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محارب كشف وثائق تنشر للمرة األولى تجسد متانة العالقات الكويتية ـ المصرية
في محاضرة أدارها السفير المصري طاهر فرحات ضمن أنشطة مهرجان القرين

الرئيـس جمال عبدالناصر افتتح بيت الكويت في القاهرة عام 1958
مصـر كانت المصدر الرئيسـي للكتب لتغذية الحـراك الثقافي بالكويت

مصـر إلـى  وصـل  كويتـي  طالـب  أول  كان  علـوي  بـن  عيسـى 
الكويت شـاركت مصر في نضالها ضد إسـرائيل ببسالة وشجاعة

د.عبداهلل محارب يطلع السفير املصري طاهر فرحات على كتاباته بحضور بدر الرفاعي وعبدالهادي العجمي وعدد من املشاركني في مهرجان القرين الثقافي

جس����دت محاضرة »العالقات 
الكويتية � املصرية الثقافية« عمق 
هذه العالقات املمتدة إلى أكثر من 
قرنني من الزمان، وعرض احملاضر 
د.عبداهلل محارب بعض الوثائق 
واملس����تندات التي تنش����ر للمرة 
األولى وجتسد متانة هذه العالقات 
وانطالقتها املبك����رة على صعيد 
اجلوان����ب الثقافية والسياس����ية 
واالقتصادية بني الكويت ومصر.

أدارها  التي  قبيل احملاض����رة 
الس����فير املصري ل����دى الكويت 
طاهر فرح����ات وحضرها األمني 
العام للمجلس الوطني بدر الرفاعي 
واألمني املساعد عبدالهادي العجمي 
وعدد من قيادات املجلس وضيوف 
املهرجان وأعضاء السفارة املصرية 
في الكويت، بدأ د.محارب احلديث 
عن تاريخ العالقات بني البلدين، 
متحدثا عن البدايات األولى للتبادل 
الثقافي املصري � الكويتي، فقال: 
احلديث عن العالقات بني الكويت 
ومصر يحتاج إلى النظر في أفق 
واسع جدا من احلراك اإلنساني بني 
ش����عبني أصلهما واحد وإن تفرقا 

في األصقاع.
وقد تبادل الش����عبان املشاعر 
واملناف����ع من����ذ أكثر م����ن قرنني 
من الزمان ف����ي العصر احلديث، 
والوثائق والدراس����ات قبل ذلك 
التاريخ تكاد تكون منعدمة، وإن 
كانت بعض احل����وادث واألخبار 
تدل عل����ى أن العالقة األولى بني 
الشعبني كانت جتارية، وقد يكون 
ذلك راجعا إلى حداثة تكون الدولة 
في الكويت في القرن السابع عشر، 
وفي القرن الثامن عش����ر ذكر أن 
الكويت كانت تنطلق منها القوافل 
كبيرة العدد إلى حلب )القافلة من 5 
آالف جمل بحراسة ألف رجل( وذلك 
ألن الكويت كانت في تلك الفترة 
مركزا جتاريا مهم����ا في املنطقة، 
وهناك قوافل أخرى كانت تذهب 

وأنشئ املعهد الديني سنة 1947، 
ومت تزويده بعدد من علماء األزهر 
الش����ريف وحظي بإقبال شديد، 
وشمل األزهر هذا املعهد بالرعاية 
الكاملة فأمده باملشايخ واملناهج 
الدراسية واملدرس����ني، واعترف 
بش����هادته، وكانت األسئلة تأتي 
من األزه����ر، وكان رئيس املعهد 

هو رئيس البعثة األزهرية.
وكان����ت مص����ر ه����ي املصدر 
الرئيسي للكتب والقرطاس لتغذية 
ذلك احل����راك الثقاف����ي والعلمي 
الضخ����م في تلك األي����ام، وكانت 
مصر ترس����ل الكتب إلى الكويت 
من دون مقابل، وبعد زيادة ميزانية 
الكوي����ت س����نة 1947 قامت إدارة 
املعارف بش����راء الكتب الدراسية 
من مص����ر باإلضافة إل����ى أمهات 
كتب األدب وعلوم العربية والدين 
لتكون نواة للمكتبات املدرسية، 
وزودت بيت الكويت بنسخة من كل 
كتاب يرسل إلى الكويت فتكونت 
مكتبة القسم الثقافي احلالية،، كما 
ساهمت البعثة املصرية بالكويت 
في إنش����اء املختبر املدرس����ي في 
مدرس����ة املباركية واستوردت له 
أدواته من مصر. واستقدمت  كل 
الكويت الفنان زكي طليمات لكي 
يضع األسس للنشاط املسرحي في 

الكويت وكان ذلك سنة 1958.

