
أك��د وزي��ر التجارة والصناعة 
الكويتي خالد الروضان أول أمس 
أهمية حويل الصناعات اليدوية 
والتراثية ال��ى مشاريع جارية 

وتسهيل ذلك أمام امبدعن الشباب.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير 
ال��روض��ان بافتتاح معرض فريق 
)اكسبو 965( للمعارض التراثية 
واح��رف��ي��ة الكويتي وال���ذي يقام 
حت رعايته إلى جانب رعاية كل 
م��ن وزي��ر اإع���ام ووزي���ر الدولة 
ل��ش��ؤون الشباب رئيس امجلس 
الوطني للثقافة والفنون واآداب 
محمد اجبري ووزي���رة الشؤون 
ااجتماعية والعمل ووزيرة الدولة 

للشؤون ااقتصادية هند الصبيح.
وأعلن الروضان عن قرب تشكيل 
جنة دائمة بن )التجارة( وفريق 
)اكسبو 965( ومتابعتها بنفسه 
لتسهيل كل ااج���راءات التجارية 
س���واء فيما يتعلق ب��ال��رخ��ص أو 
اي��ج��اد مقر وم��وق��ع دائ���م لعرض 
إبداعات الشباب وغيرها من اأمور.
وأوض��ح أن تلك الفكرة جاءت 
بعد جوله في امعرض ورؤيته 
اب��داع��ات الشباب م��ن صناعات 
ي��دوي��ة وتراثية حيث خطرت له 
فكرة كيفية حويلها الى مشاريع 
جارية يستفاد منها مؤكدا اهتمام 
احكومة بهذا النوع من الصناعات.

وعبر عن سعادته ما م تقدمه 
ف���ي ام���ع���رض وب���ع���ض اح���رف 
وال��ص��ن��اع��ات ام��رت��ب��ط��ة ب��أب��ن��اء 
وع��وائ��ل الكويت ومنها )القطان 
وال���ص���ان���ع وال���ق���اف واح�����داد 
وال��ص��ف��ار( افتا إل��ى ”أنها دال��ة 
على أن شعب الكويت منتج منذ 
القدم وليس شعبا مترفا كما يطلق 

عليه“.
من جهته قال امؤسس وامنسق 
العام للفريق محمد كمال في كلمة 
ماثلة إن ه��ذا امعرض التطوعي 
يقام للسنة الثالثة على التوالي 
في قاعة أحمد العدواني بضاحية 
)عبدالله السالم( ويأتي هذا العام 
تطبيقا ل��رؤي��ة )ك��وي��ت ج��دي��دة 

.)2035

وأضاف كمال أن امعرض يهدف 
كذلك ال��ى ب��ل��ورة ق���درات الشباب 
الكويتي وتفعيل دور ذوي الهمم 
للمشاركة في امجتمع على ااجاز 
وص���وا ال��ى التنمية وامستقبل 

امشرق للكويت.
وبن أن امعرض يستمر خمسة 

أيام ويتخلله ملتقيات على فترتن 
صباحية ومسائية منها املتقى 
الشبابي اأول للتراث والصناعات 
ال��ي��دوي��ة وملتقى ذوي اإع��اق��ة 
وملتقى اع��ب��ي العصر الذهبي 
وملتقى الفرق التطوعية امنجزة 
واملتقى اخليجي للتراث واحرف 

الثاني.
وذك��ر أن ام��ع��رض ي��ش��ارك فيه 
120 ع��ض��وا م��ن ف��ري��ق )اكسبو 

965( ويشمل باحثن بالتراث 

وأص���ح���اب ام��ت��اح��ف اخ��اص��ة 
واحرفين والهواة وامبدعن في 

جميع امجاات.
وأشار إلى أن الفترة الصباحية 
من امعرض ستكون لطلبة امدارس 
بجميع ام��راح��ل وتتضمن ورش 
عمل ون��دوات عن الوحدة الوطنية 
وتاريخ الكويت وحكامها ودورات 
مجانية لذوي ااحتياجات اخاصة 
وذوي اإع���اق���ة وال��ت��وح��د ودار 

اأيتام.

