
ملشاهدة الصفحة 32PDFاقتصاد
الثالثاء ٢٠ يونيو ٢٠١٧

رعته مجموعة »التمدين«

 »select« كتاب
يعرض قصص جناح ملهمة عن الشباب الكويتي

صناعة البشوت
البداية مع عبداحملسن 
الســليمان، والــذي دخل 
سوق صناعة البشت وهو 
في عمر ٧ ســنوات، حيث 
قرر والده ادخاله تدريجيا 
الــى بيئة العمل لالندماج 
مــع املهــارات االجتماعية 
التــي يحتاجهــا للتعامل 

مع الزبائن.
كانت مســؤولياته في 
متجر العائلــة الواقع في 
ســوق املباركية في اغلب 
االوقات للمرحلة االخيرة، 
وهي طوي البشت ووضعه 
في الصناديق املخصصة 

للبيع.
وفــي النهايــة، حجــز 
عبداحملســن مقعدا له في 
القسم املسؤول عن عمليات 
االنتاج، وبدأ بتعلم كيفية 
البشــوت للزبائن،  بيــع 
ورغم ذلك فإنه وازن بني 
العائلة  عمله في جتــارة 

وتعليمه املدرسي.
وفي العام ٢٠٠٠ اسس 
عبداحملسن رسميا متجره 
اخلاص لصناعة البشوت، 
مكرسا نهاية ساعات يومه 

في احد متاجر الوجاهة.

لفكرتهــا بأن تكــون متعددة 
االمثلــة وبالتالــي ملتعــددة 

التفاسير.

تصميم األحذية
أنشــأت جنيبــة حيــات 
عالمتهــا التجاريــة اخلاصة 
بها، هربا من االحذية الرجالية 
املذهلة التي تبدو مهيمنة وغير 
مرغوبة في اجلمال االنثوي، 
حيث ان ذكريات طفولتها كانت 
مصدر إلهام للمجموعة التي 

اطلقتها حتى اآلن.

طريقتها اخلاصة في صناعة 
وتصميم اجلواهر والفن الذي 
يتجلى في مخيالتها لكل قطعة 
تصنعها. وأطلقت منيرة اولى 
مجموعاتها فــي العام ٢٠١3، 
مشــجعة زبائنهــا لتجســيد 
رؤيتهم اخلاصــة في تصور 
الترابــط العاطفي بني الزينة 

والزخرفة.
وقد دمجــت فنها اخلاص 
مع جتسيد لرؤيتها وترجمته 
للثقافات العاملية املرتبطة في 
مجموعتهــا، وســمحت بذلك 

واستهل عبداحملسن عمله 
في البشوت، وساعدته العزلة 
في التركيز على خياطة العقد.

ويقول السليمان »حاولت 
صنع بشــوت تقدم تصاميم 
معاصــرة لوقتنــا احلالــي، 
جنحنــا في إبقاء أيــد مدربة 
البشــوت، ولكــن  لصناعــة 
لالســف محليا لــم يعد احد 

يهتم بتعليم تلك املهنة«.

تصميم الجواهر
الشــرهان  ابتكرت منيرة 

جتد جنيبة نفســها اكثر 
ارتياحــا في تخيــل االحذية 
الفكتورية فــي الروايات، اذ 
ان ضــم االشــكال الظلية مع 
االلــوان االســتوائية مهيب، 
فضــال عــن التفاصيــل التي 
تأخذها من التقاليد املاليزية 
الســنغافورية. ومما يحافظ 
على تصاميم جنيبة املبتكرة 
بشكل دائم البيئة التي حتيط 
بها، حتى انهــا تعتبر القبح 
عامــال محفزا يغــذي رغبتها 

في خلق اجلمال.

قصص متنوعة 
سلطت الضوء 

على مجال 
احلرف 

واألعمال اليدوية 
والتصاميم

الكتاب يؤكد 
أن الكويت زاخرة 

بطاقات وطنية 
مبدعة تنتظر 
من اجلميع 

الدعم وإتاحة 
الفرص نحو 

انطالقها

تطلق مجموعة التمدين أحدث انتاج من سلسلة كتاب select الخاص بعرض مشاريع الشباب.

ويأتي هذا انطالقا من الرغبة السامية لصاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد في دعم الشباب الكويتي، وتزامنا مع االهتمام الكبير 

الذي توليه مجموعة التمدين في دعم المواهب الكويتية الخالقة.

وترعى المجموعة هذه السلسلة من إصدارات المبدعين ضاري المعود وخالد البناي.