الكويت والعدوان الثالثي على مصر

وقد اهتزت الكويت كلها ملا أصاب 
مصر من عدوان ثالثي سنة 1956، 
وشعر الكويتيون بأن هذا االعتداء 
إمنا هو اعتداء على بالدهم، فهبوا 
جميعا ملد يد العون واملس����اعدة، 
وصدرت جريدة »الكويت اليوم« 
بحجم صغير وفي صدر صفحاتها 
بيان تؤكد فيه مشاركة املواطنني في 
الكويت »عواطف األخوة والوفاء 
ملصر، وهي تناضل عن كرامة العرب 
ببسالة هي مضرب املثل وشجاعة 

العام 1958 مت شراء أرض في الدقي 
بني عليها بيت الكويت )كان سعر 

الشراء 8 جنيهات للمتر(.
وق����د افتت����ح بي����ت الكويت 
الرئيس جمال عبدالناصر بنفسه 
ومعه زكريا محيي الدين وحسني 
الشافعي، وعبداللطيف البغدادي، 
وحسن إبراهيم، وأنور السادات، 
وعبداحلكيم عامر، وكان على رأس 
آنذاك  املستقبلني رئيس املعارف 
الشيخ عبداهلل اجلابر، رحمه اهلل، 
ومعه الشيخ سعد العبداهلل، رحمه 
اهلل، وعبدالعزيز حسني، وهو أمر 
لم يحدث ألية بعثة ديبلوماسية 
أو طالبي����ة من قب����ل وكان عدد 

احلاضرين قد فاق 1500 مدعو.
وقد تقلد منصب مدير املعارف 
في الكويت عدد من املصريني منهم 
علي هيكل، وطه السويفي وأرسلت 

مصر عددا من الكتب املدرسية.

هائلة على عالم آخر، عالم املدن 
الكبيرة والصخ���ب، والطرق 
املزفت���ة، والعمارات الضخمة 
الكثيفة  األنيق���ة واخلض���رة 
والنيل العظيم، وكان اسم األزهر 
يبعث فيهم مشاعر متفاوتة من 
العظمة والرهبة، واتصل هؤالء 
الثقافي  القاهرة  الشباب بجو 
في مقر طه حسني وأحمد أمني 
وأحمد حسن الزيات، وتابعوا 
احلرك���ة السياس���ية وقضايا 

املجتمع املصري.
وعندما كثر اإليفاد إلى مصر 
رأى مجلس املعارف أن يجهز 
للطالب سكنا جماعيا يضمن 
حس���ن توجيهه���م ورعايتهم 
السيما أن معظمهم يسافرون 
للم���رة األول���ى، ومت اختيار 
منزل جميل ف���ي حي الزمالك 
)25 ش إسماعيل باشا محمد( 

وقد افتتحه بصورة رس���مية 
أحمد أمني ب���ك صاحب مجلة 
الثقافة األس���بوعية نائبا عن 

وزير املعارف املصري.

