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»السدو« تصدر رزنامتها السنوية

تصاميم ونقوش السدو وتبادل 
املعرفة واملهارات، اضافة الى تعزيز 
التراث واإلبداع من خالل معارض 
األزياء التراثية كمعرض زي 2009، 
وتنظيم زي����ارات لطلبة املدارس 
ولكب����ار الزوار الى بيت الس����دو 

للتعريف بالتراث الكويتي.

أصدرت جمعية السدو رزنامتها 
الس����نوية لعام 2011 انطالقا من 
احلرص على احلفاظ على تراثنا 
الكويتي، وقال����ت عضو مجلس 
اإلدارة ومدي����رة العالقات العامة 
جلمعية السدو احلرفية رمي الوقيان 
ان اجناز هذه الرزنامة يأتي جتسيدا 
ألهداف اجلمعي����ة باحلفاظ على 
التقليدية والتعريف  املنسوجات 
به����ا، وتطوير وتنش����يط حرفة 
النسيج واحلياكة التقليدية وتوفير 
التعليمية والدراس����ات  البرامج 
اخلاص����ة باحلياكة والنس����يج، 
وتضمن اإلصدار صورا ومعلومات 
عن قصة احلياك����ة التقليدية في 
الكويت من البادي����ة الى املدينة، 
وتطوير أدوات احلياكة والنسيج، 
اضاف����ة الى صور عن ورش عمل 
حياك����ة املنس����وجات التقليدية، 
وورش عم����ل لألطف����ال والعالج 
باحلرف، والبحوث والتطوير حول 

رمي الوقيان

دكتوراه للمطيري في القانون العام

ورشة »اقرأ« في ابتدائية عبدالعزيز الرشيد

أقام قسم اللغة العربية في مدرسة عبدالعزيز 
الرشيد االبتدائية بنني ورشة عمل بعنوان »اقرأ« من 
تقدمي املعلمتني خالدة الدوسري وباسمة العميرة 
يوم األربعاء 2010/12/22 في مكتبة املدرسة وحضر 
الورشة املوجهة الفنية األولى للغة العربية مرمي 

املهندي، واملوجهة الفنية عايدة صالح، واملديرة 
منيرة القروي، واملديرتان املس���اعدتان ورئيسة 
القس���م ضياء البرازي ومجموع���ة من معلمات 
املدرسة واملدارس األخرى وحازت الورشة إعجاب 

احلضور.

حصل الباحث محمد مطر املطيري على درجة 
الدكتوراه في القانون العام بتقدير ممتاز مع مرتبة 
الش���رف بعد أن جنح مبناقشة رسالته املقدمة 
بعنوان »احلقوق وااللتزامات التبادلية ألطراف 
عقد البناء والتشغيل ونقل امللكية )B.O.T( دراسة 
نظرية مقارنة في النظامني املصري والكويتي« 
في كلية احلقوق بجامعة طنطا، وتكونت جلنة 
التحكيم واملناقشة من كل من د.مصطفى محمود 
عفيفي أس���تاذ القانون العام والعميد الس���ابق 
لكلية احلقوق � جامعة طنطا رئيس���ا ومشرفا، 
ود.إبراهيم محمد احلمود أس���تاذ القانون العام 
بجامعة الكويت عضوا، وأ.د. املستشار محمد ماهر 
أبوالعينني نائب رئيس مجلس الدولة بجمهورية 
مصر العربية عضوا، حيث قررت اللجنة اقتراح 
منح الباحث درجة الدكتوراه في القانون العام 

الباحث محمد املطيري أثناء مناقشة رسالتهبتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف.

متابعة لفقرات ورشة العمل

املعلمات يتابعن ورشة »اقرأ« مبدرسة عبدالعزيز الرشيد االبتدائية

معرض مصاحب للورشة

املطيري متوسطا رئيس وأعضاء جلنة التحكيم

مباركة للمطيري من جلنة التحكيم

جمعية السدو حتافظ على املنسوجات التقليدية والتراثية


