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

هديل اشكناني منوذج 
من الشباب الكويتي الناجح 
س���خرت موهبتها وحبها 
لتصميم االزياء واهتمامها 
بال���ذوق واحلس  اخلاص 
اجلمالي، فأبدعت عمال رائعا 
يقدم للمجتمع خدمة متميزة 
ويعطي للش���باب منوذجا 

للطموح واملبادر.
كما انها مزجت بني مفهوم 
العمل ومفهوم خدمة املجتمع 
بصورة متميزة، حيث تقول 
ان احد اسباب اصرارها على 
التجربة هو  خوض ه���ذه 
رغبتها ف���ي توفير مالبس 

نسائية تناسب جميع االذواق وعلى درجة عالية 
من اجلودة وبأسعار في متناول الطبقة الوسطى 
بشكل أساس���ي، حيث ان غالء االسعار أصبح 
من االمور املقلقة التي ت���ؤرق اجلميع، ونحن 
نعلم ان مالبس النساء تكلف الكثير وأنا دائما 
أفكر في االسر التي لديها اكثر من بنت، خاصة 
م���ن طالبات اجلامعة، حيث ان طبيعة املجتمع 
الكويتي تتطلب من البنت أن تظهر دائما مبظهر 
الئق، فكان هذا املشروع رغبة في توفير متطلبات 

بنات الكويت. 
وحول بدايتها قالت اش���كناني ان اهتمامها 
باالزياء والذوق واجلمال بدأ معها منذ الطفولة، 
وان فكرة تأس���يس مع���رض أو بوتيك خاص 
باملالبس النسائية ظلت تراودها طوال حياتها، 
وزاد من اصرارها على البدء بهذا املش���روع ما 
تالحظه من معاناة كثير من االس���ر الكويتية، 
خاصة من الطبقة املتوسطة، فالعمل بالنسبة 
لها ليس ملجرد التجارة فقط، بل للمساهمة في 
خدمة مجتمعها، واكدت ان البداية كانت محدودة 

على االهل واالصدقاء، ولكن 
اصبح اسم »هديل بوتيك« 
معروفا اكثر لدى عدد كبير 
من البنات، وبدأت كثير من 
الطلب���ات والعروض تأتي 
اليها خاصة بعد أن الحظ 
اجلميع مقدار اجلودة العالية 
التي تناس���ب  والتصاميم 

جميع االذواق واالعمار.
وقالت هديل ان نس���اء 
الكوي���ت يتمي���زن بذوق 
راق وحب للظهور مبظهر 
جمي���ل، ودعتهن الى الثقة 
الكويتي وقدرات  بالشباب 
البنت الكويتية على النجاح 
واالب���داع، وأكدت انها تتابع باس���تمرار كل ما 
هو جديد في عالم املوضة واالزياء والتي قالت 
انها دائما تبدأ من اميركا وليس من أوروبا كما 

يعتقد الكثيرون.
وأشادت بتجربة معرض »لكويت عزنا« قائلة 
انه أتاح لها فرصة التعرف على كثير من االمور 
املتعلقة بالتجارة، ودعت الشباب الكويتي الى 
املبادرة وحتويل ما لديهم من أفكار الى مشاريع 
حقيقية يس���تفيدون منها ويقدمون من خاللها 

خدمات متميزة للمجتمع.
وشددت على أهمية القناعة والرضا باملكسب 
القليل مقابل ما جننيه من حب الناس والسعادة 
التي نحص���ل عليها عندما نعلم اننا ش���اركنا 
ف���ي توفير متطلبات املجتم���ع بجهود كويتية 
وبجودة عالية وأسعار مناسبة. وختاما أشارت 
هديل اشكناني الى انها بدأت مؤخرا دخول عالم 
التجارة االلكترونية، حيث أصبح بإمكان النساء 
الشراء من »هديل بوتيك« عبر االنترنت من خالل 

.www.souq.com

هديل اشكناني

إبراهي���م أمي���ر وحس���ني 
العبدالرزاق شابان في مقتبل 
العمر، والي���زاالن في مرحلة 
الدراسة اجلامعية األولى، ورغم 
ذلك استطاعا بهمة الشباب املبدع 
واملتطلع الى النجاح ان يوازنا 
بني متطلبات الدراسة وتأسيس 
مشروع جتاري صغير. يقول 
إبراهيم امير ان فكرة تأسيس 
مشروع جتاري كانت تراوده 
مع صديقه حسني العبدالرزاق 
منذ الصغر، ولكنهما لم يكونا 
يعرفان كيف يبدآن ومن أين؟ 
وما املش���كلة األكب���ر؟ وماذا 

س���يفعالن؟ إلى أن ملعت فكرة مشروع »الوافل« خالل تناولهما 
لفطيرة وافل في احد شوارع لندن العام املاضي، فقررا املضي في 
هذا املشروع بعد إضافة ملستهما اخلاصة على اخللطات التي توضع 
على هذه الفطيرة الشهيرة، ويروي حسني العبدالرزاق كيف انهما 

