
كويتي وأفتخر
اخلميس 17 مارس 2011

17

يؤكد كفاءة الش���باب الكويتي 
ومهارته العالية.

ودعت الجسار إلنشاء رابطة 
وطنية ش���بابية الحتواء هذه 
األنشطة واإلبداعات واالستفادة 
منها مع تواصل طلبة الجامعات 
والثانوية العامة من خالل تنظيم 
زيارات ميدانية وتمنت أن يقام 
هذا المعرض بصفة دائمة وليس 
مرة واحدة بالسنة وينقل مراكز 
متعددة إلبطال تهمة الكسل وعدم 
الموجهة  العط���اء  القدرة على 
للشباب الكويتي حيث ان الشباب 
الكويتي بحاجة لمنحه فرصة 
وهو قادر على صنع القرار إن 

سنحت له الفرصة.

الكويتي مبدع بالفطرة

أعربت الس���فيرة األميركية 
ديبورا جونز عن أن النش���اط 
والجهد ال���ذي يقوم به أعضاء 
»كويتي وأفتخر« ليس باألمر 
المفاج���ئ وذلك ألن الكويتيين 
موهوبون بالفطرة ولديهم قدرة 

كافية على اإلبداع واالبتكار.
وقالت انها ل���م تكن تتوقع 
هذا العدد من المش���اركين في 
الملتق���ى الراب���ع ل���� »كويتي 
وأفتخر« وهو أمر يدعو للفخر 
فعال عندما يكتشفون هذا الكم 
الهائل من المواهب والمشاريع، 
وقالت جونز ان المعرض مليء 
بالطاقات وم���ن يزوره البد أن 
الذي يعيشه  يشعر بالحماس 
المعرض على  المشاركون في 

اختالف مواهبهم ومنتجاتهم.
وع���ن رعاية س���مو رئيس 
مجلس الوزراء الش���يخ ناصر 
المحم���د للمعرض قالت جونز 
ان الشيخ المحمد يعرف تماما 
أين يكمن مستقبل الكويت وما 
المش���اريع التي يضع اس���مه 
عل���ى رعايتها وه���ذا األمر بدا 
واضحا من خالل أهمية معرض 
»كويتي وأفتخر« والطاقات التي 
يضمها تحت لوائه، كما أن هذه 
الرعاية تدل على ثقة س���موه 
بطاقات الشباب وبقدرتهم على 

العطاء.

التروي في التطور 

من ناحيت���ه توجه رئيس 
مشروع »كويتي وأفتخر« ضاري 
الوزان بالش���كر والعرفان إلى 
الوزراء  س���مو رئيس مجلس 
المحم���د على  الش���يخ ناصر 
رعايته »كويتي وأفتخر« للسنة 
التوالي وتتمثل  الثانية عل���ى 
هذه الرعاية في رعاية الشباب 
الكويتي »عصب هذا البلد« من 
خالل زيارت���ه التي تراوحت 3 
ساعات ما يدل على دعمه للشباب 

الكويتي.
 وقال ان هذه الرعاية تجعل 
الش���باب الكويتي يقدم المزيد 
في السنوات التالية نظرا إليمان 
سموه بفكرة »كويتي وأفتخر« 
المطلق بالمش���اريع  وإليمانه 

الكويتية.
وتابع ان استمرار »كويتي 
وأفتخر« للس���نة الرابعة على 
التوال���ي يدل عل���ى نجاح هذا 
المش���روع، ما يدل على وجود 
تطور مس���تمر في المش���اريع 
وعل���ى توجهنا في التروي في 
اتخاذ الخطوات وأن التطور الذي 
يحققه »كويتي وأفتخر« يكون 
خطوة خطوة وليس دفعة واحدة 

لتكون الخطوات بذلك مدروسة 
ومتقنة.

وأض���اف أن م���ن مفاجآت 

»كويتي وأفتخ���ر« في ملتقاه 
الراب���ع كانت أغني���ة الملتقى 
والفقرات التي تم تقديمها على 

المسرح بحضور رئيس مجلس 
المحمد،  الوزراء الشيخ ناصر 
 »Food Gallery« ����ووج���ود ال

والذي نقيمه للمرة األولى في 
الملتقى.

وتحدث الوزان عن ش���عار 

الملتقى الرابع ل� »كويتي وأفتخر« 
وهو »أنا منها ولها.. إحنا أمل 

»احنا عيالها«.. »إحنا منها 
ولها«.. »إحنا أمل الكويت« كلها 
الملتقى  شعارات حملها شعار 
الرابع ل� »كويتي وأفتخر« ليؤكد 
القيمون على الملتقى من خاللها 
عل���ى أهمية أن تك���ون كويتي 
وتفتخر باإلنجازات التي يمكنك 
أن تخرج بها نتيجة جهد وتعب 
يدالن على كفاءة عالية وحرفية 

ال متناهية.
وبعد جولة استمرت ثالث 
ساعات على أرجاء المعرض خالل 
رعايته وافتتاحه الملتقى الرابع 
ل� »كويتي وأفتخر« بدأ س���مو 
الوزراء الشيخ  رئيس مجلس 
ناصر المحمد كلمته المقتضبة 
بعبارة »كويتي وأفتخر.. كويتي 
وأفتخر.. كويتي وأفتخر« ليؤكد 
من خاللها على أهمية اختيار هذا 
العن���وان للملتقى وليكون كل 

كويتي فخورا بكويتيته.
وقد أعرب عن فخره بالشباب 
الكويتيين قائال »أفتخر أيضا 
بش���بابنا الكويتيين الذين هم 
المس���تقبل  أس���اس بلدنا في 
وعلينا أن نحتويهم ونحتضنهم 
ونطور من قدراتهم وإبداعاتهم 
وحتى »نستأنس« برأيهم فهم 
الكويت، وتابع »على  مستقبل 
مدى ثالث ساعات تجولت في 
معرض »كويتي وأفتخر« ورأيت 
صناعات كويتية معروضة في 
المع���رض وأفتخر بها جميعها 

