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يوسف الهاشمي

الهاشمي: »قررت تدعم قدراتي«  يعزز مشاريع الشباب وإبداعاتهم
أكد األمني العام مللتقى املشروع الوطني »قررت تدعم 
قدراتي« يوسف الهاشمي ان ملتقى قررت الثاني سيبدأ 
في مجمع »البراق« في ش����ارع ب����ن خلدون حتت رعاية 
الشيخ علي اخلليفة الصباح )اليوم( 18 اجلاري وملدة 5 
ايام متتالية من الساعة 8 حتى الساعة 12 ليال مبشاركة 
50 ش����خصا يقدمون صناعات وطنية للشباب الكويتي 
من اجلنسني. وقال ان ال� 50 مشاركا هم من وقع عليهم 
االختيار من املش����اركني مبعرض قررت االول الذي اقيم 
مبجمع البيرق ملا حققوه من جناح في مبيعاتهم وتواصلهم 
مع شرائح املجتمع. واضاف ان املعرض سيكون بطريقة 
احملالت الصغيرة وسيرافقه معرض للشركات املساهمة 
في امللتقى، حيث ان املش����روعات الصغيرة واملتوسطة 
تعد حجر زاوية لالقتصاد الكويتي وفي الوقت نفسه اداة 
حقيقية للتنمية الشاملة التي تطمح الكويت الى حتقيقها 
مشيرا الى ان للمشاريع الصغيرة دورا في ضبط ايقاع 
الواقع االقتصادي في الكويت وان الش����باب هم وحدهم 
القادرون على صنع هذه التنمية وتطويرها بشكل شامل 

مبا يؤهل االقتصاد لتحقيق النماء واالزدهار.
واضاف الهاشمي ان ملتقى »قررت« يسعى لتعزيز تلك 
املشاريع من خالل ايجاد حلقة وصل حقيقية بينها وبني 
الشركات الداعمة الكبيرة لتقدمي االستشارات وخدمات 
الدعاية والتسويق لها وابراز مشاريع الشباب وابداعاتهم 
بش����كل مالئم. واوضح ان امللتقى يس����تقطب املشاريع 
الصغيرة واملتوسطة في مجاالت متنوعة ومتعددة لتقدمي 
الدعم لهم في كل املجاالت. واضاف انه من خالل  املشاركة 
ميكن الصحاب املشروعات الصغيرة واملتوسطة توطيد 
وجودها في العمل االقتصادي، مشيرا إلى ان كل شيء كبير 
يكون في بدايته صغيرا واجتاه الشباب نحو املشروعات 
الصغيرة واملتوس����طة هو في واق����ع االمر امتداد لثمرة 
االجداد الذين بنوا انفسهم من خالل التجارة وفي الوقت 
نفسه فإن هناك مشاريع تسعى للتواجد بقوة في السوق 

ودورنا ان نقدم الدعم الالزم لها.
وقال اننا من خالل املش����روع »قررت تدعم قدراتي« 
نطمح الى ان نضع بصمة ملستقبل الشباب لبناء افكارهم 

وتنميتها ودعم العمل التطوعي والطاقات املهدرة لدى فئة 
الشباب وايضا نتبنى تنمية املشاريع والقضايا التي تهم 
ش����باب الكويت كما قررنا ان نحقق وننجز ونبدع حتت 
شعار »قررت تدعم قدراتي«. واخيرا دعا الهاشمي كل من 
لديه هواية او اعمال حرفية او حتى مؤسس����ة صغيرة 
مازلت في البداية الى املش����اركة في املعرض واحلصول 
على فرصة الدعم احلقيق����ي. واوضح ان ملتقى »قررت 
تدعم قدراتي« اسسه مجموعة من الشباب احملبني لبلدهم 
حيث ارادوا من خالله اتاحة الفرصة للشباب املبدع لكي 
يظهروا مشاريعهم وتبنيها والوقوف بجانبهم ومساعدتهم 
في استثمار اوقات فراغهم في كل شيء مفيد ونافع لهم 
ولوطننا. واقامت هذه املجموعة العديد من املبادرات التي 
تساهم في تش����جيع الشباب وتنمية مهاراتهم والعناية 
مبواهبهم املختلفة في مجتمعنا واالخذ بأيديهم الى طريق 
التميز وعالم االبداع ومن اولى االولويات العمل التطوعي 
وغرس مفهوم املواطنة لدى الشباب، وعليه ميكنهم التواصل 

معنا من خالل االتصال على الرقم 67000541.
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