
معارضاالثنين  21  ديسمبر  2009   28

مرزوق الغامن والشيخة جوهرة الصباح ولطيفة الفريح يفتتحون معرض »نقدر« مرزوق الغامن خالل جولة في معرض »نقدر«

نظمته مجموعة من الشباب بإدارة الشيخة جوهرة الصباح ولطيفة الفريح

الغانم افتتح معرض »نقدر«: القطاع الخاص مهّمش في الكويت
والشباب أثبت إرادته الصلبة والفرصة هي كل ما يحتاجه

العتيبي: متواجدون لتشجيع الشباب على العمل الحر 
عبداهلل العتيبي مدير محفظة متويل املش��اريع الصغيرة في البنك الصناعي، ذكر أن 
تواجدهم مستمر لتمويل املشاريع الصغيرة في احملافل التي يتواجد فيها الشباب والذين 

هم املستهدفون من احملفظة، والذين يبحثون عن متويل لترجمة أفكارهم.
وبني العتيبي أن املشاريع الصغيرة حتتل أهمية كبيرة في ظل األزمة املالية العاملية في 
دفع عجلة االقتصاد، الفتا إلى أن تأثر مثل هذه املشاريع مبثل هذه النكبات أقل بكثير من 
املش��اريع العمالقة، وقال: إن توجه الش��باب نحو هذه املشاريع ازداد بعد األزمة، السيما 
بعد توقف البنوك عن التمويل، بخالف اجلهات التي متول املشاريع الصغيرة حيث مازالت 

مستمرة، وهي فرصة للشباب في إيجاد فرص العمل البديلة.
وأش��ار إلى أن تواجدهم ف��ي املعرض يهدف إلى التعريف بنش��اط احملفظة وااللتقاء 
بالشباب وتلمس أفكارهم ومتويلها الحقا، موضحا أن شروط متويل املشاريع الصغيرة 
تتلخص في ضرورة وجود ترخيص وأن يكون الش��اب متفرغا بعد التمويل، وأن تكون 
جنسيته كويتية، الفتا إلى أن التمويل يتم وفق أحكام الشريعة اإلسالمية، وبأرباح سنوية 
ال تتعدى 2.5%، ولكن هناك فترات سماح تتراوح بني سنة وثالث سنوات، وفترات سداد 
تصل إلى 15 س��نة، وهذا ما جعل الكثير من الش��باب يتوجهون إلى هذه املشاريع في ظل 
ركود بقية القطاعات االقتصادية. ولفت إلى أن الهدف الرئيسي من إنشاء محافظ متويل 
املشاريع الصغيرة هو تشجيع الشباب الكويتي على الدخول في ميدان العمل احلر، وعدم 

الركون إلى انتظار الوظائف احلكومية، وتقليل الضغط على ميزانية الدولة.

عبداهلل العتيبي متحدثا للزميل محمد راتب

جناح خاص باأللبسة شابان يستعرضان بعض احلاجيات اخلاصة باملوتوسيكل مجموعة من الفتيات في أحد األجنحة املشاركة

ترحيب بالنائب مرزوق الغامن حلظة دخوله إلى معرض »نقدر«

البقية ص29

)أسامة البطراوي(

واملجمعات، ألن لكل زبائنه.
وبني القطامي أن العمل احلر أفضل بكثير 
من العمل احلكومي، فالش����اب قبل كل شيء 
هو ملك لنفسه وليس لغيره، ووقته ملك له، 
وكل دينار يش����عر بقيمته احلقيقية ويعرف 
أين يوظفه وكيف ينميه، في حني أن املوظف 
احلكومي ينتظر نهاية الش����هر ألخذ الراتب، 
مش����يرا إلى أن الظروف االقتصادية تتحمل 
الكثير من املشاريع الصغيرة، السيما إذا كانت 

أفكارها جديدة وليست مقلدة.

العصفور: متفائلة بالمشاركة في المعرض
السيدة عواطف العصفور، أعربت عن تفاؤلها 
باملش����اركة في املعرض، حيث إنها تقدم من 
خالل جزئها املخصص من املعرض احلجابات 
النسائية املتنوعة، داعية الشابات إلى التشجع 
على دخول ميدان العمل احلر. وقالت: إن العمل 
احلر ينبع عن هواي����ة ورغبة وهدف يطمح 
الشاب الى حتقيقه، كما أن انشغال الشاب في 

العمل احلر يقضي على الفراغ.