كونها صناعة كويتية«.
وأضاف المحمد أقول لشبابنا 
»ترى اخوانكم الكبار هم ظهركم 
وتوكلوا على اهلل وعطونا آرائكم 
واعملوا، وأريد من الشباب العمل 
في جميع المجاالت ألن الكويت 
يجب أن تبنى بسواعد أبنائها«، 
وشكر المحمد القيمين والمنظمين 
لمعرض »كويتي وأفتخر« ولكل 
من ساهم في نجاحه من العاملين 
فيه من ش���باب وشابات وعلى 
رأسهم رئيس المشروع ضاري 

الوزان.
كالم سمو الشيخ ناصر المحمد 
جاء خالل افتتاحه الملتقى الرابع 
ل� »كويت���ي وأفتخر« بحضور 
عدد من الشخصيات السياسية 
والديبلوماس���ية واالجتماعية 
حيث أعربت عضو مجلس األمة 
د.سلوى الجسار عن سعادتها 
بتواجدها ف���ي افتتاح معرض 
إياه  »كويتي وأفتخر« واصفة 
بالعمل الرائع والجميل جدا كونه 
يتضمن إنجازات للشباب الكويتي 
وللشباب الوطني ويجمع إبداعات 
وطنية مختلفة وهذا ما ينادي 
به منذ سنوات لمسايرة برامج 
التنمية المس���تدامة السيما أن 
اليوم يختلفون عن  الش���باب 
ش���باب األمس فالي���وم دخل 
الش���باب عص���ر التكنولوجيا 
وعص���ر الث���ورة المعلوماتية 
التي جعلتهم يتقدمون بأعمارهم 

وخبراتهم.
وتابعت الجسار أنه إذا لم يتم 
الشبابية  الطاقات  احتواء هذه 
»فس���نكون متخلفين« فإدارة 
المورد البش���ري ه���ي البوابة 
الحقيقة للتنمية وهذا المعرض 
ينفذ هذه الفكرة ويؤكد على أن 
الشباب الكويتي قادر على تنفيذ 

سياسات الخطة اإلنمائية.
 أضافت أن كل مش���ارك في 
إبداعاته  المعرض يعرض  هذا 
وقدرات���ه كم���ا أن���ه لدينا في 
المع���رض فرص عمل حيه من 
خالل إبداعات الشباب في حين 
أن الحكومة عجزت عن استيعاب 
العالي وهذا  التعليم  مخرجات 
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سمو الشيخ ناصراحملمد ورئيس املشروع ضاري الوزان خالل زيارته ركن املطاعم سمو الشيخ ناصر احملمد يوقع على منتجات احد املشاركني

مع الكويت واإليمان بالكفاءات 
والطاقات الكويتية وقدرتها على 
االبتكار واإلبداع، وتقديرا للجهود 
التي يبذلونها كان البد من تقديم 
هذا الدعم من خالل هذه الهدية 

التي حتما سيستحقونها.
كما أكد مستش���ار العالقات 
العامة في كويت إنرجي عباس 
الرش���يد أن رعاي���ة »كويت���ي 
وأفتخر« تأتي من إيمان »كويت 
الدعم  الراسخ بتقديم  إنرجي« 
والمساندة للشباب الكويتي فهم 
عماد التنمية في البلد، مشيرا 
إلى أن هذه المش���اركة ليست 

األولى. 
وقال ان دعم الشباب واجب 
على كل القطاعات وكل المعنيين 
ففي ذلك تلبية للرغبة األميرية 
وتأكيد لما يتطرق له سموه في 
كلماته التي يؤكد من خاللها على 
دور الشباب في النهوض بالبلد 
والتشديد على أنهم المستقبل 

الذي نتطلع إليه.
وأض���اف الرش���يد أن هذه 
المب���ادرة ف���ي دعم الش���باب 
تندرج ضم���ن اس���تراتيجية 
»كويت إنرجي« والتي تطبقها 
في كل الدول التي تتواجد فيها 
لتساند بذلك فئة الشباب أينما 

وجدت.

أكد مدير عام التس���ويق في 
ش���ركة فورد للسيارات محمد 
الملتقى  التواجد في  صالح أن 
الرابع ل� »كويتي وأفتخر« واجب 
وطني من خ���الل تقديم الدعم 
لهذا المشروع التطوعي الشبابي 
بهدف دعم المشاريع الصغيرة 

التي يقدمها الشباب الكويتي.
وتابع صالح أن دعم »كويتي 
وأفتخ���ر« بدافع المس���ؤولية 
االجتماعية التي تتبناها الشركة 
إيمانا منها بأهمية دور الشباب 

في بناء المستقبل.

مسؤولية اجتماعية

وقال مدير ش���ركة البش���ر 
والكاظمي مايكل رويله أنه من 
المهم في دولة كالكويت أن يكون 
هناك مجال للش���باب الكويتي 
يعبروا من خالله عن موهبتهم 
وأن يكون متنفسا لهم ليعرضوا 
منتجاته���م وينقل���وا أفكارهم 
للن���اس من خالله ما يتيح لهم 
المجال في التوسع في مجاالت 

أعمالهم.
وعن الجائ���زة التي تقدمها 
ش���ركة مرس���يدس ألربعة من 
المشاركين في »كويتي وأفتخر« 
وهي عبارة عن تذاكر سفر إلى 
مصانع AMG ف���ي ألمانيا قال 
رويله ان التزام الشركة بالشراكة 

