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اعلن نائب العضو املنتدب للشؤون السياحية 
بشركة املشروعات السياحية مشاري السنعوسي 
عن تأجيل بدء مهرجان املأكوالت التركية الذي 
كان من املقرر اقامته في ابراج الكويت ملدة اسبوع 
ابتداء من اخلمي����س املوافق 24 اجلاري وذلك 
بس����بب امور فنية ترجع الى السفارة التركية 
بالكويت ورغبتهم في التأجيل باالضافة الى تأخر 

استخراج تأشيرات دخول الطهاة االتراك.
واذ تتقدم ادارة ابراج الكويت باالعتذار لزوارها 
ورواده����ا عن اقامة املهرجان عن موعده، تؤكد 
انه س����يتم حتديد موعد آخر سيعلن عنه في 

وقت قريب.
واكد السنعوسي على ان املطبخ التركي من اشهر املطابخ 
العاملية، موضحا ان الهدف من هذا املهرجان هو تفعيل التواصل 

بني ابراج الكويت واملجتمع عبر تقدمي مأكوالت 
وحلويات متنوعة تعد بواسطة افضل الطهاة 
االتراك على املستوى العاملي جامعة افضل 
النكهات التي تتمتع بها تشكيلة االطباق التي 
تتميز بها املنطقة، مشيرا الى انه نتيجة لهذا 
التواصل جاءت مش����اركة السفارة التركية 
في التنسيق والتعاون للتأكيد على اواصر 
الصداقة وضرورة االختالط والتعارف بني 
الشعوب وتعريف اآلخر بتقاليده ومن بينها 
فنون الطهي وتقاليد املطبخ به، لكن نظرا 
لبعض الظروف اخلارج����ة عن ارادة ادارة 
ابراج الكويت تقرر التأجيل حلني االنتهاء من 
التنسيق مع السفارة التركية بخصوص بعض االمور الفنية 

وقدوم الطهاة االتراك.

د. روال شهدت احتفال الجمعية االقتصادية بإطالق برنامج »المرأة القيادية المبادرة«: 
تشجيع المرأة على االنخراط في األعمال التجارية والمشروعات الصغيرة

جون�ز: تش�جيع النس�اء ليك�ن ج�زءًا أساس�يًا م�ن المجتم�ع ال�ذي يعش�ن في�ه ويمك�ن أن يؤثرن ف�ي أس�رهن ودولهن

أكدت أن 85% من النساء غير موظفات رغم أن لديهن مستويات علمية عالية

املسؤول عن إدارة البرنامج سيقوم 
بتقدمي تقرير نهائي لقياس مدى 
جناحه ونس����بة حتقيق األهداف 
التي من أجلها مت تصميم وتخطيط 

هذا البرنامج.
وقالت البغل����ي ان النادي هو 
ف����رع من احتاد س����يدات األعمال 
واملهنيات الدولي والذي تأس����س 
عام 1930 وفي ع����ام 2010 احتفل 
االحتاد الدولي مبرور 80 عاما على 
تأسيسه وانتشاره عبر أكثر من 

90 فرعا حول العالم.
ولفتت إلى ان عضوات النادي 
ميكنهم التواصل والتعاون وبإمكان 
كل عضوة حضور اجتماعات األمم 
املتح����دة كمراقب وش����اهد على 
املواضيع املطروحة والسياسات 
التي تتم مناقش����تها للتأثير على 
املرأة في  القرارات املتخذة بشأن 
دولتها، ويبلغ عدد عضوات النادي 
125 عضوة كما فتحت البغلي الباب 
أمام جمي����ع الس����يدات املهتمات 

باالنضمام الى النادي.

تجارب ناجحة

وف����ي اخلتام عرضت بعض 
الشخصيات النسائية وسيدات 
األعمال خبراتها وكانت السفيرة 
األميركية ديبورا جونز أول من 
عرضت جتربتها، مؤكدة ان املرأة 
قادرة على العمل في كل شيء، 
مشيرا الى انها بدأت عملها عام 
1982 كسفيرة في بغداد ودمشق 
واإلمارات واثيوبي����ا، وأعطت 
مثاال عل����ى ان املرأة قادرة على 
العمل الس����يدة خديجة زوجة 

الرسول.
وقالت جونز في بداية حديثها 
انها كانت تقول دائما لبناتها ليس 
املهم العمل وامنا ان حتبنب عملكن 
النكم إذا لم حتب����نب عملكن فلن 

تنجحن ولن تكّن سعداء.
انها منذ الصغر  الى  وأشارت 
كانت حتب اخلرائط وتركز على 
منطقة الشرق األوسط التي دخلتها 
من الباب االس����باني حيث تلقت 
علومه����ا اجلامعية واس����تطاعت 
التعرف على ثقافات عدة واالختالط 
بأجناس وديانات جديدة واالطالع 

على الشعر واألدب اإلسالمي.

