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الدورة أقيمت حتت عنوان »أديري مشروعك الصغير بنفسك«

تخريج دفعة من مهندسات »املشاريع الصغيرة« في »املهندسني«
أقام���ت رابط���ة مهندس���ات 
الكويت في جمعية املهندس���ن 
دورة »أديري مشروعك الصغير 
بنفسك« مبشاركة مجموعة من 
مهندسات الرابطة من صاحبات 
األفكار للمشروعات الصغيرة، 
وذلك في مقر اجلمعية استمرت 
5 أي���ام، وهدفت الى مس���اعدة 
املتدربات عل���ى التعرف إلعداد 
مبادري املش���روعات الصغيرة 
وأصح���اب األفكار م���ن خالل 
التطبيق���ات اخلاصة بدراس���ة 
املالية ونظم  الس���وق واإلدارة 

التسويق احلديثة.
الدورة بالتعاون مع  أقيمت 
برنامج اع���ادة الهيكلة، وقدمها 
مدير حاضنة الشويخ احلرفية في 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
م.من���ذر املعتوق، ومستش���ار 
املش���اريع الصغيرة في مكتب 
األمن العام لبرنامج إعادة هيكلة 

القوى م.فؤاد بوشهري.
وتضمن البرنامج التدريبي 
وإدارة  بامل���ادة  التعري���ف 
املش���روعات، من خالل أمناط 
االبداع واالبتكار، حتويل األفكار 
الى مشروعات، استيحاء القيم 
املضافة، أسس إدارة املشروعات، 

القيام بتطبيق عملي ملا مت التدرب 
عليه.  وقد قام رئيس اجلمعية 
م.حسن اخلرافي ورئيسة الرابطة 
م.بشاير العواد بتسليم الشهادات 
للمتدربات، متمنن لهن التوفيق 
في مبادرتهن وافكارهن للمشاريع 

الصغيرة.

القواعد األساس���ية للتسويق، 
املزيد التسويقي، باإلضافة الى 
املالية للمشروع والتي  االدارة 
ش���ملت: احملاس���بة، تس���عير 
التجارية،  العمليات  املنتجات، 
القوائم املالية، الربح واخلسارة، 
وحساب نقطة التعادل، كما مت 

مقوم���ات جناح املش���روعات، 
التخطي���ط الفع���ال، وتعرفت 
املش���اركات على طرق دراسة 
الس���وق ونظم التس���ويق من 
أسس الدراسة للسوق وحتديد 
الع���رض والطل���ب، وعناصر 
التس���ويق وطرق استخدامها، 

م.حسن اخلرافي مع املتدربات ورئيسة الرابطة

وفد الديوان الفلسطيني اطلع على جتربة 
الكويت في الربط اآللي لألجهزة احلكومية

اس����تقبل وكيل ديوان اخلدمة املدنية محمد 
الرومي والوكيل املس����اعد للش����ؤون القانونية 
فيصل الغريب وفد ديوان املوظفن العام بالسلطة 
الفلسطينية يترأسه موسى ابو زيد رئيس ديوان 
املوظفن العام وعضوية كل من محمود شاهن نائب 
رئيس الديوان وجمال ابو شنب مدير تكنولوجيا 
املعلومات وفلسطن ملك رئيس قسم التعيينات. 
ورحب الغريب بالوفد الزائر، مبديا استعداد ديوان 
اخلدمة املدنية الكامل على اطالع االخوة ممثلي 
ديوان املوظفي بالس����لطة الفلسطينية بتجارب 

واعمال ديوان اخلدمة املدنية.
بدوره، ابدى رئيس ديوان املوظفن بالسلطة 
الفلسطينية شكره وتقديره على حسن االستقبال 
واحلفاوة التي قوبل بها الوفد منذ وصوله للكويت، 
مؤكدا دورها الرائد في شتى املجاالت ليس على 
املستوى العربي فحسب بل على املستوى االقليمي 
والعاملي من خالل سعيها الدائم الى تقدمي افضل 

اخلدمات ملواطنيها واملقيمن على ارضها خاصة في 
مجال اخلدمة املدنية التي يرغب الوفد في االطالع 
عليه����ا من ناحية التوظيف املركزي الذي ضمن 
لكل مواطن احلق في التوظف بعدالة وشفافية 
كذلك نظام البعثات واالجازات الدراسية والبرامج 
التدريبية املقدمة من الدي����وان جلميع موظفي 
وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة وايضا نرغب 
في االطالع على التجربة الرائدة لديوان اخلدمة 
املدنية في مجال النظم اآللية املتكاملة وكذلك جتربة 
الش����ؤون القانونية والتطوير االداري ومراقبو 
شؤون التوظيف. واطلع الوفد الزائر على جتربة 
ديوان اخلدمة املدنية املمثلة في الربط اآللي جلميع 
االجهزة احلكومية اخلاصة باملؤسس����ة العامة 
للتأمينات االجتماعية والهيئة العامة للمعلومات 
املدنية واجلهات املعنية مبخرجات التعليم متمثلة 
في وزارة التربية وجامعة الكويت والهيئة العامة 

للتعليم التطبيقي والتدريب.