جهودا طيبة وجبارة ويشكرون 
عليها ونأم���ل لهم الخير وبذل 

مجهودات أكبر دون توقف«.
وأكد العجمي على أن أعضاء 
المجلس البلدي يدعمون الشباب 
وأبوابه���م مفتوح���ة لهم وألي 
مقترح، معلنا تأييدهم ذلك ألن 
المراد هو طموح الشباب الكويتي 
في هذه األنشطة وسعيه إلقامتها 
واالستفادة منها بصورة مستمرة 
دون توقف.وم���ن جانبه أعلن 
عضو المجلس البلدي م.جسار 
الجس���ار ع���ن ندمه ع���ن عدم 
مشاركته في »كويتي وأفتخر« 
السابقة وذلك ألنه  في األعوام 
عمل يفرح الس���يما أن األعمال 
واألنشطة المعروضة هي أعمال 
كويتية من شباب كويتي وأفكار 
كويتية بحتة دون تدخل من أي 
طرف خارجي األمر الذي يبعث 

الفرح في نفوس الزائرين.
وأمل الجسار أن يكون التعاون 
المثمر مع مقيمي هذا المعرض 
لمساعدتهم بأي أمر معلنا عن 
اقتراحه لزميلته أشواق المضف 
بتحويل شبرة الشويخ ألرض 
للمعارض أخرى للشباب لعرض 
قدراتهم ومواهبهم كما أمل تعاون 
مجلس الوزراء في هذا الصدد 
لتكون معارض دائمة وليست 

مؤقتة بوقت زمني محدد.

تكون قاعة للمؤتمرات العالمية 
وستكون من أكبر قاعات الشرق 
األوسط، نحن بانتظار أن يقر 
في المجلس البلدي.بدوره أبدى 
البلدي م.مانع  المجلس  عضو 
العجمي تأييده ودعمه الكاملين 
لكاف���ة األنش���طة واإلبداعات 
الموجودة  الشبابية  والطاقات 
في مع���رض »كويتي وأفتخر« 
ممتدحا فكرة تنظيم المعرض 
»فهي فكرة ممتازة والشباب بذلوا 

الطاقات الشبابية  اس���تيعاب 
واهتمامه���ا بمثل هذه الطاقات 
التي ستساهم في خطة التنمية 
المستقبلية. وتابع العنزي أنه 
المطالب���ة بمعرض دائم  تمت 
وقد وع���د نائب رئيس مجلس 
الوزراء للش���ؤون االقتصادية 
ووزير الدولة لشؤون التنمية 
واإلسكان الشيخ أحمد الفهد بأن 
يقدم أرضا على الدائري السابع 
بمساحة مليون متر مربع وأن 

الكويت« وهو الشعار الذي بدأ 
الترويج ل���ه ابتداء من 1مارس 
وقد كانت جريدة »األنباء« إحدى 
الصحف التي عكست الصورة 
الحقيقية لتحركات الشباب، وقد 
جاءت فكرة هذا الشعار من الواقع 
اإلقليمي المحبط الذي تعيشه 
البالد الي���وم ولنثبت أيضا ان 
الكافي  الكويتيين لديهم األمل 
لتقدي���م إنج���ازات للديرة من 
القليل  الدخل  المش���اريع ذات 

والعطاء الكبير.

حضور »بلدي«

 أكد عضو المجلس البلدي 
عبداهلل العنزي أن شباب الكويت 
مدعاة للفخ���ر خاصة أنهم من 
ذوي الكفاءات والمواهب واصفا 
المشاركين ب� »كويتي وأفتخر« 
بالطاقات الذخرة التي ستضيء 
شعلة أمل تنبئ بمستقبل زاهر. 
وتابع أن ه���ذه الطاقات جاءت 
برعاية كريمة من سمو رئيس 
مجلس الوزراء الش���يخ ناصر 
المحمد وإن دل هذا على شيء 
فهو يدل على حرص الدولة على 

مشاركة ديبلوماسية د.نرمني احلوطي متوسطة عددا من احلضور د.سلوى اجلسار خالل مشاركتها في املعرض

تتمة المنشور ص17

لقطات
وصل سمو رئيس مجلس   ٭
الوزراء الشيخ ناصر احملمد 

ملعرض »كويتي وافتخر« 
الفتتاحه بتمام الساعة 7.30 
مساء وغادر سموه املعرض 

متام الساعة 11.15.
جال سمو رئيس مجلس   ٭
الوزراء الشيخ ناصر احملمد 

على أرجاء املعرض على 
مرحلتني فصلت بينهما فقرات 

ترفيهية على مسرح معرض 
»كويتي وافتخر« حيث مت 
عرض فقرة لفنان روسي 

وفقرة غنائية لطالبات مدرسة 
ابتدائية غنني خاللها أغنية 

»احنا منها ولها« وقد استغرقت 
هذه الفقرات 15 دقيقة تقريبا.

حرص سمو رئيس مجلس   ٭
الوزراء خالل جولته على 

االطالع على جميع املشاريع 
املوجودة في املعرض والبالغ 

عددها 150.
التقط أعضاء فريق »كويتي   ٭

وافتخر« وأعضاء فريق 
»بحريني وافتخر« صورا 

تذكارية مع سمو الشيخ ناصر 
احملمد.

قام مجموعة من الشباب   ٭
بأداء وصالت فلكلورية 

وتأدية األغاني التراثية القدمية 
والتجول داخل املعرض، ما 
أضاف عليه روحا جمالية 

ولوحة غنائية فنية مستمدة 
من التراث القدمي. كما جال 

في ارجاء املعرض بني الزوار 
شخصيات فلكلورية وتراثية.
قامت زينب الصفار برسم   ٭

لوحة لسمو الشيخ ناصر 
احملمد خالل فترة انتظار 
وصوله وقدمتها له لدى 

وصوله.

اجلسار: »كويتي وأفتخر« يؤكد قدرة الشباب على تنفيذ اخلطة اإلمنائية

البقية ص19
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رعاة »كويتي وأفتخر«: أصحاب املشاريع الصغيرة مستقبل تنمية الكويت

املشاركة في امللتقى فرصة للتعرف على الطاقات الشبابية
أن يسجلوها عامليا كونها منتجا 
كويتيا بأيد كويتية ولتصل هذه 
املنتجات إلى كل الناس أينما كانوا 
ولتعك����س بالتالي قدرة ش����باب 

الكويت على اإلجناز.
الكتوعة أن »كويتي  وأضاف 
وأفتخر« فس����حة كبيرة وليست 
صغيرة للشباب الكويتي ليعبر 
عما لديه من إجن����ازات وطاقات 

وقدرة على العطاء.