شاهة البسام: مواهب الشباب 
التقت تحت مظلة »نقدر«

ش���اهة البسام ذكرت أن مشاركتها في 

ال يكلف الكثير من املال، وال يتطلب أكثر من 
الوقت والتفكير، كما أن الس����نتني األخيرتني 
أظهرتا أن أغلب املش����اريع الناجحة في دولة 
الكويت هي مشاريع صغيرة، مرجعا ذلك إلى 
تأثير األزمة االقتصادية، وإلى طبيعة املشاريع 

وحتقيقها للربحية.

القطامي: التسوق اإللكتروني يلقى رواجا 
في المجتمع الكويتي

مش����اري القطامي، ذكر أن����ه أطلق موقعا 
إلكترونيا على شبكة اإلنترنت يختص باألزياء، 
فمن خالل تصفح املوقع ميكن للزائر اختيار أي 
من صرعات املوضة التي نوفرها، مع إمكانية 
توصيل البضاعة املشتراة خالل ساعة واحدة، 
وقياسها من خالل املشتري، فإذا أعجبته أعطى 
ثمنها ملندوب التوصيل ومتت بالتالي عملية 
البيع، في حني أن مواقع التسوق اإللكتروني 
األخرى ال تتمكن من إيصال املنتج إلى املشتري 
في أقل من أسبوعني، الفتا إلى أن األسعار التي 
قام بوضعها على جميع املنتجات أرخص مقارنة 

باألسواق واملجمعات التجارية.
وقال القطامي: إن ظاهرة التسوق من خالل 
شبكة اإلنترنت باتت أكثر شيوعا في املجتمع 
الكويتي، السيما مع توجه العالم إلى االعتماد 
عل����ى اإلنترنت كوس����يلة حياتية ضرورية، 
الفتا إلى أنها لن تؤثر على األسواق التجارية 

وفكرة املعرض جاءت إلبراز دور هذه املشاريع 
الصغيرة في تطوي����ر الكويت، وللحث على 
عدم االعتماد عل����ى املوارد البترولية للدولة، 
مشيرة إلى أن املشاريع الصغيرة لها دور في 
تخفيف العبء عن كاهل احلكومة التي تعمل 

على توفير الوظائف للشباب الكويتي.
وتقدمت الفريح بالش����كر إلى جميع رعاة 
املعرض وهم جريدة األنباء، والشركة الوطنية 
لالتصاالت، والبنك الصناعي، وشركة اخلطوط 
الوطنية الكويتية، ومحفظة متويل املشاريع 
الصغي����رة، والش����ركة الكويتي����ة لتطوي����ر 
املشروعات الصغيرة، ودايت ميديا، وشركة 
الكلمة، باإلضافة إلى جريدة الشاهد و»القبس« 

و»السياسة«.

العجران: أغلب المشاريع الناجحة خالل 
السنتين األخيرتين صغيرة

راكان العجران الذي توجه إلى بيع قمصان 
األندية الرياضية العاملية األصلية، »تي شيرت«، 
والتي صنعت في أوروبا، مع خدمة التوصيل 
إل����ى املنزل، أعرب عن تفاؤله باملش����اركة في 
معرض »نقدر« السيما مع االزدحام غير املتوقع 
في املعرض. كما ذكر أنه بصدد إطالق موقع 
إلكترون����ي لبيع هذه املنتج����ات املرغوبة من 
قبل الش����باب، موضحا أن العمل احلر أفضل 
وأكثر ف����ي املميزات من العمل احلكومي، فهو 

الذين ميلكون الكثير من األفكار لكنهم ال يجدون 
أحدا يوصل صوتهم إل����ى املجتمع، ومن هنا 
عمل����ت على توفير مكان واحد يضم 90 عمال 
شبابيا لتسويق منتجاتهم وخدماتهم، وذلك 
ليثبتوا للمجتمع الكويتي أنهم ليسوا شبابا 
عاديني وإمنا ينافس����ون نظراءهم في البالد 
األخرى بالعمل احلر. حيث اس����تغرق إجناز 
املعرض ما يفوق الشهرين من التواصل والعمل 
اجلماعي مع الشباب املشاركني إلبرازه في هذه 

الصورة املميزة. 
ووعدت الشيخة جوهرة، بإقامة معرض أكبر 
بكثير من معرض »نقدر« وذلك في شهر أبريل 
أو مايو، وبشباب مشاركني أكثر، داعية الشباب 
إلى تطوير أي فك����رة ميلكونها، ويأخذونها 
إلى اخلطوة الثاني����ة واملغامرة للوصول إلى 

هدفهم املنشود.

