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الغامن وبايرلي في جناح بيت عبداهلل

 )متين غوزال(جناح شركة االمتياز في املعرض

الغامن مصافحا طارق املنصور لدى زياراته جناح »االمتياز«

حسان بايرلي مع فريق عمل منتجع صحارى

مرزوق الغامن متحدثا الى الزميلة رندى مرعي مشاركة بحرينية في املعرض

مرزوق الغامن مع حسان بايرلي وهشام الصميعي وعبداهلل الصميعي وعدد من املشاركني في املعرض

جناح وزارة الصحة

شعار امللتقى عبداهلل الصميعي مكرما مرزوق الغامن

انطالق ملتقى Q8ivity بمشاركة 50 مشروعًا
الغانم: نعمل على سن مجموعة تشريعات  جديدة  للتغلب على المعوقات أمام الشباب

رندى مرعي
أكد عض����و مجلس األمة النائب مرزوق 
الغامن على أهمية دعم املشاريع الصغيرة 
واملتوس����طة في حل أكبر مشكلة يواجهها 
القطاع احلكومي من حيث تكدس اليد العاملة 
في����ه، وال ميكن نقل ه����ذه اليد العاملة الى 
القطاع اخلاص ما لم يتم تشجيع املشاريع 

الصغيرة واملتوسطة.
كالم املرزوق جاء خالل رعايته افتتاح 
معرض Q8ivity في منتجع صحاري حيث 
قال انه يتم العمل اآلن على س����ن مجموعة 
تش����ريعات في مجلس األمة للتغلب على 
العوائق التي تواجه الشباب واهمها تخليه 
عن وظيفته إلنشاء مشروع خاص ونتجه 
إلعطائه مهلة من 3 إلى 5 س����نوات بحيث 
يؤس����س املش����روع وينطلق به بعد ذلك 
الى العمل اخل����اص. وتابع: ان الدعم لهذه 
املش����اريع يجب ان يكون بشكل أكبر وان 
مشاركة الصناديق لهم يجب ان تكون بالربح 
واخلسارة على حد سواء. ومتنى ان يتشجع 
الش����باب على الدخول الى القطاع اخلاص 
 Q8ivity واالعتماد على نفس����ه، معتبرا ان

منوذج ملثل هذا الدعم.
من جانبه قال املسؤول اإلعالمي للمعرض 
هشام الصميعي ان املعرض استقطب عددا 

كبيرا من املش����اريع الصغيرة حيث وصل 
عدد املشاركني الى نحو 50 مشاركا، مشيرا 
ال����ى ان املعرض يعتبر فرص����ة لكل منهم 
لالنتشار وسط نظرائه من أصحاب املشاريع 
وتبادل اخلبرات. وتابع الصميعي ان نشاطات 
املعرض تتميز بان يقوم املش����اركون على 
مدى األيام الثالثة للمعرض بتقدمي عرض 
ملشاريعهم وذلك الفساح املجال لهم للتعريف 
بأهداف هذه املشاريع ليحظوا بفرصة الفوز 
في الس����حب الذي سيقام في اليوم األخير 
للمعرض حيث س����يصوت الزوار ألفضل 
مشروع مش����ارك، كما يحظى الزوار أيضا 
بفرصة الفوز بجوائز مقدمة من الرعاة طوال 
فترة املعرض. وتوجه الصميعي بالدعوة 
للزوار لزيارة املعرض اليوم السبت للمشاركة 
في االحتفال بعيد اجللوس الذي سيقام في 
أجواء وطنية واحتفاالت تتزامن مع ختام 

نشاطات املعرض.