أكد عدد من البدون والذين تكدسوا بالعشرات 
امام مركز البطاقات التموينية في منطقة جليب 
الشيوخ، ان رئيس املركز هددهم بإلغاء بطاقاتهم 
خالل اسبوع اذا لم يأتوا بإقرار وتعهد من بيت 
الزكاة بأال يصرف لهم اي مواد متوينية او عينية 
مستقبال، وهو االمر الذي اعتبروه تصرفا شخصيا 
من رئيس املركز حيث ان جميع املراكز االخرى 
في الكويت لم تش����ترط هذا املستند، الفتن الى 
ان رئيس املركز س����الم ساير الرشيدي تعسف 
في قراره، متس����ائلن ملاذا يت����م تعجيزنا بهذه 

الطريقة.
من جهة اخ����رى لفت الب����دون الذين ذهبوا 

لتسلم مس����تحقاتهم التموينية من فرع جمعية 
جليب الش����يوخ الى ان مس����ؤول الفرع رفض 
تس����ليمهم املس����تحقات بعد انتظارهم ساعات 
طويل����ة، وطلب منهم التوجه لرئيس اجلمعية، 
قائال لهم: ان الرئيس ابلغه بأال يصرف للبدون 
مستحقاتهم قبل يوم االربعاء املقبل، وذلك رغم 
توافر الكميات ووجود عدد من املواطنن الذين 
تسلموا مستحقاتهم بالكامل دون وجود نقص 
في اي من املواد، وكذلك رغم ان جميع املراكز في 
الصليبيخات والفردوس واجلهراء سلموا البدون 

مستحقاتهم في نفس اليوم.
محمد راتب  ٭

محمد الرومي وفيصل الغريب مع الوفد الزائر

العربية وضرورة  املجموع����ة 
تفعيل دورها في املنظمة لتحقيق 

املصلحة العربية املشتركة.
واضاف ان االجتماع ناقش 
ال����� 35 للجنة  االعداد للدورة 
املقرر  التي من  العاملي  التراث 
ان تعقد في 19 الشهر اجلاري 
»وشدد على اهمية التأكيد على 

وضع مدينة القدس«.
ومن املقرر ان تبحث جلنة 
الت����راث العاملي التي تس����تمر 
اعمالها عش����رة ايام ادراج 42 
موقع����ا في 40 دولة في العالم 
على قائمة التراث العاملي منها 
مواقع في السعودية واالمارات 
العربي����ة املتح����دة والبحرين 
واالردن  وس����ورية  واالردن 

والسودان.

الطراح: الكويت ترغب في الترشح ملنصب 
نائب رئيس املؤمتر العام ملنظمة اليونسكو 

عشرات »البدون«: فرع التموين في اجلليب رفض 
تسليمنا مستحقاتنا وطلب إقرار بيت الزكاة

باريس � كونا: اعلن مندوبنا 
الدائم لدى منظمة االمم املتحدة 
للتربي����ة والعل����وم والثقافة 
الطراح عن  )يونسكو( د.علي 
الترش����ح  الكويت في  رغب����ة 
ملنصب نائ����ب رئيس املؤمتر 

العام للمنظمة.
الطراح في  الس����فير  وقال 
تصريح ل� »كونا« انه ابدى تلك 
الرغبة ف����ي اجتماع املجموعة 
العربية الذي عقد اليوم برئاسة 
املندوب الدائم املصري د.محمد 
الذهبي حيث وج����دت الرغبة 

قبوال من اعضاء املجموعة.
واضاف ان املجموعة العربية 
في بداي����ة االجتم����اع رحبت 
بانضمام د.الطراح الى اس����رة 
د.علي الطراحاليونسكو. واشاد الطراح بدور 
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املعرض نال إعجاب الزائرات من زوجات سفراء دول آسيا واحمليط الهادئ

العتيبي: »احلرف التقليدية الكويتية« جّسد تراثنا األصيل
نيويورك � كونا: نال معرض 
الكويتية«  التقليدي���ة  »احلرف 
الذي أقامته سعاد العتيبي حرم 
مندوبنا الدائم لدى األمم املتحدة 
منصور العتيبي اعجاب الزائرات 