وأض����اف أن ال��ف��ت��رة امسائية 
ستكون مشاركة أع��ض��اء فريق 
)اك��س��ب��و 965( م��ن ب��اح��ث��ن في 
التراث الكويتي وباحثن في اللهجة 
الكويتية وباحثن في أدوات صيد 
الطيور واألعاب الكويتية القدمة 
وأصحاب امتاحف اخاصة وهواة 

جمع امقتنيات القدمة.
من جانبه قال الشاب الكويتي 
ص��ب��اح أس���د وه���و أح���د امبدعن 
امشاركن في امعرض ل� )كونا( إن 

هوايته ميزة ودقيقة وهي النقش 
على قشور البيض بطريقة مبدعة 

تتطلب مهارات عديدة.
وأوض���ح أس��د أن هوايته تعد 
من الهوايات الصعبة انها تتطلب 
دق��ة وم��ه��ارة عاليتن إل��ى جانب 
الصبر وذل���ك بسبب رق��ة قشرة 
البيض ما يتطلب أدوات معينة 
مثل امستخدمة ل��ع��اج اأس��ن��ان 
وأخ��رى للخشب والذهب وأدوات 
نحت وحفر مبينا أن بعض انواع 

البيض يطلبها من اخارج كبيض 
النعام.

وأفاد بأنه فنان تشكيلي وفكرة 
نحت البيض والنقش على قشوره 
اتت له بعد مشاهدة ه��واة أجانب 
على مواقع )اليوتيوب( يقومون 
بها مشيرا إلى أنه واج��ه صعوبة 
شديدة في بادئ اأمر الى أن مكن 

من عملية النحت والنقش عليها.
وأع���رب ع��ن سعادته اح��رازه 
تقدما في ذل��ك ”حتى وص��ل اسمه 

للعامية وأصبح يطلب منه تعليم 
بعض التقنيات في النحت والنقش 
ك��م��ا ي��ط��ل��ب م��ن��ه ع��م��ل تصاميم 

اقتنائها وتقدمها كهدايا“.
بدوره قال الشاب الكويتي امبدع 
يوسف مصطفوي صاحب متحف 
خاص في تصريح ماثل ل)كونا( 
إنه يشارك في امعرض مخطوطات 
ورق��وق قرآنية أقدمها من القرن 
الثالث الهجري حيث تبن هذه 
امخطوطات اختاف طرق الكتابة 

وكيف كانت سابقا ب��دون تنقيط 
وم��ن ث��م م وض��ع النقاط عليها.
وأضاف مصطفوي أنه حصل على 
تلك امخطوطات من عدة طرق مثل 
امزادات العامية وما يتم بيعه عبر 
شبكة )اانترنت( مشيرا إلى أنه 
ميز امخطوطات ااصلية القدمة 
من واق��ع خبرته الطويلة في هذا 

امجال.
وف��ي حفل افتتاح امعرض قدم 
الفنان الكويتي سليمان العنزي 
عرضا ميزا بالرسم على الرمال 
وقف له احضور تصفيقا انبهاره 

بهذا العرض الفني الدقيق.
ورسم الفنان العنزي باستخدام 
الرمال العديد من اللوحات الفنية 
امتداخلة مع بعض بسرعة قياسية 
ليعرض تاريخ الكويت وبطواتها 
اس��ي��م��ا ف��ت��رة ال���غ���زو ال��ع��راق��ي 

الغاشم.
وم خال احفل تكرم العديد 
من الشخصيات التي لها بصمات 
وع��ط��اءات واض��ح��ة ف��ي التاريخ 
ال��ك��وي��ت��ي وام��ج��ت��م��ع س����واء من 
ال��ق��ي��ادات أو امؤلفن أو أصحاب 
ام��ت��اح��ف اخ���اص���ة وال��ف��ن��ان��ن 
وامخرجن وامعدين وامصورين 

وامبدعن الكويتين.
وتضمن امعرض أيضا مقتنيات 
ووث��ائ��ق وتواقيع حكام الكويت 
واأس�����رة اح��اك��م��ة وش���ع���ارات 
اإم��ارة قبل ااستقال والطوابع 
وال��ع��م��ات ال��ورق��ي��ة وامعدنية 
واأظ����رف البريدية و)ال��ب��وس��ت 
ك��ارت( والكتب وامجات القدمة 