حيث ذكرت ان مدة البرنامج هي 
س����نة واحدة من تاريخ االنطالق 
كما يشمل العديد من االنشطة التي 
حتقق الغرض منه كتقدمي ورش 
عمل وحلقات نقاشية لصاحبات 
املبادرات واملشروعات الصغيرة 
وتنظيم لقاءات لتبادل اخلبرات مع 
سيدات أعمال ناجحات من داخل 

الكويت وخارجها.
وذكرت البغل����ي ان البرنامج 
يش����مل تنظيم عدد من املعارض 
للسيدات املشاركات في البرنامج 
ومتابع����ة أدائهن وقي����اس مدى 
استفادتهن من اخلبرات والدورات 
التي شاركن بها، الفتة الى ان الفريق 

التي تعتب���ر الكويت رائدة فيه 
في املنطقة«.

بيئة ثرية للمرأة

ومن جهته����ا حتدثت رئيس 
اجلمعية االقتصادية النائب د.روال 
دشتي عن أهمية دور مؤسسات 
املجتمع املدني في تبني هذا النوع 
من املبادرات واملساهمة في خلق 
بيئة ثرية للمرأة تس����اعدها على 
تطوير مهاراتها وتشجيعها على 
التجارية  االنخراط في األعم����ال 

واملشروعات الصغيرة.
وأضافت »هدفنا كيفية اجناز 
ذلك«، مشيرة إلى ان هناك ثالث 

للتغيير حي����ث ميكن للمرأة بدء 
مش����اريعها اخلاص����ة وحتويل 
االص����وات ال����ى قوان����ني وقيادة 

الشركات والوزارات.

تمكين المرأة من المشاركة الكاملة

وحتدثت السفيرة االميركية 
خالل كلمته���ا ايضا عن مبادرة 
الش���راكة مع الش���رق االوسط 
التي تقع ضمن مكتب ش���ؤون 
الشرق االدنى في وزارة اخلارجية 
االميركية، معربة عن سعادتها 
للعمل من جدي���د مع اجلمعية 
االقتصادية التي متثل ريادة في 
دعم سيدات االعمال ومتكينهن 

وس����ائل لذلك تكمن في التواصل 
والتدريب وورش العمل.

ولفتت دشتي الى ان هناك نحو 
85% من النساء غير موظفات في 
الكويت بالرغم م����ن انهن لديهن 
مس����تويات علمية عالية، مبينة 
في خت����ام حديثها ان التركيز في 
القطاع  املستقبل س����يكون على 
اخلاص. ومن ثم حتدثت رئيس 
نادي س����يدات األعمال واملهنيات 
في الكويت مه����ا البغلي عن دور 
النادي في تفعيل املبادرات اخلاصة 

باملرأة.
كم����ا حتدث����ت ع����ن تفاصيل 
املبادرة«  القيادية  املرأة  »برنامج 

من خلق فرص العمل وحتقيق 
اهدافهن واملساعدة في بناء كويت 
املستقبل، الفتة الى ان املبادرة 
منذ انش���ائها اس���تثمرت اكثر 
التركيز  التمويل مع  من نصف 
على تعزيز مش���اركة املرأة في 
العملية السياسية وتوفير فرص 
احلصول على التعليم وزيادة دور 
ومكانة املرأة في القطاع اخلاص 
واملناصب العامة، مش���يرة الى 
ان التنمية املستدامة في الشرق 
االوسط تعتمد على متكني املرأة 
من املشاركة الكاملة في القطاعات 
واالجتماعي���ة  االقتصادي���ة 
والسياسية وهو احد املجاالت 

اوباما ف���ي القاهرة العام املاضي 
والذي لفت فيه ال���ى ان »بناتنا 
ميكن ان يساهمن في بناء املجتمع 
مب���ا يحقق تقدما ف���ي رفاهيتنا 
املشتركة من خالل اتاحة الفرصة 
للمجتمع للوصول الى االمكانات 

الكاملة«.

