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»لكويت عزنا« أطلق معرضه الثاني بمشاركة 
  204 من أصحاب المواهب في جميع المجاالت

رندى مرعي
اجتمعت مواهب وحرف ومنتجات كويتية في معرض »لكويت عزنا« 
الثاني وذلك برعاية الشيخ أحمد الداوود في معرض الكويت الدولي، 
حيث تنوعت املشاركات وتضمنت مستلزمات رمضان والعيد وغيرها 
من الدراعات واملالبس واإلكسسوارات واملنتجات الغذائية واملشروبات 
والتحف املنزلية الى جانب عدد من املواهب املتعددة في مجاالت متنوعة. 
وأكدت عذوب اجلاسمـ  من منظمي املعرضـ  أنه حتما سيقام املعرض 
العــــام املقبل وذلك دعما للكفاءات الكويتية التي يجمعها هذا املعرض 
في مكان واحد وملا يقدمون من جتدد كل عام. وقال ان عدد املشــــاركني 
في املعرض بلغ 204 مشاركات من أصحاب املواهب في جميع املجاالت. 
من جانبه يرى محمد اجلاســــم ـ ممثل الشركة املنظمة للمعرض ـ ان 
»لكويت عزنا« أحد أكبر املعارض الشــــبابية التي يجمع هذا القدر من 
الكفاءات واملواهب ولكن املشكلة تكمن في قلة دعم الشركات الكبرى 
لهذا النوع من املعارض موجها الشكر للشركات الراعية وآمال أن حتذو 

باقي الشركات حذوها في دعم الكفاءات الشبابية.
أما املشــــاركون في املعرض فقد أجمعوا على أهمية املشــــاركة في 
املعارض التي تدعم املشاريع الصغيرة واملواهب الكويتية، فمن جانبه 
قال فواز علي احلسن ان املشاركة في املعرض تزيد من شهرة املنتجات 

التي يعرضها على الرغم من انه يروج ملنتجاته ويبيعها اال ان املعرض 
يساعد في تعريف الناس بها. وكان من الالفت في املعرض ابتكار خلطات 
ملشروبات وعصائر بنكهات متنوعة حيث قالت هيا السالم انها تبتكر 
مع شقيقتها خلطات ملشروبات بطعم الفاكهة او متزجها مع مشروب 
الطاقة وأنها ال تعتمد على اي وصفات وقد القت هذه الوصفات جناحا 
كبيرا. أما اســــراء الدمخي فتعتبر ان املشاركة في املعارض الشبابية 
توســــع دائرة الزبائن حيث أصبح لديها زبائن يقصدونها في تذوق 
احللوى التي تصنعها وتتميز بها. كذلك األمر بالنسبة ألحمد العطار 
الذي يرى أن هذه التجمعات تساهم في إجناح املنتجات التي يقدمها في 
املعرض مشددا على أن زوار املعرض هم أساس جناح املعرض واملنتجات 
املشاركة. هذا وشهد املعرض مشاركات ملشاريع ترغب في التوسع كما 
هو احلال مع رمي الشــــالحي التي شاركت مبنتج حلوى يصنع ويقدم 
طازجا امام الزبائن وتسعى ألن يكون هذا املنتج متوفرا في اجلمعيات 

التجارية واملراكز التجارية ملا القى من جناح في املعرض.
كما شاركت في املعرض شركات كبرى، وكان لألطفال حصة كبيرة 
حيــــث خصص ركن لألطفال ألحد املشــــاركني يتيح من خالله فرصة 
لزوار األطفال من فئة االطفال للتعبير عن مواهبهم من خالل الرســــم 

والتلوين وغيرها من النشاطات.

برعاية أحمد الداوود ويهدف إلى دعم الكفاءات من الشباب
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