وتضم هذه الطبعة الجديدة من كتاب select باقة متميزة من اعمال مجموعة من الشباب الكويتي الموهوبين في مجال الحرف 

واالعمال اليدوية، كما يؤكد هذا الكتاب وبال شك أن الكويت زاخرة بطاقات وطنية مبدعة تنتظر من الجميع الدعم وإتاحة الفرص نحو 

انطالقها. ويعرض الكتاب مشاريع هؤالء الشباب بشكل روائي، حيث يسرد بدايتهم منذ الصغر وكيف حققوا احالمهم في الوصول الى 

هدفهم. ويعتبر الكتاب مصدر إلهام للعديد من المبادرين الذين يسعون لشق طريقهم نحو مستقبل مليء باالنجازات.

:select وفيما يلي تعرض »األنباء« نبذة عن بعض تلك اللقاءات في كتاب

عبدالرحمن خالد

وي: »هواوي« تحرص على أن تضيف القيمة بوجودها في الكويت

مجموعة املنتجات االستهالكية في »هواوي« تقيم غبقتها الرمضانية السنوية

عبدالرحمن خالد 

أقامت مجموعة املنتجات 
االســتهالكية فــي شــركة 
»هــواوي تكنولوجيــز - 
الكويت« غبقتها الرمضانية 
الســنوية، حيث استضافت 
فريق عمل املجموعة شركاء 
الشــركة واإلعالميــني فــي 
الكويــت، وذلــك في اخليمة 
الرمضانية في فندق املارينا، 
واحتفاال من الشركة بالشهر 

الفضيل وتقديرا لكل العاملني 
فيها وتعزيزا لروح األسرة 
الواحــدة وتقويــة الروابط 
االجتماعيــة بــني املوظفــني 

وشركائهم.
بهــذه املناســبة، أعــرب 
مديــر مجموعــة املنتجــات 
االستهالكية لشركة »هواوي« 
الكويت، بيتر وي، عن تقديره 
وامتنانه جلهود العاملني في 
الشركة مبساهمتهم الفعالة 
في تطوير قطاع االتصاالت 

وأضاف وي أن مجموعة 
املنتجات االستهالكية لشركة 
»هــواوي« الكويت حترص 
القيمــة  علــى أن تضيــف 
بوجودهــا في الكويــت، إذ 
تقوم املجموعة ضمن توجه 
الشركة عامة في دعم الشباب 
الكويتي عبــر إتاحة فرص 
التدريب والعمل لديها وذلك 
على مستوى جميع اإلدارات 
مــن التكنولوجيــا والبيــع 
والتسويق، كما حترص كذلك 

املتخصص في إطالق أحدث 
االســتهالكية  املنتجــات 
والتكنولوجيا التي تبتكرها 
شــركة هواوي حول العالم 
وجلبها إلى املجتمع الكويتي 
وتوفير أفضل املنتجات التي 
تلبــي جميــع احتياجاتهــم 

للتواصل بني بعضهم.
كما تأسســت »هــواوي 
تكنولوجيز - كويت« في عام 
٢٠١5 برؤية لبناء كويت أكثر 
انفتاحا وتواصال بفضل قطاع 

في الكويت، متمنيا لهم دوام 
التوفيق. 

علــى  وي  أثنــى  كمــا 
الشراكات االستثنائية التي 
بنتها الشــركة مع شركائها 
احملليــني، منهــم املوزعون 
والشــركاء  املعتمــدون 
املؤسسون وأعضاء الصحافة 
احملليــة الذيــن يعــود لهم 
الفضــل في جناح الشــركة 
ومنوهــا عاما بعــد عام في 

الكويت. 

على تنمية قطاع االتصاالت 
في الكويت مبا يواكب أحدث 
البحوث والتطورات العاملية.
واشــتملت الغبقــة على 
سحوبات على أحدث هواتف 
هواوي التي حازت تقديرات 

عاملية. 
وتعد مجموعة املنتجات 
االســتهالكية فــي شــركة 
»هــواوي« الكويــت إحــدى 
القطاعات الرئيسية العاملة 
في الشــركة، وهــو القطاع 

االتصاالت وتقنية املعلومات 
املعاصرة التــي باتت تربط 
املزيد من الشــركات واملدن 
واملجتمعات بسرعة كبيرة. 
وتوفر الشركة في الكويت 
خدمــات واستشــارات فــي 
قطاعات شبكات االتصاالت، 
وحلــول فــي تكنولوجيــا 
للشــركات  املعلومــات 
واملؤسســات، باإلضافة إلى 
منتجات ذكية تتضمن أجهزة 
اإلنترنت والهواتف النقالة.

لقطة اخرى من احلضور 

)قاسم باشا( فريق عمل »هواوي« في لقطة جماعية  

جانب من احلضور 

من اليسار: بيتر وي ورنا الشمري وليسلي معوض ومحمد الشيخ بيتر وي ملقيا كلمته للحضور 