بيت الكويت

وبعد منو العالقات بني الكويت 
الثقافي،  ومصر على املس����توى 
اقترح عبدالعزيز حس����ني إنشاء 
»مكتب الكويت مبصر« الذي هو 
نواة سفارة الكويت في مصر بعد 
ذلك، وذلك في تقرير له أرسله إلى 
الكويت، وطالب فيه بأن تستمد 
املناه����ج الكويتي����ة أصولها من 
املناهج املصرية، كما ش����جع فيه 
على االستعانة باملدرسني املصريني 
ملواجهة نقص املدرسني الكويتيني 

في املواد الدراسية املختلفة.
ثم انتقل بيت الكويت إلى مقر 
آخر )7 ش قاس����م بالدقي(، وفي 

وارتف����ع عدد هؤالء الرواد في 
القرن العش����رين وفيه استقبلت 
العلماء  الكوي����ت مجموعة م����ن 
املصريني وغيرهم، كان في مقدمتهم 
الشيخ محمد رش����يد رضا سنة 
1913، وكان لزيارته األثر العظيم 
الكويت وأهلها وبدأ اهتمام  على 
أهل الكويت بالصحافة واملجالت 

املصرية.

البعثة األولى

البعثات الطالبية  كانت أولى 
إلى مصر س����نة 1939 وقد ضمت 
عبدالعزيز حسني، أحمد مشاري 
العدواني، يوسف مشاري احلسن 
الب����در، ويوس����ف عبداللطي����ف 

العمر.
ووصلت البعثة بعد رحلة 
القاهرة استمرت  إلى  مضنية 
22 يوما، وكانت إطاللة مهمة 

إلى الشام والعراق ومصر.
وتابع محارب: في القرن ال� 19 
كان عدد من أبناء الكويت يتطلعون 
إلى مصر وأزهرها الشريف متمنني 
إليه����ا وااللتحاق بهذه  الوصول 
القلعة العلمية، وقد ذكر مقال في 
مجلة البعثة الكويتية اس����م أول 
طالب كويتي وصل إلى مصر وهو 
الشيخ عيسى بن علوي، وليست 
له ترجمة معروفة، وقد رحل إلى 
مصر ودرس الطب واس����توطنها 

ومات فيها سنة 1863.

الرواد إلى مصر

ومن الرواد أيضا الشيخ أحمد 
بن محمد الفارسي، الذي أعانه أحد 
رجال الكويت فأكمل دراسته فيها، 
وعاد إلى الكويت وهو يحمل علما 
غزيرا، وكان في مصر في الفترة 

من 1864 وغادرها سنة 1872.
وم����ن أش����هر الرواد الش����يخ 
مساعد العازمي، الذي كان يقول: 
»إن الدراسة في مصر كانت حلما 
من أح����الم حيات����ي« وقد اضطر 
إلى الس����فر إلى سيالن والغوص 
في قيعانها ليجمع نفقات سفره 
إل����ى مصر، وعندم����ا وصل إليها 
واهتدى إلى األزهر الشريف قابله 
مشايخه بالترحاب، ورتبوا له أمر 
دراسته مع عدد كبير من الدارسني، 
وخصصوا له راتبا »جنيها واحدا 
في األس����بوع« مع تكفلهم باألكل 
وامللبس وجميع احتياجاته، وتدرب 
فيها على مهنة »التطعيم« وعاد إلى 
الكويت سنة 1882، ونفع الشيخ 
الناس في مجال����ني مهمني: مجال 
العلم ونش����ره، ومج����ال العناية 

الصحية عن طريق التطعيم.
الذين درس����وا  ال����رواد  ومن 
الش����ريف ماجد بن  في األزه����ر 
س����لطان بن فهد، والشيخ أحمد 
بن خالد العدساني، وراشد ناصر 

بورسلي.

لم تعرف إال عن األحرار املجاهدين 
واألبطال اخلالدين«.

حرب أكتوبر 1973

بدأت جماهير الشعب الكويتي 
تتابع أخبار اإلذاعة والتلفزيون 
عندما بدأت املعارك، وأعلنت الكويت 
تأييدها الكامل ملصر في حربها ضد 
العدوان اإلسرائيلي، ومازال جيشها 
مرابطا في جبهة القتال املصرية 
يشارك إخوانه من اجليش املصري 