والصحف امميزة.
كما عرض مقتنيات و)شيكات( 
ودفاتر توفير ومجات ودعايات 
تخص جميع ال��ب��ن��وك الكويتية 
القدمة ولوحات أرق��ام السيارات 
ال��ن��ادرة ومتعلقاتها ومقتنيات 
البيت الكويتي ومقتنيات التراث 
البحري وال��ب��ادي��ة وأدوات صيد 
ال��ط��ي��ر اح���ر وال��ط��راح��ة وه���واة 
ال��ن��ي��اش��ن واأوس���م���ة وت��اري��خ 
الطوابع الكويتية وغيرها.وتأسس 
فريق )اكسبو 965( للمعارض 
ال��ت��راث��ي��ة واح��رف��ي��ة وام��ب��دع��ن 
الكويتين التطوعي ف��ي م��ارس 
ع��ام 2016 ويعد اأول من نوعه 
في الشرق اأوسط لناحية الفكرة 
والتنوع وام��وض��وع ويضم أكثر 
م��ن 140 عضوا مبدعا ك��ل حسب 

تخصصه. 

965« للمعارض التراثية واحرفية  خال افتتاح معرض فريق »اكسبو 
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الشبكة اإقليمية للمسؤولية ااجتماعية تنظم ورشة عمل 
»اختصاصي دولي في الدبلوماسية اإنسانية«

 تنظم الشبكة اإقليمية للمسؤولية 
ااجتماعية )ع��ض��و برنامج اأم 
امتحدة لاتفاق العامي( مشاركة 
م��ن��ظ��م��ات دول��ي��ة مثلة ف��ي هيئة 
اإغاثة اانسانية التركية وجمعية 
الهال اأحمر الكويتي واأكادمية 
الدبلوماسية البريطانية، ورشة عمل 
)اختصاصي دولي في الدبلوماسية 
اإن��س��ان��ي��ة( وذل���ك ب��ال��ت��ع��اون مع 
معهد اإج��از امتفوق لاستشارات 
ااق��ت��ص��ادي��ة واإداري����ة والتدريب 

بفندق اميلينيوم بدولة الكويت.
و دعا مدير معهد اإجاز امتفوق 
ل��ل��ت��دري��ب اأه��ل��ي وااس��ت��ش��ارات 
اإداري����ة وااق��ت��ص��ادي��ة  د. شهاب 
العثمان اجمهور ال��ك��رم وجميع 
امهتمن بالبرامج التدريبية إلى 
ام��س��ارع��ة ف���ي ال��ت��س��ج��ي��ل وال��ت��ي 
ت��ع��ق��د خ�����ال ال���ف���ت���رة ١٨-٢٠ 

أغسطس ٢٠١٨م ، بإشراف خبراء 
ومتخصصن ف��ي م��ج��اات العمل 
اانساني والدبلوماسية اإنسانية 

وإدارة اأزمات والكوارث. 
وذك��ر العثمان أن ورش��ة العمل 
ال��ت��دري��ب��ي��ة ستتضمن ال��ع��دي��د من 
اح��اور وم��ن أهمها : الدبلوماسية 
اإن��س��ان��ي��ة .. ام��ف��ه��وم وال��ت��ط��ور 
التاريخي، والدبلوماسية اإنسانية .. 
بن النظرية والتطبيق، والدبلوماسية 
اإنسانية من منظور اآليات الدولية 
للعمل اإنساني، وامنظمات اأمية 
واستثمارها الدبلوماسية اإنسانية 
في البيئات امضطربة، وامفاوضات 
واات��ص��ال واات��ف��اق��ي��ات الرسمية 
لتعزيز الدبلوماسية اإنسانية 
ودورها في تقدم امساعدة اإنسانية 
لسكان امدنين في مناطق النزاع، 
والدبلوماسية اإنسانية وفقا مبادئ 

الفقه اإس��ام��ي والقانون الدولي، 
وبيان الواقع والتحديات .