دعم المشاريع الصغيرة

ب����دوره اعتبر مدي����ر اإلنتاج 
والتوزيع في the 99 سعد البيطار 
أن دعم »كويتي وأفتخر« يأتي من 
اإلميان بضرورة دعم املش����اريع 
الصغيرة التي إذا القت الدعم الكافي 
قد تتطور لتصبح مشاريع كبرى 

وتخدم البلد بشكل أو بآخر.
رندى مرعي   ٭

أنه مجال ليتبادل الشباب اخلبرات 
وليتعرفوا على إجنازات غيرهم من 
الشباب وعلى قدراتهم في إجناز 
املش����اريع وهنا أيضا يكمن دور 
الراعية في مس����اعدتهم  اجلهات 
على استخراج طاقاتهم ومحاولة 

استثمارها. 

Deer & Dear

 Deer&Dear حتدث مدي����ر عام
عبدالرحمن الكتوعة عن مشاركة 
الش����ركة في »كويت����ي وأفتخر« 
ه����ذا العام قائال ان املراد من هذه 
املش����اركة هو أن يرى غيرنا من 
املشاركني انعكاس التطور والتقدم 
الذي حققته الش����ركة خالل هذا 
العام. وتابع أن العام الفائت كانت 
اخلطوة األولى لهذه الشركة وهي 
شركة مالبس كويتية مسجلة عامليا 
وقد أراد القيمون على تأسيسها 

أمام هذه الكفاءات للتعرف على أي 
مجال يهتمون به.

وأكد جمال أن هذه املشاركة مع 
معرض »كويتي وأفتخر« لن تكون 
األخيرة وذلك ألنه يتمتع بحرفية 
عالية من جهة وألن العطاء واجب 

من جهة ثانية.
كذلك األمر بالنسبة للدكتور 
يوسف معرفي ممثل عيادة بيان 
لطب األسنان في املعرض الذي قال 
ان املشاركة في رعاية هذا النوع 
من املعارض فيه خدمة اجتماعية 
لهؤالء الشباب وفي املقابل يعرف 
هذه الفئة عل����ى كل ما هو جديد 
في مجال طب األسنان على سبيل 
املثال من خالل االحتكاك املباشر 

معهم من خالل املعرض.
واعتبر معرف����ي أن »كويتي 
وأفتخر« متنفس للشباب ليترجموا 
طموحاتهم وأحالمهم من خاللها كما 

ل� »كويت����ي وأفتخر« هي األولى 
هذا العام وقد جاءت هذه الرعاية 
نتيجة الص����دى والنجاح اللذين 
حصدهما املعرض في الس����نوات 
الفائتة األمر الذي يدل على جدية 
والتزام املنظمني كما يدل على حبهم 
للوطن وذلك من خالل حرصهم 

على النجاح واالستمرارية.

مشاركة طبية

ومن بني املشاركني في رعاية 
امللتقى الرابع ل� »كويتي وأفتخر« 
عيادة White Dental Center والتي 
تشارك للمرة األولى في رعاية هذا 
املعرض األمر الذي أعرب د.علي 
جمال عن مدى أهميته للطرفني، 
وذلك أن فئة الشباب حتتاج إلى 
الهيئات احلكومية  الدعم من كل 
واخلاصة على حد سواء ومن كافة 
االختصاصات وذلك ليفسح املجال 

البنك ل� »كويتي وأفتخر« ضمن 
استراتيجية البنك لسنة 2011 والتي 
تستهدف فئة الشباب ولتعرفهم 
على اخلدمات املصرفية االسالمية 

ولتثقفهم في هذا املجال.
الى املسابقة  الفيلي  وأشارت 
اخلاصة بالبنك التي يطلقها لزوار 
ومشتركي »كويتي وأفتخر« وهي 
بعنوان »من نحن« التي تتضمن 
التي تدور  مجموعة من االسئلة 
حول تاريخ بنك الكويت الدولي 

واخلدمات التي يطرحها.
بدوره، أكد فهد الرشيد ممثل 
بنك برقان ان أي رعاية ملشاريع 
شبابية صغيرة حتما تشير الى 
املسؤولية االجتماعية جتاه هذه 
الفئة التي حتتاج للدعم الستخراج 
طاقاتها واستثمار مواهبها فيما 
يخدم البلد ومصلحته. وقال الرشيد 
ان رعاية بنك برقان للملتقى الرابع 

الشبابية بشكل  امللتقيات  رعاية 
عام حتول هذه الفئة من مستهلكة 
الى منتجة وتبرز قدراتها االنتاجية 
بطبيع����ة احلال.لذلك فإن توجه 
معظم الشركات واملؤسسات اليوم 
الى دعم فئة الشباب واستخراج 
طاقاتها من جهة وإلفساح املجال 
أمامه����ا للتدريب املهني  من جهة 
وخوض احلياة العملية من جهة 
اخرى، وعليه يشارك بنك اخلليج 
في رعاية »كويتي وأفتخر« للسنة 
الرابعة عل����ى التوالي إميانا منه 
بضرورة تطوي����ر وتفعيل دور 

الشباب االنتاجي.
من جانبها، أكدت خلود الفيلي 
مديرة ادارة العالقات العامة وإدارة 
الكويت  ف����ي بنك  العمل  تطوير 
الدولي على أهمية دعم الش����باب 
كل من مكانه وضمن إطار منظومته 
املهنية، وعليه يأتي دعم ورعاية 

أجمع املش����اركون في رعاية 
ل����� »كويت����ي  الراب����ع  امللتق����ى 
وأفتخر« على أن دعم املش����اريع 
الشبابية الصغيرة يأتي انطالقا 
من املس����ؤولية االجتماعية لدى 
الشركات واملؤسسات في القطاع 
اخلاص، وكذل����ك يجب أن يكون 
األمر في القطاع احلكومي، وذلك 
ألن الش����باب هم عماد املستقبل 
وحتما سيكونون شركاء في تنفيذ 
مشاريع خطة التنمية وأفكارهم 
أيضا ستكون شريكة في تنمية 
البالد.وقد تنوعت الشركات الراعية 
لهذا امللتقى لتتواءم وتتناسب مع 

مشاريع الشباب وطموحاتهم.