من الرعاة

وعن رعايتها للمعرض قال مساعد مدير 
اخلدمات اإلدارية والعالقات في شركة االمتياز 
لالستثمار طارق املنصور، انها جاءت انطالقا 
من توجه االدارة العليا للشركة لدعم الشباب 
إبراز طاقاتهم اإلنتاجية  ومس����اندتهم في 

وتعزيز وتنمية مواهبهم. وتابع بان هذه 
الرعاية ليست األولى إذ عمدت شركة االمتياز 
ال����ى دعم العديد من املعارض واملش����اريع 

الشبابية والطالبية في اجلامعات.
وعن معرض Q8ivity قال املنصور ان دعم 
ه����ذا املعرض جاء ألنها التجربة األولى في 
هذا املجال متمنيا لهم النجاح واالستمرار 

في دعم ومساندة بعضهم البعض.
من جانبه أعرب مدير عام منتجع صحارى 
حسان بايرلي عن فخر املنتجع باستضافة 
هذا النش����اط الذي يعرض أفكار ومنتجات 
الشباب والشابات الكويتيني فهم مستقبل 
الكويت، األمر الذي يساعد املجتمع على التقدم 

ويدعم االقتصاد بطريقة أو بأخرى.
وأكد بايرلي التزام ادارة املنتجع باملشاركة 
في جميع املناسبات الهامة في املجتمع ومن 

أهمها في هذه الفترة األعياد الوطنية.

مشاركون في المعرض

وأكد املش����اركون في املع����رض أهمية 
تنظيم مثل هذه املعارض ألصحاب املشاريع 
الصغيرة وذلك ملا في هذا األمر من انتشار 
ألفكارهم ومواهبهم. فبالنسبة لسارة الشطي 
فإن املشاركة في معرض Q8ivity تؤمن لها 
فرصة لتعريف الناس مبشروعها الذي حلمت 

بتأسيسه الى ان أصبح أمرا واقعا.
وقالت انه����ا اختارت ان تفتتح صالونا 
نسائيا مع العلم انها درست العلوم وتعمل 
كمسؤولة عن جودة اخلدمة في أحد املصارف 
متابعة انها تطب����ق خبرتها في هذا املجال 

على صالونها وخدمة زبائنها.
كذلك األمر بالنسبة لعائشة األيوب التي 
تعرض أواني منزلية ومس����تلزمات مطبخ 
صنع فرنس����ا وتقول انها تستغل فرصة 
املشاركة في هذا النوع من املعارض لعرض 
املنتجات التي ترى انها يجب ان تكون في 
كل منزل. أما حصة اخلميس فتش����ارك في 
معرض Q8ivity لتوصل أفكارها وتصاميمها 
من مالبس واكسسوارات للنخبة التي تزور 
املعرض. وقالت حصة انها تقدم للزائرات 
خدمة التصميم من خالل اختيارهن أنواع 

القماش الذي يرغنب فيه.
وتابعت حصة: ان املعارض الش����بابية 
فرصة لتوسيع اآلفاق وزيادة االنتاج ويجب 
ان يكون دعمها بش����كل أكبر. ويشارك في 
املعرض عدد من أصحاب املنتجات اليدوية 
املنزلية، والالفت كان مشاركة  واملأكوالت 
ركنني من البحرين حي����ث عرضا دراعات 
وعبايات بحريني����ة بدافع حبهما للكويت 

وعليه جاءت مشاركتهما في املعرض.

احتفاالت صحارى الوطنية
يقيم منتجع صحارى مجموعة من النشاطات اخلاصة 
باالحتفاالت الوطنية حيث س���تقام في يوم 2011/2/25 
بطولة رياضة الغولف مبشاركة مجموعة من الالعبني 

الدوليني.
يقدم منتجع صح���ارى اقامة مجانية لكل كويتي أو 
كويتية ولدوا ي���وم 1961/2/25 في الڤيالت الفاخرة في 

املنتجع.
وسيحظى مواليد يومي 25 و26 فبراير بخصم %25 

على جميع مرافق املنتجع.

رعاة المعرض
منتجع صحارى الكويت – شركة االمتياز لالستثمار – 
الوطنية لالتصاالت – الشركة الكويتية املتحدة للترفيه 
– كواليتي نت – شركة اجلزيرة للتنمية العقارية – شركة 

مجمعات األسواق التجارية الكويتية.