استغرقا خالل فترة العطلة 
الصيفية في دراسة متطلبات 
املشروع واإلعداد ل� »خلطات 
سرية« متيز مشروعهما، وقال 
اننا كنا »جنرب خلطاتنا على 
األه���ل واألصدقاء«، وعندما 
ملسنا التشجيع والدعم منهم 
التجربة،  بدأنا في خ���وض 
وحول تأثير تأسيس مشروع 
جتاري صغير على دراستهما 
اجلامعي���ة أكدا انهما قادران 
الدراس���ة  املوازنة بني  على 
والعمل، بل ان العمل أعطاهما 
شعورا مختلفا نحو اإلصرار 
على النجاح، وقاال انهما يشاركان للمرة األولى في معرض »لكويت 
عزنا« ويأمالن ان حتوز خلطاتهما اجلديدة للوافل إعجاب الناس 
ألن هذا املعرض ميثل نقطة انطالق مهمة لالستمرار حيث انهما 

.»Waffel Lish« يتطلعان الى فتح محل باسم

إبراهيم أمير حسني العبدالرزاق

هل يمكن للشباب المزج بين الدراسة والعمل؟

»هديل بوتيك« نموذج للمشاريع 
المنزلية الناجحة

حدث في مثل هذا اليوم

- في مثل هذا اليوم 5 أغسطس عام 1000 
انتحرت أشهر امرأة في التاريخ وهي كليوباترا 
السابعة، ملكة مصر، وهي في ال� 39 من العمر، 
واش���تهرت بجمالها، أحبها يوليوس قيصر 

يوم هب���ط مصر فاصطحبها الى روما، عادت 
ال���ى مصر إثر مصرع قيص���ر ومن ثم أحبها 
انتحرت  ماركوس انطونيوس وتزوجها، ثم 

بعد معركة أكتيوم.

أحمد العوضي

تصميم الصور والرسوم املتحركة أحد تصاميم هديل اشكناني

الكويت����ي  الش����اب  اقتح����م 
احم����د العوضي مج����ال تصميم 
الص����ور والرس����ومات املتحركة 
)األنيميش����ن( كهواية في بداية 
االمر، ثم تطور االمر الى مرحلة 
الدراس����ة واالحتراف، وقاده ذلك 
الى تأسيس استوديو متخصص 
بتصميم وانتاج االنيميشن يحمل 
اسم »Moving Blue« والذي يعتبر 
احد املجاالت الصعبة، حيث يتطلب 
الكثير من االبداع والصبر واملثابرة، 
فإنتاج مشهد ال تتجاوز مدته 20 
ثانية يتطلب عمال متواصال ملدة 
الكويتي  اسبوعني. يقول الشاب 
احمد العوضي ان االنيميشن مجال 
واسع وامكانياته غير محدودة، 
الطويلة  ويس����تخدم في االفالم 
الدعاية  والقصيرة وفي مج����ال 
واالعالن، وكذلك في انتاج وسائل 
تعليمية وتربوية وغيرها، وهو 
تخصص نادر في الكويت ولكنه 

مطلوب جدا. 
واضاف العوضي انه قام اخيرا 
بتصميم وانتاج عرض انيميشن 
لش���ركة زين لالتصاالت، حيث 

»رحلة الى مكة« الذي مت انتاجه 
تقنية iMax الرقمية، وكان فيلما 
عامليا من انتاج كويتي، وأكد ان 
التجربة والدراس���ة معا صقلتا 
موهبته وأصبح قادرا على انتاج 
وتصميم مش���اريع كبيرة، وقد 
ش���ارك في عدة معارض ومنها 
معرض »لكويت عزنا« الذي فتح 
أمامه املجال واسعا للتعرف على 
خبرات جدي���دة، وأكد انه يقوم 
حالي���ا بتأس���يس جتمع خاص 
للمهتمني مبجال االنيميشن، حيث 
سينشئ موقعا خاصا في شبكة 
االنترنت لتبادل اخلبرات واألفكار 
وتوسيع دائرة املتخصصني في 
هذا املجال اجلدي���د في الكويت، 
وقال ان احد اهداف تأسيس مثل 
هذا التجمع هو نقل اخلبرات الى 
اآلخرين، ألننا نريد ان يزيد وعي 
املواطنني بأهمية الفنون الراقية 
والتكنولوجيا وتوظيفها في خدمة 
املجتمع، وميك���ن ملن يرغب في 
الدخول في هذا املجال أن يتواصل 
مع فريق املختصني باالنيميشن عبر 
.team@movingblue.com االمييل

س���يتم عرضه ف���ي جميع أفرع 
الكويت،  املنتش���رة في  الشركة 
انتج عدة ع���روض لصالح  كما 
مجمعات جتارية كبرى ويطمح الى 
االستفادة من امكانيات االنيميشن 
في مجال التعليم نظرا ملا متتلكه 
ه���ذه التقنية من ق���درات هائلة 
ميكن توظيفه���ا خلدمة العملية 
التعليمية مبختلف مستوياتها. 
والش���اب احمد العوضي شارك 
ضمن فري���ق التصوير في فيلم 

أحمد العوضي: »األنيميشن« مجال واسع 
ويتطلب الكثير من اإلبداع والصبر

تخصص في تصميم وإنتاج الصور والرسومات المتحركة

فطيرة الوافل