دعم الشباب
من جهتها دعت منس����قة املعرض لطيفة 
الفريح، احلكومة إلى دعم الش����باب لترجمة 
أفكارهم، الفتة إلى أنها س����عت الى إش����راك 
محفظة املشاريع الصغيرة في البنك الصناعي 
باملعرض، وذلك لتبني للشباب أنهم أمام فرصة 
من خاللها يستطيعون تطوير وترجمة أفكارهم 

إلى مشاريع كبيرة.
وقالت: إن كلمة »نقدر« جاءت انطالقا من 
أن الش����باب قادرون على تنمية مشاريعهم، 

خاللها املش����روع أن ينطلق، فعليه حينها أن 
يترك الوظيفة احلكومية، وهذا ما سينتج عنه 

استقطاب أكبر عدد من الشباب.
وقال الغامن: إنها مفخرة للجميع أن تقوم 
مجموعة من الش����باب والش����ابات الكويتيني 
بتنظيم هذا النوع م����ن املعارض، معربا عن 
إعجابه بشعار املعرض »نقدر« والذي يجسد 
اإلرادة الصلبة لدى الش����باب الكويتي، وعن 
سعادته بهذا احلضور الكثيف والتنظيم املميز 
الذي قامت به األختان لطيفة الفريح والشيخة 
جوهرة الصباح، واللت����ان تعتبران منوذجا 
ناجحا للشباب الكويتي، داعيا إلى إقامة املزيد 
من هذه املعارض وأن تلتفت احلكومة الكويتية 

إلى القدرات الكامنة لدى الشباب الكويتي.
وبنينّ الغامن أن الش����باب الكويتي أثبت أن 
لديه قدرات كامنة وإرادة صلبة، وما يحتاجه 
فقط هو الفرصة، لذا، فإن محفظة املش����اريع 
الصغيرة هي إحدى اآللي����ات والقنوات التي 
تساعد على توفير الفرص للشباب الكويتي. 
مختتما بالقول: »إنه ليشرفني أن أرعى مثل هذا 
النوع من املعارض، وأتشرف بدعوة الشباب 

لي الفتتاح املعرض«.

فكرة تنظيم المعرض
ومن جهتها، قالت مديرة املجموعة املنظمة 
للمعرض، الشيخة جوهرة الصباح: إنها ارتأت 
فكرة تنظيم املعرض بعدما الحظت الش����باب 

محمد راتب
أكد النائ����ب مرزوق الغامن أن����ه تقدم مع 
مجموعة من نواب مجلس األمة بعدة اقتراحات 
لتسهيل الشروط املفروضة من قبل محفظة 
املش����اريع الصغيرة وتكبير حجمها وزيادة 
املبلغ املرصود للمشروع، وتشجيع الشباب 
عل����ى الدخول في ميدان القطاع اخلاص الذي 

وصفه ب� »املهمش« في دولة الكويت.
وقال الغامن خالل افتتاحه ملعرض »نقدر« 
في قاعة املناسبات بفندق هيلتون املنقف، مساء 
أمس األول، والذي قام بتنظيمه مجموعة من 
الشباب الكويتي بإدارة الشيخة جوهرة الصباح، 
ولطيفة الفريح، وبرعاية من جريدة »األنباء«: 
»رغم ما يقوم به املعني����ون في احملفظة من 
جهود لزيادة هذه املشاريع، إال أن 30 مشروعا 
صغيرا وهي نتاج سنتني، هو عدد غير كاف 
أبدا«. مشيرا إلى أن عدد املشاركني الكبير في 
معرض »نقدر« والذي يفوق 86 شابا، يستدعي 
تسهيل الشروط، وتقدمي الكثير من املميزات 
لنقل أكبر عدد ممكن من الشباب الكويتي من 
القط����اع العام إلى القطاع اخلاص. معتبرا أن 
وضع ش����رط التخلي عن الوظيفة احلكومية 
مقابل متويل املش����روع الصغير يسبب نوعا 
من التردد لدى الشاب الكويتي، والذي يعتقد 
أن الدخول في القطاع اخلاص يشكل مغامرة 
كبيرة بالنسبة له، في حني لو حتدد ذلك بفترة 
زمنية معينة كس����نة أو سنتني يستطيع من 




