س����تدخل في مرحلة صعبة 

بينهم.

تقليل الوقت والتكاليف

أما احملاضرة الثانية فكانت 
ع���ن طريق م.حم���د اخلراز 
ومحاض���رة ع���ن التصميم 
الهندسي الصناعي )أدوات 
املبادرين  للتصميم( لتخدم 
ف���ي مش���اريعهم والتركيز 
على الوقت والتكلفة وكيفية 
استخدام هذه األدوات لتقليل 
الوقت والتكاليف، وهي عبارة 
عن برامج للحاس���ب اآللي 
التكلفة  تستخدم في تقليل 
والوق���ت إلجناز املش���روع 
وقدمت فكرة ع���ن برنامج 
 AUTU CAD الرس���م مث���ل
وبرنام���ج ANSYS وبرنامج
 3D MAX ،Sketchup ، Revit
وقدم م.حمد اخلراز ش���رحا 
له���ذه البرام���ج للمبادرين 
الس���تخدامها فيم���ا بعد في 

تنفيذ مشاريعهم.
املب����ادر صالح  وأب����دى 
عبداهلل احلبي����ب واملبادرة 
جنان الشهاب على سعادتهما 
م����ن ه����ذه احملاض����رة التي 
اس����تفادا منه����ا كثيرا حيث 
إن ه����ذه البرامج والعمل بها 
ستوفر عليهما الوقت والتكلفة 

كثيرا.
وبعدها مت عرض تقرير عن 
املبادرين عن عدم خبراتهم في 
الوقوف أمام الكاميرا فقد كانت 
هناك أخطاء من املبادرين في 
احلوارات الفردية أمام الكاميرا 
فقد كانت مشكلتهم أن السؤال 
املوجه لهم قد ينس����ى ومعه 

صباح األحمد للموهبة واإلبداع 
هو احملاضر األول في مرحلة 
التدريب وقدم محاضرة عن 
حتويل األفكار إلى مشروع، 
وقد قام احملاضر صادق قاسم 
بشرح هذه العملية للمبادرين، 
حيث إن عملية التحويل تأخذ 
عدة خطوات وتتطلب صبرا 
من املبادر أو املخترع إلى أن 
يصل إلى املنتج النهائي الذي 

يرغب به.
وقد استعرض قاسم فكرتني 
وكيفية انتقالهما من شهادة 
إلى منتج ينزل السوق العاملي 
وقام بتقدمي الفكرة األولى وهو 
أحد براءات االختراع املوجودة 
مبركز صباح األحمد للموهبة 
واإلبداع والفكرة عبارة عن 
مق����ص للعمليات اجلراحية 
يتحرك بشكل رأسي من اليد 
تنتج عن����ه حركة أفقية من 
األسنان لتس����هيل عمليات 
اجلراحة، وقد قام املبادرون 
املق����ص وأب����دوا  بفح����ص 
اندهاشهم من هذا االختراع 
وكيفية سهولة استخدامه في 
العمليات اجلراحية ملساعدة 
األطباء ف����ي عملية اخلياطة 

للجروح.
كما اس����تعرض قاس����م 
فكرة أخرى مت تطويرها في 
مركز صباح األحمد للموهبة 
واإلبداع وهي عبارة عن طفاية 

للحريق سهلة احلركة.
وقد نبه م.منذر املعتوق 
املبادرين إلى املخترع صادق 
قاسم مخترع العرب، مشددا 
على ض����رورة االس����تفادة 
من هذه األف����كار لكي تقوم 
كل مجموع����ة باختيار فكرة 
مناسبة وجديدة لتقدميها أمام 
اللجنة بعد االنتهاء من فترة 

التدريب.
وعقب احملاضرة، أوضحت 
املبادرة م.جنان عصام الشهاب 
أن هذه الورشة استفادت منها 
كثيرا واختصرت كيفية تنفيذ 