مشاركة مصرفية

أشار فوزي الثنيان مدير عام 
املديري����ن في بنك اخلليج الى أن 

)أنور الكندري � فريال حماد( سمو الشيخ ناصر احملمد متوسطا مجموعة من اعضاء »كويتي وافتخر«   

خالل تأدية اغنية »احنا امل الكويت«

اطباء عيادة »وايت دنتال سنتر«

أحمد العنزي

محمد صالح متحدثا للزميلة رندى مرعي ويبدو روي واتسن وأمين سيف الدين

عبد الرحمن الكتوعة

زينب قمبر وماري سعد وملا مراد

فوزي الثنيان متوسطا  حلمي حرب و محمد العتيبي

احمد البهبهاني لدى وصوله إلى املعرض 

.. ومتحدثا للصحافيني

الزميل محمد خليل في جناح »األنباء«

رعاية طاقات 
الشباب حتولهم 
من مستهلكني 

إلى منتجني
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سمو رئيس مجلس الوزراء زار جناح الشركة خالل تدشني أنشطة اليوم األول

»زين« تطرح عروضاً حصرية لعالم األعمال في امللتقى 

شركة عبدالرحمن البشر وزيد الكاظمي 
تشارك كراع للملتقى لعام 2011

أعلنت شركة زين أن مشاركتها 
في النس����خة الثالث����ة من ملتقى 
»كويتي وافتخر« هذا العام مميزة 
للغاي����ة، وذلك من خالل رعايتها 
الذي  امللتقى  الرئيس����ية ألعمال 
س����تمتد أعماله على مدار 5 أيام 

لتنتهي 20 اجلاري.
وذكرت الش����ركة التي حتتل 
موقع الريادة في خدمات االتصاالت 
املتنقلة في الكويت أن زيارة سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد للجناح اخلاص الذي تشارك 
من خالله في أنشطة امللتقى شهدت 
عرضا موجزا للخدمات واملبادرات 
التي تقوم به����ا »زين« من خالل 
دعمها املتواصل للطاقات الكويتية 

الشابة في عالم األعمال.
وأوضحت »زي����ن« في بيان 
صحافي أن امللتقى الوطني الذي 
تقام أنش����طته حتت رعاية سمو 

يسعد شركة عبدالرحمن البشر 
وزيد الكاظمي � املوزعون العامون 
املعتمدون ملرسيدس � بنز بالكويت 
� أن تعلن عن مش���اركتها كأحد 
الرعاة مللتقى »كويتي وأفتخر« 

لهذا العام.
ينعقد ملتقى »كويتي وأفتخر« 
لدعم الش���باب الكويتي ويعتبر 
منصة ملساعدة أصحاب املشروعات 
الصغيرة في الكويت وعرض تلك 
املشروعات في السوق مع تقدمي 

املساعدة من املنظمني.
وق���د ص���رح ماي���كل رويلة 
العام لشركة عبدالرحمن  املدير 
البشر وزيد الكاظمي قائال: »روح 
املغامرة بني أصحاب املشروعات 
الكويت���ي رائعة،  الش���باب  من 
حيث انه م���ن الواضح من عدد 
التجارية اجلديدة  املش���روعات 
الكبيرة والصغيرة التي تبدأ كل 
شهر بالكويت ان تلك الروح تزدهر 
وستحقق أهدافها، وليست الفكرة 
فقط في أن أصحاب املشروعات 
يبدأون مشروعات جديدة وإمنا هم 
أيضا يدعمون االقتصاد احمللي من 
خالل تقدمي فرص عمل ومساعدة 
مجتمعهم للوصول إلى مستقبل 

اقتصادي أفضل«.
واختتم حديثه قائال »أعتقد 
ان اهتمامنا جميعا داخل الكويت 
هو رعاية تلك الروح وتدعيمها 
بكل السبل املمكنة، وكان ذلك أحد 
األسباب التي جعلتنا نحن شركة 
عبدالرحمن البشر وزيد الكاظمي 

ندعم ملتقى هذا العام«.
وقد قامت شركة عبدالرحمن 
البشر وزيد الكاظمي بالتنسيق 
مع شركة مرس���يدس � بنز األم 
بأملانيا واملكت���ب اإلقليمي بدبي 
لتق���دمي جوائ���ز للفائزين ال� 4 
األوائل في ملتقى هذا العام وهي 

كالتالي:
� رحلة للفائزين ال� 4 األوائل 
إلى ش���توتغارت بأملانيا لزيارة 
مصن���ع مرس���يدس � بنز وهي 
مي���زة أتيحت فقط ألش���خاص 

معدودين.
� زيارة ملتحف مرسيدس � بنز 
الضخم ملش���اهدة تراث وتاريخ 
مرسيدس � بنز في ذلك املتحف 

الرائع بشتوتغارت بأملانيا.
فضال عن ذلك، ستقوم شركة 

واملرئية احمللية والرسائل القصيرة 
الال محدودة عند االش����تراك في 
الباقة وتشمل االنترنت للهاتف 
الذكي وخدمة البالك بيري حسب 
االختيار، وكل عميل ينضم لهذه 
الباقة يحصل على رقم بالتيني 
او  مجاني وجهاز جاالكسي تاب 
بالك بيري 9780 او 9800 مجانًا.

