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 بوستر ملتقى »مشروع وطن«

مجموعة من الشباب املشارك في امللتقىضاري الوزان ووليد اخلشتي يتوسطان فريق العمل سارة الشمري وأحمد الشمري وعلي املهنا وعبدالعزيز امليل

الوزان: »كويتي وأفتخر« 
يبرز المشاريع الصغيرة

واإلنجازات الكويتية 
في ملتقى »مشروع وطن«

الخش�تي: رعاي�ة »زي�ن« للملتق�ى تنب�ع م�ن مس�ؤوليتها االجتماعي�ة ف�ي دع�م الش�باب الكويت�ي واس�تنهاض مهارات�ه

 دارين العلي
بهدف دعم الطاقات الوطنية وابراز إبداعاتها وحتت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد ينطلق غدا األربعاء 
امللتقى الوطني الثالث لدعم املشاريع الصغيرة واإلجنازات الكويتية مبشاركة 130 من الشباب املبدع بعنوان »مشروع وطن« 

وحتت شعار »يا كويت رفعي راسچ بعيالچ« في القاعة 8 على أرض املعارض في مشرف. 
اإلعالن عن امللتقى الذي يستمر حتى يوم اجلمعة املقبل ويتوقع املنظمون ان يحضره أكثر من 15 ألف زائر جاء على لسان 
رئيس مشروع »كويتي وأفتخر« ضاري حمد الوزان خالل املؤمتر الصحافي الذي عقدته اللجنة املنظمة مساء أمس األول مبشاركة 

مدير العالقات واالتصال في شركة »زين«، وليد اخلشتي وحشد من الوسائل اإلعالمية.

بعد ان ش���كر الوزان اجلهات الراعية 
واملش���اركة في تنظيم امللتقى أوضح ان 
امللتقى هذه السنة يختلف عن سابقيه إذ 
يتخطى مسألة دعم املشاريع الصغيرة التي 
تعتبر عصب مشروع »كويتي وأفتخر« الى 
الكويتية  تسليط الضوء على االجنازات 
الثقافية  كبراءات االختراع واإلجن���ازات 
والرياضية واحراز امليداليات مشيرا الى 
ان امللتق���ى س���يتضمن 21 إجنازا من هذا 
النوع ستتم تغطيتها عن طريق املجسمات 
ألصحابها في أنحاء امللتقي لكي تكون مثاال 

يحتذى به بني الشباب.
أما املواهب املختلفة فلن يتم جتاهلها 
حيث أشار الوزان الى انه ستكون وعلى 
مدى أيام امللتقى فقرات ملختلف العازفني 
الى  الكويتيني باالضافة  واالستعراضيني 
العمل على تعزيز الت���راث الكويتي عبر 
أجنحة خاصة لعرض مختلف ما يتعلق 
بالتراث وباألجداد وبهدف تعزيز الوطنية 
والتفاخر بالتراث الذي يعتبر األس���اس 

ألي تقدم.
وعن مش���روع »كويتي وأفتخر« لفت 
الوزان الى انه ج���اء كردة فعل على عدم 
االهتمام الكافي باألش���خاص العصاميني 
الذين يحاولون بناء أنفس���هم بأنفسهم، 
مش���يرا الى ان االفتخار ليس باجلنسية 
بقدر ما هو بالعطاءات واإلجنازات سواء 

احمللية أو العاملية.

تحفيز الشباب

وحفز الش���باب على قي���ام كل منهم 
مبش���روعه بنفس���ه دون انتظ���ار الدعم 
احلكومي وتشجيعهم على االنخراط في 
القطاع اخلاص عبر املش���اريع الصغيرة 
التي تعتبر لبنة اقتصاد كل دولة، فالبداية 
البسيطة واملتواضعة رمبا ترسم قصة جناح 
كبيرة، مشيرا الى ان شركتي مايكروفست 
وغوغل بدأتا مش���اريع صغيرة من داخل 

املنازل وباتتا اليوم باملليارات.
وأكد ان مشروع »كويتي وأفتخر« هو 
مشروع غير ربحي يسعى لدعم الشباب 
بأيدي الشباب، الفتا الى اصدار دليل مشاريع 
»كويتي وافتخ���ر« الذي يحتوي على 50 
مشروعا ستوزع 10 آالف نسخة منه مجانا 
خالل أيام امللتقى ويضم مشاريع في مجال 
التصوير والتجميل واملطاعم واملدونات 

وغيرها.
وأعلن الوزان عن انطالق مجلة »كويتي 
النسخة  التي ستوزع  الشهرية  وأفتخر« 

الشركة االجتماعية ان تقوم برعاية مشاريع 
مشابهة حتتضن الشباب.

دعم مستمر

وأكد ان حرص »زين« على رعاية ملتقى 
مشروع كويتي وافتخر في عامه الثالث جاء 
بناء على ما ملسته من جهد وابداعات ونشاطات 
كويتية شبابية الخراج امللتقى بشكل الئق 
ومتمي���ز معبرا عن فخره بامللتقى ومتمنيا 

املزيد من التوفيق والنجاح ألنشطته.
وشدد على ان »زين« لن تتردد أبدا في 
دعم الشباب واملهارات الكويتية سواء على 
مستوى املعارض أو امللتقيات إلظهار ما 
ميلكه الكويتيون والكويتيات من إبداعات 

وأفكار خالقة ومتميزة.