بالءهم وصمودهم.
الى جمع  اللجن���ة  وب���ادرت 
التبرعات وبلغت جملة التبرعات 
التي جمعتها هذه اللجنة نحو 35 
مليون دوالر مع سيارات إسعاف 
وقطع غيار للسيارات، كما أيدت 
الكويت قرار وزراء النفط العرب 
قط���ع النفط عن ال���دول املؤيدة 
إلس���رائيل كالوالي���ات املتحدة 
وهولندا وتخفيض ضخ البترول 
إلى بقية الدول، كما تبرعت الكويت 
رسميا مببلغ مائة مليون دينار 
كويتي مس���اهمة منه���ا في دعم 
املجهود احلربي، وكان وزراء النفط 
العرب ق���د اجتمعوا في الكويت 
بناء على طلبها وأصدروا قرارهم 
التاريخي بوقف ضخ النفط مما 
جعل األمني العام جلامعة الدول 
العربي���ة محمود ري���اض يثني 
عل���ى الكويت ملوقفه���ا هذا، ومت 
الديون املس���تحقة على  تأجيل 
مصر والبالغة 25 مليون دينار 
لدورها البطولي من أجل حترير 
األراضي العربية، والتزم الشعب 
الكويتي بدفع مرتب شهر كامل إلى 
جميع العاملني في الدولة تبرعا 
للمجهود احلربي في مصر. وامتزج 
الدم املصري والكويتي على ثرى 
مصر عندما مت قصف أحد اخلنادق 
اخلاصة بإحدى الوحدات املصرية 
وكان يشاركهم فيه بعض الضباط 

الكويتيني واستشهدوا فيه.

انتصار مصر للشرعية الكويتية في مواجهة أطماع قاسم وصدام
تناول د.عبداهلل محارب احلديث عن 
الدعم املصري للحق الكويتي في مواجهة 
األطماع العراقية قائال: فور إعالن استقالل 
الرئيس جمال عبدالناصر  الكويت بادر 
بإرسال برقية تهنئة بهذا االستقالل أعرب 
فيها عن ابتهاج شعب اجلمهورية العربية 
املتحدة بهذا احلدث التاريخي وتالحقت 
برقيات التهاني من زعماء العالم العربي، 
ولكن برقية أخرى حمل���ت في ظاهرها 
التهنئة وبني س���طورها عبارات اخليانة 
التاريخية  والتهديد وتزيي���ف احلقائق 
تلك هي برقية عبدالكرمي قاس���م، وبعد 
5 أيام من اتفاقية االستقالل بني الكويت 
وبريطانيا هاجم عبدالكرمي قاس���م هذه 

االتفاقي���ة وأعلن من جان���ب واحد ضم 
الكويت إلى العراق.

وس���ارعت مصر إلى إص���دار بيانها 
التصرف  الذي نب���ذ  الق���وي  التاريخي 
العراقي، ودعا إلى حتكيم العقل في هذه 
الفترة احلرجة التي متر بها األمة العربية، 
وأن اجلمهورية العربية املتحدة ال تقبل 
منطق الضم، وكان ملص���ر كذلك موقف 
مشرف ضد أطماع املقبور صدام حسني، 
وقد ح���اول الرئيس مب���ارك إقناع امللك 
حسني بالذهاب إلى بغداد وإقناع صدام 
باالنس���حاب وعودة احلكومة الشرعية، 
وذهب امللك حسني فعال، ولكنه عاد قائال: 
إنه اعتذر عن عدم بحث أي تفاصيل معه، 

وأنه وافق على حضور القمة، وأصدرت 
اخلارجي���ة املصرية بيانه���ا األول الذي 
تطالب فيه بانسحاب العراق من الكويت 
وعودة الشرعية. وفي مؤمتر القمة كانت 
مواقف مصر حاسمة وقد فوتت على الوفد 
العراقي محاول���ة تخريب القمة، وصدر 
البيان اخلتامي بإدانة االحتالل العراقي 

للكويت واملطالبة بعودة الشرعية.
وعلى املس���توى الش���عبي كان اجلو 
الذي أحاط به الشعب املصري الكويتيني 
املوجودين منهم في أراضيها مفعما بالود 
واحملبة والترحاب وبعواطف جياشة من 
التأييد والنصرة في كل مكان يكون فيه 
الكويتيون، فسائق التاكسي يرفض أخذ 