وبني أن الشركة تقدم خالل أيام 
امللتقى أيضا عرضا مميزا خلدمات 
نقل البيانات عل����ى نفس الباقة 
من خالل عرض ويانا كونيكت، 
وهو العرض الذي يعطي خيارات 
متعددة عند االش����تراك بأي من 
املتوافرة للحصول على  الباقات 
سرعة أعلى مجانا مدى احلياة«. 
وذكر العمر أن هذه الباقات تبدأ 
من 7 الى 21 دينارا والس����رعات 
من 7.2 ال����ى 21.6 ميغا بايت في 
الثاني���ة، علما ان مزايا االشتراك 
 e-Go مل���دة س����نة توفر جه����از
مجانيا او جهاز Mifi ب� 30 دينارا 

او شهر مجاني.
وأفاد بقوله »ان الشركة أرادت 
أن تتزام����ن رعايتها لهذا امللتقى 
مع تقدمي ع����روض مميزة للذين 
يشرعون في دخول عالم األعمال، 
وهي هنا تق���دم للعناصر الشابة 
امللتقى فرصة  ف���ي  واملش����اركة 
االستفادة من عروض زين اخلاصة 

بقطاع األعمال«.

أوس���ع م���ع ش���بكة الرادياتير 
املمي���زة، وبفضل املظهر اجلديد 
ملقدمة املركب���ة واجلزء اخللفي 
املعاد تصميمه، فإن مركبة اجليل 
اجلديد من الفئة M تظهر أقوى 
م���ع احتفاظها بالتصميم األنيق 
فهي مبختصر القول املركبة األكثر 

عصرية.
مركبة الفئة M مجهزة بواحد 
من ب���ني محرك���ني مختلفني في 
-ML 350 وموديل-ML موديل

 M 500 باإلضافة إلى مركبة الفئة
مع باقة AMG الرياضية أو موديل 

.M Grand Edition
شركة عبدالرحمن البشر وزيد 
الكاظمي تتمنى حظا طيبا جلميع 
املش���تركني في ملتقى »كويتي 
النجاح  وأفتخر« وتتمن���ى لهم 

في مشروعاتهم اخلاصة.
ملزي���د م���ن املعلوم���ات عن 
منتجات وخدمات مرس���يدس � 
بنز زوروا موقعنا على االنترنت: 
www.mercedes-benz.com.
kw   أو صفحتن���ا عل���ى الفيس 
http://www.facebook.com/ بوك

.MercedesBenzKuwait

مبينا أن الشركة توفر مجموعة من 
اخليارات والعروض التي تساعد 
على تطوير األعمال مع السيطرة 

والتحكم في التكاليف.
وكشف أن الشركة تقدم عروضا 
مميزة للش����ركات منها العرض 
اخلاص باجلهاز الذكي، والذي توفر 
من خالله الشركة جهازا نقاال من 
فئة الهواتف الذكية مجانا وذلك 
 ،»Zain Business« عند االنضمام الى
وهي اخلدمة التي تقدم قيمة مضافة 
لقطاع األعمال باالضافة الى إمكانية 
التحدث املجاني بني جميع أرقام 

املشروع.
وتابع بقوله »كما أن الشركة 
تقدم عرض باقة الرسائل القصيرة 
الترويجي����ة والتي م����ن خاللها 
يستطيع العميل أن يحصل على 
الباقة الشاملة 5000 رسالة مجانا 
باإلضافة ال����ى البرنامج اخلاص 
التجارية مجانا وذلك  بالرسائل 
في حال االنضم����ام لباقة قطاع 
األعم����ال »Zain Business«، علما 
أن ه����ذه اخلدم����ة متن����ح أيضا 
إمكانية التواصل املباشر مع عمالء 
الترويجية  الرسائل  آخرين عبر 

واملعلوماتية.
وعن الع����روض التي تقدمها 
»زين« لألفراد قال العمر »هناك باقة 
ويانا 59 الالمحدودة والتي متنح 
العمي����ل مزايا املكاملات الصوتية 

الرفاهية املطلقة والراحة من خالل 
كابينة املركبة املتسعة على نحو 
استثنائي وتشتمل على العديد من 
املزايا مثل الكاميرا اخللفية ونظام 
 COMAND APS البيان واالستعمال
مع DVD للمالحة ونظام ترفيه 
بشاشتي عرض للكراسي اخللفية 
والذي يعمل مع تشغيل املركبة 
بلمس���ة زر ونظام التشغيل من 
دون مفت���اح KEYLESS-GO مع 
نظام التش���غيل/ اإليقاف، أيضا 
الشكل اخلارجي يتميز مبالمحه 
 AMG القوية، حيث يشمل عجالت
مصنوعة من معدن خفيف مبقاس 
21 إنش���ا لتعزز مفهوم الراحة، 
باإلضافة إلى تكنولوجيا األضواء 
النهارية LED لتس���تكمل مالمح 
الطرق،  الفخامة والصدارة على 
 Grand 450-GL وس���عر مركبة

Edition يبدأ من 24999 دينارا.
أم���ا مركبة اجليل اجلديد من 
الفئة M فترسم مالمح الديناميكية 
الرياضية  واألناقة مبواصفاتها 
اجلب���ارة، حي���ث مقدمة اجليب 
املزودة بدعامية معاد تصميمها 
وملبات أمامية جديدة مبس���احة 

رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد يضم مجموعة رائعة من 
املش����روعات الصغيرة باإلضافة 
إلى مناذج إبداعية مختلفة جميعها 
من أفكار الشباب الكويتي، وهو 
ما حفز املؤسسات االقتصادية في 
الدولة لتقدمي دعمها لهذا التجمع 

الشبابي الواعد.
الرئيس  العم����ر  وقال عم����ر 
التنفيذي للشؤون التجارية � زين 
الكويت »ان زين لديها قناعة تامة 
بأن اجليل احلالي من الشباب إذا ما 
توفرت له األرض اخلصبة لإلبداع، 
فإن ذلك بدوره سيصب في صالح 