المرأة جزء أساسي في المجتمع

كما شددت جونز على ضرورة 
تشجيع النساء ليكن جزءا اساسيا 
من املجتمع الذي يعيشن فيه وانهن 
ميكن ان يؤث����رن ليس فقط على 
اس����رهن بل دولهن ايضا، الفتة 
الى اننا نعيش في زمن تاريخي 

بيان عاكوم
أكدت السفيرة االميركية ديبورا 
جونز ان امل����رأة الكويتية اثبتت 
قدرتها عل����ى النجاح في االعمال 
االجتماعية واالقتصادية والوزارية، 
مش����يرة الى ان مستقبل الكويت 
يكمن في زيادة العمل في القطاع 
اخل����اص الن جميع البالد تواجه 
زيادة سكانية وطلبا على فرص 
العمل في حني تؤمن الكويت عبر 
ثروتها النفطية الكبيرة، الصغيرة 
نسبيا مع تزايد السكان تؤمن فرصا 
للعمل في القطاعني اخلاص والعام 
اال انه يجب العمل على خلق فرص 
عمل وعمالة منتجة وضرورة ان 
يأتي ذلك من القطاع اخلاص الذي 
يجب ان يكون متطورا وقادرا على 
املنافس����ة خللق مبادرات للرجل 

واملرأة. 
ج���اءت كلم���ة جون���ز خالل 
مش���اركتها في االحتف���ال الذي 
اقامت���ه اجلمعي���ة االقتصادية 
الكويتية بانطالق برنامج »املرأة 
القيادية املب���ادرة« بالتعاون مع 
نادي سيدات االعمال واملهنيات 
بالكويت وبرعاية مبادرة الشراكة 
مع الشرق االوسط، والذي يهدف 
الى خلق بيئة مناسبة لتمكني املرأة 
من تطوير قدراتها االستثمارية 
والتجارية وزيادة الوعي بأهمية 
تفعيل دور املرأة في القطاع اخلاص 

واملشروعات الصغيرة.
واشادت جونز خالل كلمتها 
بدور املرأة الكويتية في املجتمع 
وتفوقها في العديد من املجاالت، 
مش���يرة ال���ى ان الكويت كانت 
التعليم،  الرائدة ف���ي  الدول  من 
الكويتية  املرأة  مشيدة بحصول 
من���ذ الس���تينيات عل���ى درجة 

الدكتوراه. 
وفي حني اعتبرت الس���فيرة 
االميركية ان املرأة في جميع احتاد 
افريقيا  الشرق االوسط وشمال 
تواجه العديد من التحديات التي 
تتطلب حلوال متخصصة شددت 
على ضرورة العمل على متكينها 
من التغلب على جميع احلواجز 

خصوصا االقتصادية.
واشارت جونز خالل كلمتها 
الى خطاب الرئيس االميركي باراك 

السفيرة األميركية ديبورا جونز متحدثة خالل اللقاء

فيصل احلجي خالل تسلمه رسالة دكتوراه من د.مبارك العازمي

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال عبدالعزيز العدساني سمو ولي العهد خالل لقائه الشيخ د.محمد الصباح وعبداللطيف اليحيا

مها البغلي تلقي كلمتها

دور الجمعية االقتصادية نجاحات وتحديات
اشادت الس���فيرة االميركية بدور اجلمعية االقتصادية 
الكويتية بقيادة د.روال دشتي بتبني هذا النوع من املبادرات 
والبرام���ج لدعم ومتكني املرأة الكويتية حتى تكون عضوا 

فعاال في التنمية االقتصادية للمجتمع.
وقالت جونز »نؤمن بأن هذا البرنامج يقود الى تطوير 
االداء عبر املش���اركة الفعالة كما انه يدعم توس���ع القطاع 

اخل���اص في الكويت من خالل متكني املرأة ويضع اسس���ا 
لزيادة املشاركة النسائية في العملية التشريعية والسياسية 
من خالل تدريب النساء على كيفية انشاء وتوسيع سوق 
العمل، مشددة على ان مستقبل الكويت االقتصادي يحتاج 
ملساعدة النساء للعمل في القطاع اخلاص ما يحقق اهداف 

تنظيم املشاريع ويعود بالفائدة على املجتمع ككل.