أجرته من الكويتي، واالتصاالت بالسفارة 
من جميع محافظات مصر من اإلسكندرية 
إلى أس���وان ال تنقطع تعرض كل أنواع 
املساعدة، وحضر عدد كبير من املصريني 
يعرضون ش���ققا وعمارات لهم إلسكان 
الكويتي���ني دون مقاب���ل، وكانت تصلنا 
في الس���فارة شحنات يومية من الفواكه 
بأنواعها، والوجبات املتنوعة، وتزاحم عدد 
هائل من املصريني على أبواب الس���فارة 
يريدون التطوع للقتال مع اجليش الكويتي 
لتحرير الكويت، ويعجز القلم واللسان 
عن وصف تلك املش���اعر العظيمة التي 
ملسناها من جميع قطاعات الشعب املصري 

بكل فئاته.

»حماية البيئة« تحتفل باليوم العالمي للطيور
حتتفل اليوم اجلمعية الكويتية حلماية البيئة 
بالي����وم العاملي لعد الطي����ور، تزامنا مع احتفاالت 
منظمات وهيئات عاملية بتلك التظاهرة الس����نوية، 
وبهذا اخلصوص صرح رئيس فريق رصد وحماية 
الطيور محمود ش����هاب بأن التجمع سيكون مبقر 
اجلمعية في العاشرة والنصف صباح اليوم، حيث 
سينطلق املشاركون والهواة وبصحبتهم فريق رصد 

وحماية الطي����ور، وخبراء في هذا املجال الى جون 
الكويت، مضيفا ان اجلمعية أعدت برنامجا منوعا 
لالحتفال الذي س����يأخذ طابعا توعويا وتعريفيا. 
ولفت الى ان فريق رصد وحماية الطيور س����يقوم 
خالل مراحل الرصد بتقدمي املعلومات الكافية حول 
الطيور املهاجرة واملستوطنة التي سيتم رصدها في 

اكثر من موقع بسواحل جون الكويت. 

»التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة« 
في اإلدارة العامة للجمارك 

افتتح مدير عام االدارة العامة 
للجم����ارك ابراهيم الغامن الدورة 
التدريبية التأسيسية حتت عنوان: 
»كيفية التعرف والتعامل مع املواد 
الكيميائية اخلطرة« على مسرح 
االدارة العامة للجمارك ويحاضر 
فيها نخبة م����ن خبراء مصلحة 
اجلمارك وامن احلدود االميركية، 
الى تعريف  الدورة  وتهدف هذه 
املواد  املش����اركني على تصنيف 
الكيميائي����ة اخلطرة ومخاطرها 
والعالمات التحذيرية لها وارشادات 
النقل اآلمن واالشتراطات الفنية 
املواد  ملناولة واس����تيداع ه����ذه 
واالجراءات الواجب اتخاذها من 
قبل املفتشني اجلمركيني حال وقوع 
حادث )م����واد خطرة( في احدى 
الدوائر اجلمركية، ويأتي تنظيم 
هذه الدورة في اطار مذكرة التفاهم 
املوقعة بني االدارة العامة للجمارك 
ومصلحة اجلمارك وامن احلدود 
االميركية منذ ما يقارب عشرين 
عاما ماضية ومازالت مس����تمرة 
حت����ى تاريخ����ه، اذ نصت على 

تقدمي املساعدات الفنية واالدارية 
املتبادلة في مجاالت مختلفة كعقد 
الدورات التدريبية وورش العمل 
واستجالب اخلبراء وتطوير العمل 
اجلمركي. وقال ابراهيم الغامن ان 
دعوة دول مجلس التعاون لدول 
اخلليج العربية للمش����اركة في 
هذه الدورة التدريبية تأتي ضمن 
املسؤوليات واالهتمامات اخلليجية 
املشتركة التي تنصب في وضع 
وتنفيذ اخلطط االس����تراتيجية 
في التعامل مع املواد الكيميائية 
التي قد تقع  اخلطرة واحلوادث 
جراء النقل او االستيداع اخلاطئ 