مضيفا أن البرنامج سيتضمن 
العديد من الفعاليات مثل عروض 
لتجارب دولية في مجال الدبلوماسية 
اإنسانية، وزي��ارة جمعية الهال 
اأح��م��ر ال��ك��وي��ت��ي��ة، واس��ت��ع��راض 
جربتهم في الدبلوماسية اإنسانية .
وع��ن م��زاي��ا البرنامج التدريبي 
أوضح العثمان أن امتدرب سيحصل 
على ش��ه��ادة دول��ي��ة م��ن اأكادمية 
الدولية للمسؤولية امجتمعية، وعلى 
بطاقة اختصاصي دولي، والتعرف 
على إج��ازات توظيف الدبلوماسية 
اإنسانية لتحقيق السلم الدولي، 
واح��ص��ول ع��ل��ى حقيبة تدريبية 
معايير ع��ام��ي��ة، واال��ت��ق��اء وجها 
لوجه مع قادة وخبراء الدبلوماسية 

د. شهاب العثماناإنسانية والتعرف على جاربهم.

قسم الهندسة الكهربائية  في جامعة الكويت 
نظم لقاءه التنويري للطلبة امستجدين

  نظم قسم الهندسة الكهربائية في كلية الهندسة 
والبترول بجامعة الكويت بالتعاون مع جمعية 
 )IEEE_KSC( مهندسي الكهرباء واالكترونيات
لقاء تنويريا للطلبة امستجدين من الدفعات اجديدة، 
التقى خاله الطلبة بأعضاء هيئة التدريس وبعض 

خريجي القسم.
ورح��ب��ت رئ��ي��س��ة جمعية مهندسي الكهرباء 
واالكترونيات ألطاف حمد الشمري في بداية اللقاء 
بالطلبة اجدد في القسم، مبينة أن القسم واجمعية 
يعمان معا لتقدم أفضل اخدمات للطلبة وتسهيل 
العقبات وامصاعب التي قد تواجههم في مسيرتهم 

الدراسية، مبينة أن اجمعية في سعي دائم ومستمر 
لتقدم ال����دورات العلمية واح��اض��رات امفيدة، 
باإضافة إلى اأنشطة ااجتماعية امسلية للطلبة 
والطالبات.  وبالنيابة عن رئيس القسم ذكر مقرر 
اللجنة التربوية د. حسن دشتي أن القسم بصورة 
عامة واللجنة التربوية بصورة خاصة في سعي دائم 
خدمة الطلبة، وعلى وجه اخصوص بعد البدء في 
تسجيل مواد التخصص، مضيفا أن مرشدي اللجنة 
اأكادمين يقومون بوضع ج��داول الطلبة استنادا 
على خبرتهم العالية، كما أن اللجنة تدرس بصورة 
مستمرة ودورية أوضاع الطلبة امنذرين وامتأخرين،

جانب من اللقاء التنويري
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الفلكي عادل السعدون يهدي كتابه للوزير خالد الروضان والفنان محمد امنصوروزير التجارة والصناعة خالد الروضان خال جولة في امعرض

مخطوط من القرآن الكرمجانب من امعرض

2018-2017 في ختام اموسم التدريبي للعام اجامعي  
»العلوم احياتية«  نظمت ورشة »كيف حفز نفسك«

ضمن أنشطة مكتب اإستشارات والتدريب في كلية 
العلوم احياتية بجامعة الكويت اختتم امكتب دورته 
التدريبية للعام اجامعي 2018/2017 بورشة عمل 
ح��ت ع��ن��وان ” كيف حفز نفسك ” قدمها د..م��وس��ى 
امزيدي.وفي إطار الورشة قدم د. موسى امزيدي للحضور 
العديد من اأمثلة من واقع احياة عن كيفية احصول على 
شخصية كاريزمية جذابة تؤثر باآخرين تأثيرا إيجابيا، 
وه��و اأم��ر ال��ذي ا يتحقق إا عن طريق الثقة بالذات، 

وتطوير العلم والثقافة وامعرفة.
كما أش���ار د. ام��زي��دي إل��ى أهمية معرفة اأه���داف 
التي يطمح الشخص للوصول إليها عن طريق تكوين 
الشخصية الكاريزمية امؤثرة والتي تهتم باخدمات 
اإن��س��ان��ي��ة، وم��ع��رف��ة اأس��اس��ي��ات ل��ارت��ق��اء ف��ي سلم 