وتقديرهن.
واستضافت العتيبي مجموعة 
من زوجات س���فراء دول آس���يا 
واحمليط الهادئ املعتمدين لدى 
األمم املتح���دة حلضور املعرض 
ومشاهدة فيلم وثائقي عن تاريخ 
الكويت واحل���رف املتداولة في 
مختلف حقباته وتناول مأكوالت 
ايقاع  وحلويات كويتي���ة على 

مقاطع من املوسيقى الكويتية.
كما دعي���ت للمعرض زوجة 
السكرتير العام لألمم املتحدة بان 
كي مون وزوجات السفراء العرب 
واألجانب وزوجات الديبلوماسين 
الكويتين الى جانب شخصيات 

نسائية محلية اخرى.
وخالل ترحيبها بالزائرات قالت 
العتيبي »ان الكويت التي تخطو 
نحو التقدم واالزدهار ال ميكنها 
ان تغف���ل عن تاريخها وهويتها 
الثقافية فاحلرف التقليدية ألي 
شعب دليل واضح على أصالته 

وحضارته وعمق جذوره«.
وأضافت انه »من هنا تولدت 
فكرة اقامة معرض عن احلرف 
وامله���ن التي كانت س���ائدة في 
الكويت في حقبة ما قبل النفط 
وه���ي حرف تقليدية نس���جت 
ماض زاخ���ر بالعطاء واالجناز 
يعتز ويفتخ���ر به كل كويتي«. 
وضم املعرض عينات من منتجات 
عدة ح���رف تقليدية من التراث 
الكويتي األصيل جتّسد تاريخ 
احلرف واملهن في الكويت على 
م���ر الزمن وتصف ما كان يقوم 
ب���ه األجداد من اعمال أس���همت 
بشكل فعال في ازدهار اقتصاد 
الكويت قدمي���ا وبناء حاضرها 
الزاهر حديث���ا كما تعكس دور 
املرأة الكويتي���ة البارز على مر 

النس���ائية و»صناعة  واملالبس 
الس���دو« و»صناعة الصناديق 
املبيتة« و»اخلواص« من يقوم 
بصناع���ة األوعية من الس���عف 

وغيرها.
م���ن جهتها، أعرب���ت احدى 
الزائرات وهي ماجدة حلمي مدّرسة 
لغة عربية سابقا في مدرسة األمم 
املتحدة ع���ن اعجابها باملعرض 
واقتناعه���ا بأهمية احلفاظ على 
الصناع���ات التقليدية في عصر 

اآلالت.
وتعتب���ر هذه امل���رة األولى 
التي تس���تضيف فيها العتيبي 
مجموعة من زوجات سفراء دول 
آس���يا واحمليط الهادئ اللواتي 
يجتمعن مرة كل ش���هر وتقوم 
حرم س���فير كل دول���ة من دول 
املجموعة باطالع ضيفاتها على 

تاريخ بلدها وحاضره.
وفي النهاية، أعربت العتيبي 
عن الش���كر ل���وزارة اخلارجية 
الكويتية ملا وفرته من منتجات 

للمعرض.

الزائرات  نافذة صغيرة تعرفت 
من خاللها على املعالم واحلرف 
التقليدية ف���ي الكويت« كحرفة 
القالف واخلراز وحياكة السدو.

وأضافت »ان الزائرات اطلعن 
عل���ى ماضي الكوي���ت وتراثها 
الكويتين  وعرفن ان أجدادن���ا 
عاشوا ظروفا مختلفة ومغايرة 
عما تعيش���ه الكوي���ت حاليا اذ 
كانت احلي���اة صعبة والكويت 
كانت فقيرة ف���ي ذلك الوقت اال 
ان أهلها استطاعوا التغلب على 
هذه الصعوبات والتحديات كما 
ساهمت املرأة الكويتية في احلياة 
اليومية مبهن مثل حياكة السدو«. 
ومن احلرف التي مت عرضها في 
املعرض حرفة »الكندري« وهو 
الشخص الذي يعلق بطرفي عصا 
صفيحتن على شاكلة صفيحة 
التمر او الكيروسن يحمل فيهما 
املاء لنقله ملن يحتاجه من الناس 
و»صناعة السفن« و»اخلراز« الذي 
يقوم بإصالح األحذية و»احلياك« 
البش���وت  من يق���وم بصناعة 

الزمن ومساهمتها في بناء األسرة 
وتنمية املجتمع.

وفي تصريح ل� »كونا« أعربت 
ارتياحها لنجاح  العتيبي ع���ن 
املعرض الذي وصفته بأنه كان 

سعاد العتيبي متوسطة احلاضرات

جانب من املعرض