مستقبل هذا الوطن.
واشار إلى أن زين كواحدة من 
املؤسسات العريقة في االقتصاد 
الكويتي تهتم بهذا اجلانب جيدا، 
وهي في هذا اإلط����ار تقوم بدعم 
األنشطة اإلبداعية للشباب والتي 
تس����هم في دف����ع عجل����ة التقدم 
والتنمية«. وأضاف »أن زين وصلت 
إلى قناعة بأنها باتت جزءا ال يتجزأ 
من املجتمع، مشيرا إلى أن الشركة 
ستعمل على تعزيز هذه الروابط 
من خالل س����ن مجموعة جديدة 
من البرام����ج التي تخدم بصورة 
أوسع األنش����طة«. وانتهز العمر 
إلى  الدعوة  الفرصة ليوجه  هذه 
اجلمهور لزيارة أنش����طة امللتقى 
وعل����ى اخلصوص جن����اح زين، 

البش���ر والكاظمي بعمل سحب 
خيري على عجلة مرس���ي���دس 
� بن���ز All Terrain Bicycle ف����ي 
ملتقى »كويتي وأفتخر« وميك����ن 
ش���راء تذاكر ذلك السحب خالل 
الفترة ب���ني 16 و19 اجلاري من 
قاعة رقم »8« في أرض املعارض 
مبشرف، حيث سيتم حتويل ريع 

تلك اإليرادات ألغراض خيرية.
ستقوم ش���ركة عبدالرحمن 
البشر وزيد الكاظم�����ي بعرض 
اثنتني من مركبات مرس���يدس � 
الرياضية مبش����رف خالل  بنز 
امللتق����ى وهم����ا مركب����ة الفئة 
 GL Grand Edition ومركبة الفئة M
وتتميز املركبتان بكفاءتهما العالية 
على الطرق الوعرة واملمهدة على 

حد سواء.
مركبة مرسيدس � بنز الفئة 
 Grand 450-GL متاحة مبوديل GL
Edition وه���ي املركبة الرياضية 
األوسع في عائلة مرسيدس � بنز 
لتجعله���ا فريدة في فئتها، فهذه 
املركبة ذات املقاع���د ال� 7 تعزز 
موقعها في الصدارة على الطرق 
الوعرة وتشبع رغبة ركابها في 

الشيخ ناصر احملمد خالل زيارته جناح »زين« 

أحدى سيارات مرسيدس املشاركة في املعرض

ش���ركة اجناز لالستشارات 
والتدري���ب س���تنظم دورة 
تدريبية خاصة لكل املشاركني 
في معرض »كويتي وافتخر«، 
بهدف صقل قدراتهم للعمل 
اجلاد وحتقي���ق طموحهم 
وشعار »كويتي وافتخر« الذي 
نسعى جميعا إلى حتقيقه في 

كل املجاالت.
وأوض���ح الرش���يدي ان 
مشروع »إجناز شباب املوسم 
الثالث« احد مشاريع شركة 
اجناز لالستشارات والتدريب 
ويهدف ال���ى تأهيل ومتكني 
الشباب من النجاح في البيئة 
العملي���ة من خ���الل برامج 
تنموية تخ���دم املجتمعات 

واالفراد. 
ويسعى الى صقل مهارات 
الطلبة لالجنازات الوظيفية، 
واطالع الطلبة على جتارب 
واقعية ناجح���ة، وتدريب 
الش���باب عل���ى ي���د أفضل 
املدرب���ني في املجال العملي، 
كما يستهدف املشروع فئة 
الطالب والشباب من طلبة 
الكوي���ت، طلبة  جامع�����ة 
جامع���ة اخللي������ج، طلبة 

للتفاعل مع بيئة عمل مليئة بالتحديات

»إجناز شباب« يتعاون مع امللتقى 
دعمًا للشباب الكويتي الصاعد

اجلامعة االميركي���ة، االحتاد 
الوطني لطلب���ة التطبيقي، 
ويعد مشروع »اجناز الشباب 
الثال���ث« األؤل في املنطقة 
من حيث اجلودة واالنتشار 

االعالمي.

أعلن مدير شركة إجناز 
لالستش���ارات والتدري���ب 
عبدالرحمن بشير الرشيدي 
رعاي���ة الش���ركة ملع���رض 
»كويتي وافتخر« الذي يقام 
في ارض املعارض مبشرف 
حتت رعاية س���مو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد، الذي يستمر حتى19 

مارس اجلاري.
الدعم  وذلك ف���ي اط���ار 
واالهتمام الذي تقدمه الشركة 
الكويتي لتنمية  للش���باب 
مهاراته���م، وصقل قدراتهم 
للتفاعل مع بيئة عمل مليئة 

بالتحديات.
ان  الرش���يدي  وذك���ر 
مش���روع »إجناز ش���باب« 
مشارك ومتواجد باملعرض، 
وخالل املعرض سيقوم فريق 
الزوار  املش���روع بتعريف 
على السيمنار اجلماهيري 
الذي س���يعقد يوم 22 � 24 
مارس اجل���اري، ويتضمن 
محاض���رات حتفيزية طالب 
الثانوي����ة وتشجيعهم على 

العطاء.
عبدالرحمن الرشيديواش���ار الرشيدي الى ان 

حفل توقيع كاتبات نادي سيدات األعمال 
املشاركات في امللتقى

يقوم نادي سيدات األعمال واملهنيات بحفل 
توقيع كاتباته اليوم اخلميس والسبت في 
امللتقى الرابع »كويتي وأفتخر« وس���تقوم 
الكاتبة هبة بوخمسني بتوقيع كتبها األدبية، 
يذكر ان هبة بوخمسني وهي قاصة وروائية 
وكاتبة صحافية له���ا أربعة اصدارات »في 
قعر أمنية« و»ذات سكرة« و»شغف« وهي 
مجموعات قصصية، و»قليال وشهقة« رواية 
اصدرت عام 2008، شاركت بوخمسني في العديد 
من االمسيات والفعاليات االدبية والثقافية 
داخل وخارج الكويت كما نشرت لها مقاالت 
في مجموعة من الصحف واملجالت احمللية 
والعربية كما حصلت بوخمسني على شهادة 
البكالوريوس في االعالم من جامعة الكويت، 
وستقوم بتوقيع مجموعتها القصصية التي 
اصدرت في عامنا احلالي »ش���غف« وكذلك 
روايتها »قليال وش���هقة« و»في قعر أمنية« 