يواصل برنامج »املبادر« 
فعاليات����ه لتأهي����ل الكوادر 
الوطنية بشكل يتواكب مع 
متطلبات فن����ون اإلدارة في 
القطاع اخلاص وفقا خلطة 
التنمية، ومتكينهم من تأسيس 
مشاريعهم بخطوات مدروسة 
على يد مستشارين وخبراء 
متخصصني، كما يسعى هذا 
إلى تنمية قطاع  املش����روع 
املشاريع الصغيرة في الدولة 

ودعم الشباب الكويتي.
وكانت احللقة الثانية من 
البرنام����ج هي بداية املرحلة 
الثانية له، وهي مرحلة تدريب 
املبادرين الذين مت اختيارهم 
من قبل اللجنة االستشارية 

اخلاصة بتقييم املشاركني.
ب����دأت احللق����ة ببعض 
اللقطات للمبادرين وأسئلة عن 
شعورهم عندما اتصلت بهم 
إدارة املشروع الوطني املبادر 
إلخباره����م بأنهم تأهلوا إلى 
املرحلة الثانية من البرنامج، 
فكانت ال����ردود من املتأهلني 
تعبر عن فرحهم وسعادتهم 
لتخطيهم املرحلة األولى من 
قبل اللجنة االستشارية، وعلى 
سبيل املثال فقد عبرت املبادرة 
مرمي عبدالرسول عن سعادتها 
عندما اتصلت بها إدارة املبادر 
خالل وجودها في الدوام، الفتة 
إلى أنه����ا كانت واثقة من أن 
اللجنة االستشارية ستختار 
مشروعها. من جهتها أوضحت 
املبادرة أس����ماء العتيق أنها 
عندما اتصلت بها إدارة املبادر 
كانت في العمل وأنها فرحت 
كثيرا بهذا اخلبر. أما أسماء 
العنزي فصرحت بأنها كانت 
في انتظار هذا االتصال على 
نار، لكنها أك����دت أنها كانت 
واثق����ة في مش����روعها وأنه 
سيتم قبوله من قبل اللجنة 
االستشارية ألنه يخدم البيئة 
والصحة، متوقعة أن يكون 
مش����روعها من ضمن املراكز 

املبادرة أسماء العتيق املبادرة جنان الشهاب متابعة آلية عمل ماكينة اخلراطة

املبادر أحمد يونس 

املبادر نايف صالح الفهد املبادرة أسماء العنزي

املبادر حمد الصايغ

متابعة من املبادرات لفعاليات احللقةإحدى ورش العملاستديو اللجنة االستشارية

جانب من ورش العمل

م. عواطف الغنيم

يقع في منطقة الرقعي وميتد على مساحة 26.1 ألف متر مربع

إجناز 33% من مشروع املقر الرئيسي لوزارة األوقاف

التأثيرات البيئية.
وأضافت أن املبنى سيكون 
صرح���ا معماري���ا حاض���را 
يتسم باألصالة وإحياء روح 
التراث اإلس���المي إلى جانب 
اعتماد الطابع اإلس���المي في 
الش���كل واملضمون ليحكي 
املصم���م من خ���الل جدرانه 
اخلارجي���ة والداخلية قصة 
العريقة  الثقافة اإلس���المية 

من���ذ األزل وحتى وقتنا هذا 
فجاء شكل املساقط مستوحى 
العمارة اإلس���المية من  من 
خالل فراغات داخلية لتكون 
املتنفس األساسي لكامل غرف 
املبنى كما اعتمد املصمم على 
عناصر إسالمية في الواجهات 
كاألقواس واملشربيات والكتل 
الصماء وجاء املدخل الرئيسي 
ممت���دا عل���ى كام���ل ارتفاع 

تصميم مبنى املقر الرئيسي 
ل����وزارة األوق����اف اجلديد 
جاء ليعبر عن الش����خصية 
إذ مت  املعمارية اإلس����المية 
تطبيق العمارة املس����تدامة 
من خالل جتميع العديد من 
املهام ف����ي وظيفة واحدة ما 
األداء  يجعل املشروع عالي 
في التشغيل وهو موفر في 
اس����تهالك الطاقة ويخفض 

