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)أسامة البطراوي(جولة في ركن شهد بوشهري وتبدو مرمي املرشاد

الشيخ نايف اجلابر في جناح مستشفى السيف

الشيخ نايف اجلابر متوسطا شباب »غالية يا كويت« مع فريق »ياماها«

جناح عيادة امليدان

د.رشدي القشوع متوسطا فريق عمل معهد الدار

الشيخ نايف اجلابر مفتتحا معرض »صيفنا وناستنا«

إحدى املشاركات في املشاريع الصغيرة

شعار »غالية ياكويت«

مي اللوغاني وستيفن كالوس

مجموعة شباب »غالية يا كويت« أطلقت معرض »صيفنا وناستنا« بحضور 120 مشاركًا
الجابر: مصلحة البلد في شبابها وعلى الجهات الحكومية والخاصة مد يد العون لقدراتهم وكفاءاتهم

جدي���دة ويتعلمون أيضا لغة جديدة ويضيفون مهارات جديدة الى 
مهاراتهم. 

وبدورها اعتبرت مديرة شركة »First Services« مي اللوغاني أن 
ما مييز معرض »صيفنا وناستنا« هو اختالفه عن سائر املعارض 
الشبابية التي اعتادت أن تقام في الكويت والتي تعتمد على املشاريع 
الصغيرة وحسب، لذلك جاء التنوع املوجود في املعرض والذي يهدف 
برمته وعلى الرغم من تنوعه الى ارش���اد الشباب وتوعيتهم حول 
كيفية قضاء وقتهم في الصيف بأمور تفيدهم »يستانسون فيها«.

بدوره أش���اد املدير االقليمي لشركة »MBG« في الشرق االوسط 
وآس���يا ستيفن كالوس باجلهود الشبابية املبذولة في سبيل تقدمي 
كل ما هو مفيد للمجتمع، مؤكدا أن الش���باب هم عصب املجتمعات 
وأساس جناح كبرى الشركات العاملية التي تعتمد في بناء عالماتها 
التجارية على هذه الفئة االجتماعية املؤثرة على جناح أو فشل أي 

جتربة. 

مشاركون

كما أكد املش���اركون في املعرض على أهمية التوجه الى الشباب 
من خالل هذا النوع من املعارض حيث انها تخاطبهم بشكل مباشر 
بالتالي تصلهم املنتجات مهما كان نوعها بشكل أسرع فمن جانبها 
قالت شهد بوشهري وهي مشاركة في املعرض بكتاب خواطر شعرية 
»مش���اعر ال تنام« ان التوجه الى الش���باب من أهم عناصر النجاح 
وأفضل فرصة لذلك هي التواجد في معرض شبابي على مستوى عال 
من التنظيم حيث ان املشاركني يتنوعون ما بني املؤسسات الداعمة 

للشباب وأصحاب املشاريع الصغيرة.
وذكرت أن التوجه للش���باب من خالل أحد منابرهم يعزز لديهم 
الش���عور باخلصوصية وكل منهم يشعر بأن هذه املشاريع تخص 
كال منهم بشيء ما. وأكد مدير العالقات العامة في مستشفى السيف 
حمد احلسن أهمية دعم املبادرات الشبابية وضرورة االميان بقدراتهم 
لذلك جاءت مش���اركة املستشفى في املعرض لتؤكد على هذا الدعم 
من ناحية ولتعرف الزوار على املستش���فى وما تقدمه من خدمات 

من ناحية أخرى.
 اما ثامر الش���رهان وهو مش���ارك عن أحد املش���اريع الصغيرة
»Click O Print« فأك���د أنه من خالل ه���ذه املعارض ميكن الوصول 
باملش���اريع اجلديدة للفئة االكثر استهدافا والذين من خاللهم ميكن 

الوصول للمجتمع بأكمله.

الصغيرة التي تتنوع بني احلرفيات من املشغوالت اليدوية والدراعات 
واالكسس���وارات واملأكوالت واحللويات املنزلي���ة واالعمال االدبية 
والشعرية واملجوهرات وغيرها، كما يضم املعرض عروضا متنوعة 
يقدمها املش���اركون، وتتخلله فقرات ترفيهية لالطفال مقدمة أيضا 
من احدى اجلهات املش���اركة. وتابعت املرشاد بأن معرض »صيفنا 
وناس���تنا« بداية ملجموعة شباب »غالية يا كويت« وسيكون هناك 
معارض أخرى في الفترة املقبلة أكثر تخصصية وقد تكون خيرية 
مش���ددة على أن احتياجات واهتمامات الش���باب في سلم أولويات 

املجموعة وعلى أساسها تقام أنواع املعارض التي ستقام الحقا.