هي مجموعة قصصية.
كما س���تقوم جميلة س���يد علي بتوقيع 
املجموعة القصصية األول���ى »يرجى عمل 
الالزم« والتي اصدرت عام 2003 واملجموعة 
القصصية الثانية »االصفار تش���كل رقما« 
الصادرة ع���ام 2010، يذكر ان جميلة طالبة 
دكتوراه في االعالم واملعلوماتية في جامعة 
شمال تكساس � اميركا منذ 2007 حتى اآلن 
وحاصلة على ماجستير في االعالم والصحافة 

من ذات اجلامعة في 2006.
وهي رئيس قس���م االتصال اجلماهيري 
واالستعالم في وزارة التربية منذ 2008 حتى 
اآلن، وهي عضو رابطة األدب���اء الكويتية، 
ومحررة مبجلة املسيرة التربوية من 1994 

حتى اآلن.
وستقوم سارة العتيقي وهي باحثة أحياء 
في الهيئة العامة لش���ؤون الزراعة والثروة 
السمكية، وحاصلة على شهادة البكالوريوس 
في عل���م النبات من كلي���ة العلوم � جامعة 
الكويت، لها مجموعة قصصية بعنوان »بقايا 
لي باقية« وهي عضوة في منتدى املبدعني 

برابطة االدباء في الكويت.
منى الش���افعي قاص���ة وروائية كويتية 
وكاتب���ة صحافية وهي عضو رابطة االدباء 

في الكوي���ت وعضو جمعي���ة الصحافيني 
الكويتية حصلت على جائزة راشد بن حميد 
للثقافة والعلوم من دولة االمارات العربية 
املتح���دة في القصة القصيرة ألربع سنوات 
متتالية، كم���ا فازت في قصصها اربع مرات 
ف���ي املسابق��ة الثقافية السنوية في جامعة 
الكويت وترج���م له��ا عدد من القصص الى 

اللغة االجنليزية.
كما ستقوم الشاعرة ورئيسة القسم الثقافي 
في جريدة القبس الكويتية س���عدية مفرح 
بتوقيع إصدارها االخير »سني« الصادر عام 
2011 وللش���اعرة سعدية مفرح تاريخ حافل 
باالجن���از على الصعيد األدبي وعلى صعيد 
خدمة الثقافة في الصحافة الكويتية والعربية 
ولها عدة اصدارات آخرها »مش���ية االوزة« 
الذي ضم مجمل أعمالها الشعرية حتى تاريخ 

اصداره.
أما الكاتبة نورا بوغيث فستقوم بتوقيع 
مجموعتها القصصية االول����ى »همس���ات 
نافذة« الص���ادرة عام 2010، يذك���ر ان نورا 
لها نش���اط ادبي ملحوظ ف���ي رابطة األدباء 
كعضو مجلس اإلدارة ومسؤولة عن منتدى 
املبدعني اجلدد وش���اركت في أنشطة داخل 

وخارج الكويت.
وتشارك أصغر الكاتبات وهي الزينة شمس 
بإصدارها الشعري »قصائد لألطفال« باللغة 
االجنليزية حيث التزال طالبة ولها نش���اط 

وميول ادبية وفنية عالية.
يعتبر نادي س���يدات األعمال واملهنيات 
� الكويت وال���ذي يقع حتت مظلة اجلمعية 
االقتصادي���ة الكويتي���ة فرعا م���ن منظمة 
 the عاملية تابعة ملنظمة االمم املتحدة وهي
international federation of business وه���ي 
منظمة عريقة يعود تأسيس���ها لعام 1930 
وتنتش���ر فروعه في أكثر من 80 دولة حول 
العالم، ويهدف النادي للنهوض بدور املرأة 
وتفعي���ل ادائها في س���وق العمل من خالل 
تأهيلها مهنيا وتشجيعها معنويا من خالل 
انخراطها في العمل احلر واملشاريع الصغيرة 
واملتوسطة احلجم وبناء عالقاتها مع نظيراتها 

من النساء املتميزات حول العالم.

العمر: زين تدعم 
األنشطة اإلبداعية 

للشباب التي تسهم 
في دفع عجلة التقدم 

والتنمية

رويلة: أصحاب 
املشروعات اجلديدة 

يدعمون االقتصاد 
احمللي 

من خالل تقدمي 
فرص عمل

امللتقى ُيفعل دور ذوو االحتياجات 
اخلاصة في نشاطاته

من الالفت كان حضور ذوي االحتياجات 
اخلاصة في كل أرجاء املعرض، حيث أوكلت 
اليهم بعض املهام التنظيمية واملشاركة في 
مراسم استقبال سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد، األمر الذي لقي استحسانا 
لدى ذوي االحتياجات اخلاصة الذين أعربوا 
عن شكرهم ل� »كويتي وأفتخر« إلتاحة هذه 
الفرصة لهم ليثبتوا أنهم قادرون على القيام 
مبا يق���وم به االصحاء ف���ي املجتمع ورمبا 

أفضل.

كما أن هذه املبادرة تعكس حجم الوعي 
ل���دى الش���باب الكويتي عل���ى أهمية دمج 
ذوي االحتياج���ات اخلاصة في املجتمع في 
كل املج���االت، وذلك لقدرته���م على العطاء 

واالجناز. 
األمر الذي يدل على الكفاءة العالية التي 
يتمتعون بها والتي يثبتون من خاللها تنوع 
املجاالت التي ميكنهم حتقيق ذاتهم من خاللها، 
وهنا تقع املسؤولية على املجتمع في دعم هذه 

الفئة كما هو احلال مع »كويتي وأفتخر«.

مشاركة ذوي االحتياجات في »كويتي وافتخر«