الكاريزما.
وقد تفاعل اجمهور مع احاضر في بعض النقاشات، 
كما أه��دى ال��دك��ت��ور للمشاركن امتميزين بعضاً من 
مؤلفاته، وفي اختام م تقدم شهادة شكر من قبل امكتب 
للدكتور على تلبيته لهذه الدعوة للمرة الثانية خال 

امواسم التدريبية.
اجدير بالذكر أن  مكتب اإستشارات والتدريب يقدم 
ورش عمل مجانية على مدار العام في مختلف امجاات 
احياتية للطلبة واموظفن واجمهور، وذلك إمانا منه 
بأهمية ال��دور الثقافي الا محدود للمؤسسات التابعة 
للجهات احكومية في خدمة امجتمع ونشر التوعية 

جانب من ورشة العملالثقافية.

تتمات

أكد أنها لم ولن تتردد
وأوض��ح أن ه��ذه التعليمات قد م تنفيذها في 
احاات التي مثلت إساءة لدولة الكويت أو لرموزها 

وقد م اتخاذ ااجراءات القانونية بشأنها.
وشدد في هذا السياق على أن ال��وزارة ستواصل 
وبعزم هذا النهج ل��ردع كل من يحاول امساس أو 

التطاول على دولة الكويت .

استشهاد فلسطيني
وتساءل ”هل مطلوب من الفلسطيني أن يرفع 
خرقة بيضاء، وي��غ��ادر أرض��ه ال��ى امجهول ؟؟ ”. 
وجاوب الغام ”هذا لن يحصل أيها السادة، ونحن 

نقول بالعربية ) هذا عشم ابليس باجنة (.
واض��اف الغام قاطعا ”صدقوني ) لن يحصل 
( فالفلسطيني عبر 70 عاما لعنة احتل وع��اره 

وعورته وعواره“. 
واض��اف مستطردا ”وانا اق��ول لكم : مقابل كل 
مأم فلسطيني، عشرة أع��راس، ومقابل كل شهيد 
فلسطيني، عشرة رضع، ومقابل كل طلقة رصاص، 
أل��ف ص��رخ��ة وأغنية وقصيدة وحكاية واف��ت��ة، 
وه��ذه ج��ردة حسابنا اأخاقية وامبدئية ببساطة 

واختصار“.  وقال الغام ”اذا كان حضور السياسة 
واش��ارات��ه��ا ا يكفي للفهم، فا ب��أس من استدعاء 
اأس��ط��ورة، سيظل ) سيزيف ( يتمثل بهذا الكيان 
الغاصب، وسيظل الفلسطيني ) صخرته ( العنيدة 
”.  واستعرض الغام في كلمته التدهور الذي طرأ 
على املف الفلسطيني خال الشهور الست اماضية 
قائا ”منذ اجتماعنا قبل ستة أشهر هنا، ماذا حدث 
على صعيد هذه القضية ؟ هل فقط بقيت دون حل 
وتقدم ؟ كنت أمنى ان أقول نعم لكن ما حدث خال 
ستة أشهر هو مزيد من التدهور والتغيير امستمر 

واانتهاك امؤسس وامتعمد ”.
وتناول الغام ابرز صور التراجع والتدهور على 
صعيد املف الفلسطيني ومنها مصادقة الكنيست 
ااسرائيلي على قانون القومية اليهودية ومشكلة 
العجز امالي في وكالة غ��وث وتشغيل الاجئن 
الفلسطينين ) انروا ( وتداعيات ازمة قرية ) خان 
ااحمر ( بالضفة الغربية والتهديدات بهدم مئات 
امنازل هناك. من جهة أخ��رى، استشهد فلسطيني 
ح��اول طعن جندي من جنود ااحتال الصهيوني 
في الضفة الغربية احتلة.  وق��ال جيش ااحتال 
الصهيوني ، في بيان، إن قواته أحبطت محاولة 
هجوم في مفترق غيتاي أفشار بالقرب من مستوطنة 

اريئل جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية.

تتمات