قصة »كويتي وافتخر«

واجلدي���ر ذكره ان مش���روع »كويتي 
وافتخر« يعمل حتت شعار مشروع وطني 
تأسس على ان يكون مظلة لكل اإلبداعات 
الش���بابية على املس���توى الوطني إللقاء 
الضوء على اإلجنازات الكويتية واملشاريع 
الصغيرة، وهو منظمة غير رابحة أسستها 
أيد شبابية كويتية مستقلة تشكلت على 
أساس حب الوطن وتس���عى جاهدة الى 
االرتقاء بدور الشباب في جميع املجاالت 
واألنشطة وتعمل على احتضان وحتويل 
املؤسسات الصغيرة واملتوسطة من خالل 
الدعم املس���تمر والتوجيهات من مرحلة 

البداية الى ما ال نهاية.
صدق »كويتي وافتخ���ر« دعم وابراز 
االجنازات الش���ابة الكويتي���ة وأصحاب 
املش���روعات الصغيرة إعالميا من خالل 
تنظيم النش���اطات واملساهمات الوطنية 
وتخط���ى العقبات التي تواجه الش���باب 

الكويتي في انطالقته.
أما رؤيته فتصل الى السعي الحتالل مكان 
رائد ومتقدم كمنظمة غير ربحية تؤسس 
وتدعم املشروعات الصغيرة واملتوسطة 
في الكويت والتأكيد على أهمية املؤسسات 
غير الربحية ف���ي املجتمع وأثرها الفعال 
بنشوء جيل شاب يعي قيمة العمل التطوعي 
ومدى قدرته على النهوض باملجتمع إنسانيا 

وفكريا ومهنيا.
ويكمن دور »كويتي وافتخر« في تعزيز 
الروح الوطنية واالنتماء والتمسك بقيم 
املجتمع وعاداته السامية ودعم املشاريع 
الش���بابية من خالل التدريب واالرش���اد 

املتواصل والذراع اإلعالمية للمشروع.

بدوره حتدث مدير العالقات واالتصاالت 
في »زين« وليد اخلشتي فأعرب عن افتخار 
الشركة باملساهمة في دعم مشاريع تفيد 
املجتمع الكويتي حيث ان »زين« حريصة 
على أن تكون راعية للش���باب واملهارات 
الشبابية مشيرا الى انها من ضمن مسؤولية 

مش���اريعهم أمام وسائل اإلعالم للخروج 
للمستهلكني ونش���ر أفكارهم ومنتجاتهم 
بأساليب راقية ومتميزة مشيرا الى عدة 
جوائز ينظمها املشروع خالل امللتقى كأفضل 
جناح وأفضل صورة وغيرها وكلها يهدف 

الى حتفيز الشباب وتقدمي الدعم لهم.

من ذوي اخلبرة لتدريب الشباب على ادارة 
املشاريع الصغيرة وكيفية البدء في إقامة 
املشروع وخطواته األولى والتخطيط له 

وتشجيعهم على املبادرة.
واوضح ان املش���روع أعط���ى فرصة 
ألصحاب املشاريع الصغيرة للتحدث عن 

األولى منها مجانا أيضا خالل أيام امللتقى 
ثم ستكون بشكل شهري توزع مجانا على 
األماكن العامة وتضم املش���اريع اجلديدة 

وأصحابها وأساليب عملها.
ولفت الوزان الى مشاريع تدريب سيطلقها 
»كويتي وافتخر« سيعمل فيها اختصاصيون 

»يا كويت رفعي راسچ بعيالچ« على أرض المعارض غداً برعاية المحمد

ضاري الوزان مصافحاً ميشال العقاد ويبدو فوزي الثنيان

بنك الخليج يرعى ملتقى »كويتي وأفتخر«
أعل����ن بنك اخلليج عن رعايته للم����رة الثالثة على التوالي للملتقى األكثر ترقبا 
ملتقى »كويتي وافتخر« الذي يعد منبرا ألصحاب األعمال التجارية الصغيرة والذي 

يوفر لهم البيئة التجارية القوية التي حتقق طموحات الشباب في الكويت.
وبرعايته الذهبية لهذا احلدث الضخم، يؤكد بنك اخلليج التزامه نحو الش����باب 

الكويتي املوهوب ودعم مشاريعهم الصغيرة.
وقال رئيس املدراء العامني والرئيس التنفيذي في بنك اخلليج ميش����ال العقاد 
خالل توقيع عقد الرعاية ان بنك اخلليج طاملا دعم التطوير والتغيير اإليجابي في 
الكويت فقد شهدنا تطور ملتقى كويتي وافتخر منذ البداية ونحن فخورون بدعمنا 
له. وسيظل البنك دائما يدعم املبادرات التي تضيف للشباب واملجتمع الكويتي على 
حد سواء«. وتابع العقاد تعليقه قائال: »لم يقتصر دور بنك اخلليج على رعاية هذا 
احلدث فقط بل وأيضا على أن يكون له دور ديناميكي في امللتقى حيث شارك عدد 
من موظفي بنك اخلليج تطوعيا للمس����اهمة مع املنظمني في إجناح هذا احلدث. وما 
هذه املبادرة إال جزء من رؤية بنك اخلليج اخلاصة بتنمية وتدريب الكوادر البشرية 
التي يواصل البنك من خاللها االستثمار في أهم أصول البالد وهم الشباب الكويتي 

ويتحقق ذلك عن طريق تطوير املواهب واملهارات التي يتمتعون بها«.
وق����د حضر توقيع عقد الرعاية كل من مؤس����س ملتقى »كويتي وافتخر ضاري 
ال����وزان واإلدارة العليا في بنك اخلليج ممثلة ف����ي رئيس املدراء العامني والرئيس 
التنفيذي ميشال العقاد ومدير عام شؤون مجلس اإلدارة فوزي الثنيان ومدير عام 

املوارد البشرية سرور السامرائي«.

)محمد ماهر(  ضاري الوزان ووليد اخلشتي خالل املؤمتر الصحافي  

مواصلة لدعمه الشباب الكويتي المبتكر وللعام الثالث على التوالي 


