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الشيخة أمل املالك خالل جولة في املعرض املصاحب

الشيخة أمل املالك تتوسط بعض املشاركني

إحدى املشاركات تستعرض بعض األلبسة .. وتتحدث ألحد العارضني

.. وتتوسط املشاركني في جناح »أبواب« الشيخة أمل املالك تفتتح امللتقى الوطني الشبابي األول

رئيسة جمعية شباب الكويت الوطنية افتتحت الملتقى الوطني الشبابي األول بمشاركة 80 مشروعًا صغيرًا

أمل المالك: ملتقى »بصمتي كويتية« يدعم الطاقات الشابة ويؤسس لتكويت قطاع األعمال

املستقبل االقتصادي للبالد عن 
طريق دعم الش���باب الكويتي، 
خاصة اصحاب املشاريع االبداعية 
الصغي���رة الذين يخطون أولى 
خطواتهم ف���ي القطاع اخلاص، 
ونحاول من خ���الل هذا امللتقى 
خلق فرصة للتواصل بني منتجات 
اصح���اب املش���اريع االبداعية 
الصغيرة واجلمهور ليتعرف اكثر 

واالفكار ما يريد مشاركة املجتمع 
بها.

مستقبل اقتصادي

أما نائب املدير العام في شركة 
كويت اكزبشنز بدر الطاحوس 
فق���ال: ان هذا امللتقى يحمل بني 
طياته رؤية هدفها خلق بصمة 
شبابية كويتية تساهم في بناء 

فقدمتا مشروعا حتت عنوان 
»لومي دي���زرت« وحتدثتا عن 
مش���روعهما قائلتني: نختص 
بصناعة املخبوزات وحتديدا 
الكيك والبراوني، وش���اركنا 
ف���ي معرضني س���ابقني، وهذا 
الذي  الثال���ث  هو معرضن���ا 
نقدم من خالل���ه معروضاتنا 
وتعريفا ملنتجاتنا والتي هي 
صناعة منزلية محلية ونرتبط 
بزبائننا عن طريق االعالنات 
س���واء املتبادلة أو عن طريق 

بطاقاتنا أو االنترنت.
وأوضحتا ان مشاركتهما في 
هذا املعرض تأتي من منطلق 
اهتمامهما مبشاركة االنشطة 
التي تعنى بأف���كار وإبداعات 
ونشاطات وانتاجات الشباب 
الكويتي ال���ذي يحمل أغلبهم 

أفكارا »طموحة«.
هذا، وقامت ش���ركة كويت 
اكزبش���نز بتنظي���م املعارض 
بتوزيع C.D أغنية حتمل اسم 
»بصمتي كويتي���ة« من غناء 
الفن���ان الكبير نبيل ش���عيل 
العلي  وكلمات الشاعر سامي 
وأحلان جاسم اخللف وجاءت 
كلمات االغنية معبرة عن آمال 

وطموح الشباب وأفكارهم.

وبدأت بفكرة رائدة خلمسة من 
الشباب لتتحول الى اكبر جمعية 
الكترونية ف���ي الكويت تضم 5 

االف صنف منوع.
البنوان  أما املش���اركة نورا 
والتي قدمت عبر ركن شركتها التي 
حتمل اسم Mini Factor واملختصة 
بتق���دمي املنتج���ات اجللدي���ة، 
فعبرت عن سعادتها للمشاركة 
بهذا املعرض احلافل واعتبرته 
فرصة لاللتقاء باجلمهور من جهة 
واالعالم من جهة اخرى، وقالت: 
نقدم مصنوعات جلدية منوعة 
بصناعة يدوية كويتية تتواءم 
مع حاجات املرأة هنا في الكويت، 
بش���كل مختلف عما يعرض في 
االس���واق من منتجات أجنبية، 
وال يوجد لدين���ا محل باملفهوم 
الع���ام، ولكننا نح���رص على 
عرض منتجاتنا عبر املعارض 
واالنترن���ت، ونقوم بالتوصيل 
الطلب عن  الزبائن بحسب  الى 
طريق االنترنت وجميع ما نقدمه 
ه���ي صناعة يدوية كاملة %100 
واملشروع يقوم عليه 4 فتيات 

كويتيات فقط.

صناعة المخبوزات

أما لولو املال ورمي الرفاعي 

على مثل هذه الشركات الصغيرة، 
وقال الطاحوس: اخذنا على عاتقنا 
في ش���ركة كويت اكزبشنز ان 
نراعي املسؤولية االجتماعية في 
تنظيم مثل هذا املعرض، خاصة 
اننا قررن���ا تخصيص جزء من 
امللتق���ى لصالح جمعيات  ريع 

النفع العام.
وف���ي خت���ام حديثهم���ا مع 
التركيت  »األنباء« وجه كل من 
والطاحوس ش���كرهما اخلاص 
للجنة املنظمة وكل القائمني على 

امللتقى والرعاة.
وقامت »األنباء« بجولة على 
آراء  املعرض استطلعت خاللها 
بعض املش���اركني من أصحاب 
املشاريع الصغيرة الذين قدموا 
منتجاتهم عب���ر أركان املعرض 
وكان اللقاء االول مع صاحب موقع 
Maachla عبدالرحمن الش���مري 
والذي وصف مشاركته باملهمة، 
وحول فكرة شركته الصغيرة التي 
حتمل اسم Maachla قال الشمري: 
االسم يعني )ماچله( وهي متوين 
البيت الغذائي باللهجة الكويتية، 
ونتخصص عبر مشروعنا الصغير 
بتوصيل املواد االستهالكية من 
الى جميع مناطق  جمعية بيان 
الكويت مجانا، ولدينا 4000 عميل 

أو االف����كار أو املنتجات، وأدعو 
جميع اجلهات الرس����مية وغير 
الرسمية الى مد يد العون لهؤالء 
الش����باب ليكونوا راف����دا قويا 
ومميزا ف����ي دفع عجلة التنمية 
االقتصادية بأفكارهم الطموح 

ورؤاهم االبداعية اجلميلة.

