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رؤيتنا: خلق بصمة شبابية تساهم في بناء مستقبل الكويت االقتصادي18
مهمتنا:  دعم الشباب حتى يخطوا خطوتهم األولى وخلق الفرصة من العدم 2

بجهود شخصية ومبادرة ذاتية بدأت 
الشابة الكويتية مرمي البديوي أول مشاريعها 
الناجحة والتي أثبتت من خاللها أن النجاح 
ال يتطلب سوى اإلصرار واملثابرة، مرمي 
البديوي مصممة أزياء نسائية واعدة القت 
تصميماتها املميزة صدى واس����ع النطاق 
وحقق����ت ش����هرة كبيرة في ه����ذا املجال 
الذي يتطلب رؤية وخياال واسعا وثقافة 
متنوعة، بدأت مشروعها بفكرة بسيطة، 
واستطاعت أن تترجمها إلى واقع ملموس 
وعمل حقيقي بدعم وتشجيع من زوجها 
وأهلها وصديقاتها، وكانت والدتها من أوائل 
من ساهموا في صقل موهبتها املبكرة في 
الرسم والتصميم، حتى تطورت هذه املوهبة 
وتشكلت يوما بعد يوم وحتددت بعمل مميز 
يرتبط بتصميم األزياء، فتمكنت من وضع 
بصمتها املميزة على تصميماتها التي يغلب 

عليها الطابع الكويتي األصيل. 

وكغيرها من ش����باب الكويت الناجح، 
أكدت البديوي أن معرض »لكويت عزنا« 
كان فرصة جيدة أتاح لها إمكانية عرض 
تصميماتها حيث شاركت في املعرض األول، 
وأش����ارت إلى أنها ستشارك في املعرض 
الثاني أيضا، وشجعت البديوي الشباب 
املب����ادرة والبدء  إلى  الكويتي ودعته����م 
بتنفيذ مش����اريعهم وأفكارهم، وقالت إن 
هذه املعارض تساعد الشباب على اكتشاف 
الطريق الصحيح وتزودهم بخبرة عملية 
وتختصر عليهم الكثير من اجلهد والوقت، 
وكانت البديوي قد عرضت تصميماتها في 
أكثر من معرض مثل »دار سلوى« وأرض 
املعارض وغيرها، وهي مثال واقعي للشباب 
بأن يخط����وا خطوتهم األولى نحو العمل 
واإلنتاج وحتويل أفكارهم إلى مش����اريع 
يستفيدون منها ويقدمون من خاللها خدمات 

مميزة للمجتمع. 

مريم البديوي مصممة أزياء نسائية
بدأت مشروعها بجهود شخصية

تصمم وتنفذ تصميماتها بنفسها 

مواهب الشباب 
لكل شاب موهبته اخلاصة 
التي يحلم أن ترى النور لكن 
العقبات تقف حائال أمام حتقيق 
الشباب ألحالمهم فيصاب البعض 
منهم باإلحباط والبعض اآلخر ال 
يتأثر باملعوقات ويسعى جاهدا 
لتحقي���ق طموحاته، وتعتبر 
الش���بابية بصيص  املعارض 
أمل يقدم الش���باب من خاللها 
مواهبهم وإبداعاتهم، مشددين 
على ضرورة االهتمام مبثل هذه 
املعارض كالتكثيف اإلعالمي 
العديد من املسؤولني  ووجود 
الشباب وتشجيعهم.  لتحفيز 
إلى أهمية تلك املعارض والتي 

دائم���ا ما توفر العديد من االحتياجات املهمة خصوصا للفتيات، 
بعد أن أصبحت املعارض موض���ة ايجابية جديدة بني الفتيات، 
حتفزهن على املنافس���ة اإلبداعية، ونري أن مثل هذه املعارض 
تس���اعد الش���باب وخصوصا طلبة التخصصات التجارية مثل 
التس���ويق وإدارة األعمال على مالمسة سوق العمل وتطبيق ما 
يتعلمونه خالل دراس���تهم على ارض الواقع، وبالتالي نحصل 
من خالل ذلك على طاقات ش���بابية تس���اعد عل���ى تنمية وبناء 
مس���تقبل الوطن، ومن املهم أن نقدم الدعم والتشجيع للمواهب 
أوال ثم النظر إلى املادة حيث يوجد بعض الش���ركات التي تنظم 
مثل هذه املعارض وتقوم باستغالل الشباب ماديا وحترص على 
جني األموال بدال من دعمهم وتش���جيعهم، إذ يضطر العديد من 
الش���باب حتى ال تدفن مواهبهم إلى دف���ع مبالغ باهظة من أجل 

حجز مكان في احد املعارض.
لذا تتبني إدارة مشروع الكويت عزنا املواهب الكويتية الشابة 

وتقدميها بالصورة املشرفة للكويت. 