لهذه املواد من قبل البعض.
كما اشار الغامن الى ان انعقاد 
الدورة التدريبية يأتي تزامنا مع 
تقدمي مش����روعات االدارة العامة 
للجم����ارك التنموية الى املجلس 
االعل����ى للتخطي����ط والتنمي����ة 
وادراجها ضمن اخلطة التنموية 
للكويت وعددها 4 مشروعات تأتي 
في املقام االول حتقيقا لسياسات 
خطة التنمية للدولة وثانيا تنفيذا 

ملتطلبات منظمة اجلمارك العاملية 
اللتني  العاملية  التجارة  ومنظمة 
تس����عيان الى تبسيط وتنسيق 
االجراءات اجلمركية وتس����هيل 
التجارة الدولية عبر احلدود، حيث 
الكويت عضوا في هاتني  تعتبر 
املنظمتني واملشروعات التنموية 
هي: مش����روع تيسير االجراءات 
اجلمركية )جمارك مول( والذي 
يهدف الى جتميع اجلهات املشاركة 
في انهاء االجراءات اجلمركية في 
مكان واح����د مبختبرات متكاملة 
واستخدام التكنولوجيا احلديثة 
ف����ي تطوير اج����راءات اجلمارك 
وفي عملية فرز وتفتيش السلع 
وتنظيم عملية ع����زل وتخزين 
املواد واستحداث دليل  ومناولة 
لالجراءات اجلمركية، ومشروع 
انشاء مستودعات جمركية لتبريد 
الس����ريع ووكالء الشحن والذي 
يهدف الى تنظي����م قطاع البريد 
السريع وتسهيل عملية الفرز اآللي 
للبريد السريع لتبسيط اجراءات 

عملية الفسح اجلمركي.

»طريق اإليمان« بدأت اإلعداد 
لحملة )نوري اكتمل ـ 3(

ليلى الشافعي
صرح رئيس مجلس إدارة مبرة طريق اإلميان واملش���رف العام 
على األنشطة النسائية الداعية نبيل العوضي بأن املبرة تستعد اآلن 
لوضع الترتيبات األولي���ة اخلاصة بحملة »نوري اكتمل � 3« التي 

ينظمها نادي رمياس للفتيات التابع للمبرة.
واوضح العوضي ان نادي رمياس للفتيات والذي يهتم بالفئات 
العمرية من 10 الى 18 عاما قد سبق له خالل العامني السابقني تنظيم 
حملتي نوري اكتمل األولى والثانية، حيث القت هذه احلمالت إقباال 
كبي���را من اآلباء واألمهات ومدارس الفتيات على مس���توى الكويت 
وذلك ملا شهدته هذه احلمالت من جهد دعوي وتربوي متميز يركز 
على أهمية وقيمة احلجاب في نفوس الفتيات املس���لمات ويغرس 
في نفوس���هن قيم العفة والطهارة من خ���الل صون الفتاة لهويتها 
اإلس���المية والعربية من خالل حجابها الذي يعكس عمق متس���كها 

بقيمها وقيم مجتمعها الذي تعيشه.

الشيخة عائشة املبارك تكرم إحدى الكفيفات

الجالية المصرية تنظم احتفااًلً اليوم
الع���ام  القنص���ل  برعاي���ة 
العربية لدى  جلمهورية مصر 
الكويت السفير صالح الوسيمي 
تقيم اللجن���ة الثقافية والفنية 
ملجلس اجلالية املصرية احتفاال 
يبدأ في السابعة من مساء اليوم 
الس���بت على مس���رح جمعية 
الكشافة في منطقة حولي حتت 
شعار »أنغام مصرية بالفرحة 

الكويتية«.
وسيشتمل االحتفال الذي يعد 
تدشينا ألنشطة مجلس اجلالية 
املصرية في دورته اجلديدة على 
العديد من االعمال الفنية املصرية 

والكويتية التي تهدف إلى تعزيز 
روابط احملبة والتواصل بني أبناء 
مصر وأش���قائهم أبناء الكويت 
ان االحتفال يعد  احلبيبة، كما 
تضامنا من أبناء اجلالية املصرية 
مع احتفاالت الكويت بأعيادها 

الوطنية.
ويدع���و مجل���س اجلالية 
أبن���اء مصر  املصري���ة جميع 
والكويت حلضور هذا االحتفال 
 الذي سيستغرق ما يقارب ال� 3
س���اعات تقدم خاللها لوحات 
موس���يقية وغنائية وشعرية 

السفير صالح الوسيميمتنوعة.