قالت جونز خ���الل كلمتها: انه 
بالرغم من كل النجاحات التي حققتها 
امل���رأة اال ان الطريق طويل امامها 
وبالرغم من انه النساء يشكلن %50 
من س���كان العالم اال انهن ما زلن 
يشكلن متوسط 19% من البرملانات 

الوطنية في العالم كما ان متوسط 
فرق االجور بني الرجال والنس���اء 
العامالت بدوام كامل يتجاوز ال�%20. 
معربة عن املها في ان يكون لبرنامج 
املرأة القيادي���ة تاثير ايجابي على 

هذه االحصاءات.

الحجي يتسلم رسالتي دكتوراه
 مهدتين إلى رئيس الوزراء

اس����تقبل املستشار بديوان سمو رئيس مجلس 
الوزراء فيصل احلجي في قصر السيف امس د.مبارك 
العازمي حيث سلمه نس����خة من رسالة الدكتوراه 
بعن����وان »إدارة االزمات االمنية والكوارث في دولة 
الكويت � دراسة مقارنة مع جمهورية مصر العربية« 
مهداة الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 

احملمد. كما استقبل د.فهد عواد السربل حيث سلمه 
نسخة من رسالة الدكتوراه بعنوان »عالقة منهاج 
التربية الرياضية ببعض امن����اط التفكير لتالميذ 
املرحلة املتوسطة بدولة الكويت« من جامعة الزقازيق 
بجمهوري����ة مصر العربية مهداة إلى س����مو رئيس 

مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد.

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد بقصر بيان امس سمو رئيس مجلس 
الوزراء الش���يخ ناصر احملمد. كما استقبل سموه رئيس ديوان احملاسبة عبدالعزيز 
العدس���اني. واستقبل س���موه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 

د.محمد الصباح وبرفقته عبداللطيف اليحيا وذلك مبناسبة تعيينه قنصال عاما لدى 
مدينة لوس اجنيليس بالواليات املتحدة االميركية.

كما استقبل سموه محافظ االحمدي الشيخ د.ابراهيم الدعيج.

ولي العهد استقبل المحمد ووزير الخارجية واليحيا
سموه التقى العدساني ومحافظ األحمدي

المطر: يوم ترفيهي لموظفي 
المصارف في »أكوابارك«

اعلنت عضو مجلس االدارة ورئيس اللجنة االجتماعية بنادي 
مصارف الكويت منال املطر ان النادي وبالتعاون مع ادارة املدينة 
املائية »اكوابارك« يعمل على تنظيم يوم ترفيهي ملوظفي املصارف 
بتذاكر مخفضة للعاملني في القطاع املصرفي وذلك يوم السبت 
املوافق الثالث من يوليو املقبل من الساعة العاشرة صباحا الى 

العاشرة مساء.
 وقالت انه س���يتم تنظي���م العديد من املس���ابقات للحضور

 تتضمن الس���حوبات وتوزيع اجلوائز في االحواض الرئيسية 
 الثالثة، وكذلك املباريات في كل من كرة الس���لة والطائرة وكرة

 الق���دم على مالعب الصاب���ون، باالضافة الى ع���رض لأللعاب 
النارية.

وتقدمت املطر بالش���كر ملدير عام املدين���ة املائية »اكوابارك« 
محمد خورشيد وعبداللطيف الشمري مدير العالقات العامة على 
تعاونهما املس���تمر مع ادارة النادي، واكدت حرص النادي على 
اقامة مثل هذه االنش���طة لتوثيق الروابط بني االسرة املصرفية 
وان الن���ادي بصدد تنظيم العديد من االنش���طة املتنوعة خالل 

املوسم 2010.
ومتنت املطر مش���اركة موظفي القطاع املصرفي في االنشطة 

والبرامج التي تقدمها ادارة النادي.

»أبراج الكويت« تؤجل مهرجان المأكوالت التركية 
بسبب أمور فنية متعلقة بالسفارة

تأخر استخراج تأشيرات دخول الطهاة األتراك

مشاري السنعوسي

)محمد ماهر(د.روال دشتي متحدثة في اللقاء