فرج ناصر

كش����فت وكيل����ة وزارة 
األش����غال العامة م.عواطف 
الغنيم عن أن مشروع املقر 
الرئيس����ي لوزارة األوقاف 
يعتب����ر واحدا م����ن جملة 
مش����اريع ضخمة ومختلفة 
تعمل وزارة األشغال العامة 

على تنفيذها.
حيث يقع املشروع مبنطقة 
الرقعي على مساحة 26 ألفا 
و100 متر مربع ميتد مبنى 
الوزارة على مساحة 13379 
مترا مربعا ومسجد الوزارة 
مبس����احة 2321 مترا مربعا 
ومساحة خضراء وخدمات 
مبس����احة 10400 متر مربع 
الطاقة االستيعابية  كما أن 
ملواقف الس����يارات هي ألف 

و24 سيارة.
وأش����ارت الغنيم إلى أن 
املشروع يتكون من 16 دورا و3 
سراديب وكل سرداب مبساحة 
تتراوح بني 25742 و21571 
مترا مربع����ا بقيمة اجمالية 
للمشروع تقدر 38.606.887 
د.ك )فقط ثمانية وثالثون 
مليونا وستمائة وستة آالف 
وثمامنائة وسبعة وثمانون 
دينار ال غير( وأكدت الغنيم أن 

أكد احلرص على االستفادة من اخلبرات والكفاءات الوطنية

اخلالد بحث مع القبندي دعم »محافظتي أجمل«

الشيخ فواز اخلالد مستقبال د.سهام القبندي

أكد محافظ األحمدي الشيخ فواز اخلالد 
احلرص على التواصل مع مختلف الطاقات 
الوطنية والكفاءات الكويتية على صعيد 
املؤسسات واألفراد، وتوظيف خبراتها في 
برامج وخطط وانشطة احملافظة، خاصة 
احلملة التنموية بعيدة املدى »محافظتي 
اجمل« التي يجري العمل الجنازها في الوقت 
احلالي، وتستهدف حتقيق التنمية املستدامة 

لكافة القطاعات، عبر محاور عديدة.
وخالل لقائه د.س���هام القبندي استاذ 
العلوم  التخطي���ط االجتماع���ي بكلي���ة 
االجتماعية بجامعة الكويت، أكد احملافظ 
اخلال���د اهمية االس���تفادة م���ن خبرات 
االكادمييني الوطنيني املتخصصني وطيف 
املمارسني في الش���أن االجتماعي، خاصة 
ان احد محاور حملة محافظتي اجمل هو 

التنمية البشرية، لذا ركز اللقاء على كيفية 
االستفادة من خبراتها في احلملة والتخطيط 
البرامج  بطريقة علمية وعملية لتحقيق 
التنموية والتنمية املستدامة واملسؤولية 

املجتمعية بوجه عام.
من جانبها، اشارت د. سهام القبندي الى 
ان اللقاء كان مثمرا وايجابيا النه دار حول 
التي اطلقتها  التنموية املستدامة  احلملة 
محافظة االحمدي حتت شعار »محافظتي 
اجمل«، وته���دف في مجمله���ا الى اعادة 
االحمدي الى سابق عهدها، كقبلة سياحية 

للمواطنني واألشقاء من دول اخلليج.
وأكدت انه لدى محافظ االحمدي رؤية 
واضحة تؤكد ان هناك تخطيطا استراتيجيا 
لرفع مستوى القطاعات املختلفة وحتقيق 

التنمية البشرية املستدامة.

املبنى اجلديد لوزارة األوقاف جاهز للعمل

الغنيم: املبنى 
سيكون صرحًا معماريًا 
حاضراً يتسم باألصالة 

وإحياء روح التراث 
اإلسالمي