 رعاة

هذا وقد قدمت شركات رائدة في مجاالت مختلفة الدعم ملجموعة 

شباب »غالية يا كويت« وكان معهد الدار للتدريب والتعليم الراعي 
 New Horizons وشركة PH7و »Effect« املاس���ي، ومش���روب الطاقة

.Fun Scienceو Cool Q8yوالوطنية لالتصاالت وكواليتي نت و
وفي االطار ذاته أكد مدير عام معهد الدار للتدريب د.رشدي القشوع 
أن دعم معرض »صيفنا وناستنا« يندرج ضمن استراتيجية املعهد 
في دعم الكفاءات الش���ابة وتشجيع املواهب الكويتية، وال سيما أن 
ظاهرة املعارض الش���بابية تنش���ط هذه الفترة وتعكس اجلوانب 
االيجابية لتوجهات الش���باب الذين يبدون اهتماما كبيرا في تنمية 

القدرات لديهم واظهارها للمجتمع.
وقال ان معهد الدار قدم برئاس���ة الش���يخ نايف اجلابر رحالت 
الى معه���د كامبردج الدولي ل� 15 طالبا وذلك لتكون رحلة ترفيهية 
وتعليمية في ذات الوقت حيث يعرف هؤالء الش���باب على حضارة 

من أجواء االفتتاح
    تقدم عيادة امليدان خدمة فحص االسنان املجانية من خالل 
العيادة املتحركة املوجودة أمام قاعة الراية خالل فترة املعرض.

     ال يقتصر املعرض على الشباب الكويتيني، اذ يشارك في املعرض 
شباب من جنسيات مختلفة.

    أشاد زوار املعرض بالتنوع املوجود فيه ما مييزه عن باقي 
املعارض.

    يختتم املعرض نشاطاته اليوم على أن يقام حفل تكرميي للرعاة 
في وقت الحق.

شكر
توجهت مجموعة شباب »غالية يا كويت« بالشكر الى الشيخ 
نايف اجلابر على الدعم املعنوي قبل املادي الذي قدمه لهم وإلميانه 
بقدراتهم ما س���مح لهم بإقامة معرض ش���بابي على مستوى عال 

من احلرفية.

رندى مرعي
أطلقت مجموعة شباب »غالية يا كويت« اسم »صيفنا وناستنا« 
على معرضها االول لتزامنه مع بداية موسم الصيف ولعرض وسائل 
وطرق للش���باب يشغلون بها وقتهم ما يعود عليهم باملنفعة، االمر 
الذي ش���دد على أهميته الش���يخ نايف اجلابر خالل رعايته افتتاح 
املعرض في قاعة الراية حيث اعتبر أن املبادرة التي قام بها مجموعة 
من الشباب الكويتي في تنظيم معرض يضم أعماال مختلفة لشباب 

كويتيني وعرب خطوة مهمة تدل على أن شباب الكويت بخير.
واضاف أن مصلحة البلد في شبابها، رجال املستقبل، االمر الذي 
يتطلب من جميع اجلهات احلكومية واخلاصة مد يد العون للشباب 
الطموح ال���ذي يعمل على تغيير الصورة النمطية للش���باب التي 
تصورهم غير مبالني فلدينا ش���باب »تنحط عالراس« ملا لديهم من 
ابداعات، مؤكدا جتديد دعمه ملجموعة ش���باب »غالية يا كويت« في 
معارض ومناسبات الحقة واستعداده لدعم جميع الفئات الشبابية 

واملشاريع الطموحة التي تخدم املجتمع والبلد.
وعن املعرض شرحت أحد مؤسسي املجموعة مرمي املرشاد، فقالت 
ان املعرض مقسم الى 3 أقس���ام وهي املعاهد التدريبية والشركات 
املتنوعة واملش���اريع الصغيرة، وقد وصل عدد املشاركني الى نحو 
120 مش���اركا حيث تقدم املعاهد التدريبي���ة عروضا خاصة لزوار 
املعرض على الدورات التدريبية، كما يشارك في املعرض مجموعة 
من اجلهات الطبية واملستشفيات الى جانب عدد من أصحاب املشاريع 

المرشاد: معارض »مجموعة غالية يا كويت« المقبلة ستكون أكثر تخصصية