دعم الشباب الكويتي

من جهته، قال مدير عام شركة 
كويت اكزبشنز لتنظيم املعارض 
واملؤمترات احم����د التكريت ان 
الشركة قامت بتنظيم وادارة هذا 
املعرض بهدف دعم وتش����جيع 
الش����باب الكويت����ي الراغب في 
اثبات نفس����ه واظهار موهبته 
وطاقاته عن طريق العمل احلر 
الذي يس����اعد في بناء مستقبل 
الوطن، لتشجيع الشباب الكويتي 
على ترك بصمته اخلاصة في هذا 
املجال الذي سيساهم في تسليط 
الض����وء على اهمية املش����اريع 
الشبابية الصغيرة، اما عن اختيار 
اسم امللتقى »بصمتي كويتية« 
فقد جاء االختيار ليعكس مدى 
تأثير املشروعات الشبابية في 
بناء واعمار مستقبل الكويت عن 
طريق ترك بصمة لكل شاب او 
فتاة لدي����ه من االبداع واالعمال 

التجاري����ة الصغيرة  االعم����ال 
بالكامل.

وأضافت الشيخة أمل املالك: 
من خالل اجلولة التي قمت بها 
وجدت ابداعات ش����بابية قد ال 
يعرف بوجودها كثير من الناس 
واجلمهور في الكويت، ويأتي هذا 
املعرض ليسلط الضوء على هذه 
االعمال التي تس����تحق ان تبرز 
وتدعم من قبل اجلهات املعنية 
التجارية  كون قطاع االعم����ال 
الصغيرة أحد أهم روافد القطاع 
اخلاص، فالقطاع اخلاص ليس 
مجرد شركات كبرى فقط، بل جزء 
مهم منه كما في الدول املتقدمة هي 
الشركات الصغيرة والتي عادة 
ما تنبع من افكار بسيطة لشباب 
طموح، كما شهدنا في نتاجات 
الشركات الصغيرة املشاركة في 

هذا املعرض.
ووصفت الشيخة أمل املالك 
املع����رض بأنه أكثر م����ن رائع 
س����واء من الناحية التنظيمية 
أو من ناحية نوعية الش����ركات 
املشاركة. موضحة: ان ما رأيته 
في اركان املعرض يجعلنا جندد 
ثقتنا بالش����باب الكويتي، فقد 
رأيت مشاريع كويتية خالصة 
سواء من حيث القائمون عليها 

دانيا شومان
حتت رعاية وحضور رئيسة 
جمعية شباب الكويت الوطنية 
الشيخة أمل حمود املالك، افتتح 
الوطني الشبابي االول  امللتقى 
مس����اء اول من امس في فندق 
ماري����وت كورت ي����ارد والذي 
حمل عنوان »بصمتي كويتية« 
مبش����اركة أكثر من 80 ش����ركة 
كويتية قدم����ت خالل املعرض 
منتجاتها الكويتية التي تنوعت 
بني مالبس وحل����ي وحلويات 
وخدمات صغيرة، يقوم عليها 
شباب وشابات كويتيون، وقد 
نظمت امللتقى وادارته ش����ركة 
كويت اكزبشنز لتنظيم املعارض 
واملؤمترات، برعاية ذهبية من 
»األنباء« ورعاية ماسية من بيت 

التمويل الكويتي.
وبعد جولة لها في املعرض 
قالت الشيخة أمل حمود املالك: 
ان مثل هذه املعارض يأتي وفق 
نهجنا في جمعية شباب الكويت 
الشابة  الطاقات  الوطنية لدعم 
التي تقوم بأعمال صغيرة، ولكنها 
مؤثرة في اكثر من مجال جتاري 
ونشاط تسويقي وخدماتي بأيد 
كويتية ووجدت ان هذا املعرض 
يؤس����س ملفهوم تكويت قطاع 

لولو املال ورمي الرفاعي أمام مشروعهما

)أسامة البطراوي(الشيخة أمل املالك تتابع »األنباء« بحضور الزميل خضر جعفر

عائلة العيار الكرام

�شركة ال�شمري وامليان للنظارات
عرابـي عبـدالغـنـي ال�شمـري

لوفاة فقيدهم املغفور له باإذن اهلل تعاىل

يتقدمون باأحر التعازي القلبية واملوا�ساة من

واأوالده

�سائلني املوىل عـز وجـل اأن يتغمـد الفقيد بوا�ســـع رحمته

وي�سكنه ف�سيح جناته ويلهم اأهله وذويه ال�سـرب وال�سـلـوان

طالل مبارك حمد العيار