مرمي البديوي

جانب من تصميمات البديوي

حدث في مثل هذا اليوم
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املرس��وم رق����م 153 ف����ي ش�����أن وزارة ال���طاقة ب���حيث حتل 
مح���ل ك����ل م���ن وزارة الك����هرباء وامل���اء ووزارة النف���ط في 
ج���ميع االختصاصات التي كانت لهاتني الوزارتني وبحيث تتولى 
ش���ؤون الثروة النفطية والعمل عل���ى توفير الطاقة الكهربائية 

واملياه.
س���نة 1981 - زواج األمير تش���الز ولي عهد إجنلترا باألميرة 

ديانا سبنسر.

محمد اجلاسم

أوقات الفراغ وطرق االستفادة من الوقت
يقع الناس دائما في حيرة 
مع بدء العطلة الصيفية وفترة 
اإلجازات سواء أكانوا طالبنا في 
املدارس واجلامعات أم األخوة 
املوظفني من مدرسني وغيرهم 
ممن ينتظر قدوم فصل الصيف 
للحصول على إجازة أو حتى 
من يعمل ولكنه ميلك وقت فراغ 
كافيا، ويتبادر إلى أذهانهم هذا 

السؤال: 
أفعل لتمضي���ة هذا  م���اذا 
الوقت؟ أو كيف أمضي أوقات 

الفراغ؟
طاق���ات هائلة ته���در هباء 
هنا وهن���اك دون أدنى فائدة، 
وساعات طوال متر الساعة تلو 
األخرى دون أن نستفيد منها 

في شيء.
إن السبب الرئيسي في تلك 
احلي���رة يرجع إلى عدم فهمنا 
ملعنى »ساعات الفراغ«، وحتى 
نعرف ما ميكننا فعله في أوقات 
الفراغ تلك البد أوال من أن نسأل 
التي  أنفسنا بعض األس���ئلة 

تعتمد عليها اإلجابة وهي:
م���اذا تعن���ي لنا س���اعات 

الفراغ؟
وهل نرغب حقا في استغاللها 

واالستفادة منها؟ 
أم هي مجرد ساعات زائدة 

منضيها كيفما كان.
قلة م���ن الن���اس يعرفون 
الوقت وقيمة ساعات  قي����مة 
الفراغ وأهميتها، وقد أحببت 
ف���ي ه���ذا املوض���وع أن أقدم 
التعريف اجلميل ألوقات  هذا 
الفراغ كما قدمه املفكر العربي 
عباس محمود العقاد في أحد 

مؤلفاته، 
 يقول العقاد: أوقات العمل 
متلكنا، ولكننا نحن الذين منلك 
أوق���ات الفراغ ونتصرف فيها 
كم���ا نريد، فهي م���ن أجل هذا 

ميزان قدرتن���ا على التصرف 
وميزان معرفتنا بقيمة الوقت 
كله، وليس���ت قيمة الوقت إال 

قيمة احلياة.
فالذي يع���رف قيمة وقته 
يعرف قيمة حياته، ويستحق 
أن يحيا وأن ميلك هذه الثروة 
التي ال تساويها ثروة الذهب، 
ألن مالك وقته مالك كل شيء 
ويصب���ح ف���ي حياته س���يد 

األحرار.
إن أفرغ الن���اس هو من ال 
يستطيع أن ميأل ساعات فراغه، 
وعندنا في الشرق كثيرون، بل 
كثيرون جدا من هؤالء الفارغني: 
في كل وقت وكل موس���م وكل 
مكان ألوف من الشبان األقوياء 
والرج���ال الناضجني يقضون 
املقاهي  الفراغ على  س���اعات 
وعلى أفاريز الطرقات، يراقبون 
الغادين والغاديات والرائحني 
والرائحات، في الصباح وفي 
املساء، خالل أيام الصيف وخالل 

أيام الشتاء.
وليس معن���ى وقت الفراغ 
أنه الوقت الذي نستغني عنه 
ونب���دده ونرمي به مع الهباء، 
ولكن وق���ت الفراغ هو الوقت 
الذي بقي لن���ا لنملكه ومنلك 
أنفس���نا فيه بع���د أن قضينا 
وقت العمل مملوكني مسخرين 
العيش  ملا نزاوله من شواغل 

وتكاليف الضرورة.
م���اذا نتعلم من س���اعات 

الفراغ؟
إن ساعة الفراغ من ساعات 
العمر املهمة والضرورية، ساعة 
تس���اعد على صقل شخصية 
اإلنسان وزيادة مداركه، وهي 
ساعة تعادل في أهميتها ساعة 
العمل بل رمبا هي أكثر أهمية 
عند من يعرف قيمتها ويحسن 

استغاللها.