الصميعي: معرض Q8IVITY فرصة الحتكاك 
أصحاب المشاريع الصغيرة في مختلف المجاالت

»التطوعية النسائية« تشارك في ورش عمل بماليزيا
كواالملبور � كونا: شارك وفد اجلمعية الكويتية 
التطوعية النس���ائية هنا اليوم في ورشة عمل 
تنظمها ش���بكة سيدات االعمال التابعة للمنتدى 
االقتصادي االسالمي العاملي بالتعاون مع مؤسسة 
دول عدم االنحياز لتمكني املرأة حتت اشراف وزارة 

املرأة واالسرة واملجتمع املاليزية.
وقالت عض���و مجلس االدارة ف���ي اجلمعية 
وعضو الوفد ش���عاع القصيبي ف���ي تصريح ل� 
»كونا« ان ورشة العمل تهدف الى تشجيع سيدات 

االعمال على القيام مبشاريع صغيرة ومتوسطة 
لتنمية املجتمعات معتبرة تلك املشاريع اخليار 

االستراتيجي لتنويع االقتصاد الوطني.
وأضافت أن مشاركة الكويت في ماليزيا تعد 
امتدادا ملش���اركات سابقة وعديدة في ورش عمل 
تخص سيدات االعمال في دول اخرى موضحة ان 
هذه املشاركات تهدف الى نقل اخلبرات املكتسبة 
الى الكويت لتطوير العملية التنموية في املجتمع 

النسائي الكويتي.

رندى مرعي
يتميز معرض Q8IVITY بأنه 
يضم أصحاب اخلبرة وأصحاب 
املش���اريع من مختلف األعمار 
الشباب  وذلك حتى يس���تفيد 
منهم من خالل االحتكاك املباشر 
بهم لتطوير وتنمية مهاراتهم 
واالس���تفادة م���ن ه���ذه الفئة 
بإرش���ادهم لطرق مختلفة في 
تنمية طاقاتهم وذلك من خالل 
مشاركة هذه الفئة في املعرض 
الذي سيقام في 27 اجلاري في 
فندق صحارى برعاية وحضور 

النائب مرزوق الغامن.
وعن أهم أه���داف املعرض قال رئيس اللجنة 
املنظمة عبداهلل الصميعي ان اهمها هو دعم وتطوير 
مشاريع الش���باب لتصحيح مشاريع كبيرة في 
املستقبل، ورفع درجة الوعي حول أصحاب العمل 
من الشباب املوهوبني واإلضاءة على أدوارهم في 
تنمية االقتصاد الكويتي وقطاع األعمال واستقالل 
الشباب الكويتي بذاته بعيدا عن القطاع احلكومي 

ويتجه للقطاع اخلاص ليكون 
نفسه ويثبت ذاته بقطاع العمل، 
وإثبات ان الشباب الكويتي قادر 
على حتقيق االجنازات وتقدمي 
خدم���ات متنوع���ة للمجتمع 
وتطوي���ر الفك���ر االقتصادية 
لدى الش���باب وتعليمهم طرق 
البيع والشراء والتسويق دون 
الوقوع في اخلسائر، باإلضافة 
الى حتقيق الوحدة الوطنية بني 

اطياف الشعب.
أن  الصميع���ي  وأض���اف 
املشاركني في املعرض سيحظون 
بفرصة لعرض مشاريعهم على 
مسرح مزود بشاشات عرض الى جانب مساحة 

إعالنية في كتيب تسويقي خاص باملعرض.
وس���يتخلل املعرض س���حب يوم���ي للزوار 
واملش���اركني الى جانب تخصيص جائزة ألفضل 
مشارك كما س���يحتفل املعرض يوم 29 اجلاري 
بعيد اجللوس اخلامس لصاحب الس���مو األمير 

الشيخ صباح األحمد.

عبداهلل الصميعي


