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Virtue Boutique

كليك وبرينت

كوخ الدجاج

Crystal Touch

وم���ن املالحظ ان س���وق تصميم املالبس 
واالكسسوارات وغيرها يحظى بشعبية واسعة 
لدى صاحبات املشاريع الصغيرة، حيث تشارك 
الشيخة لطيفة فيصل الصباح للمرة الثانية 
على التوالي في »كويتي وأفتخر« مبشروعها 
»Virtue Boutique« ال���ذي تعّرف عليه الناس 

من خالل مش���اركتها األولى في امللتقى والقى 
رواجا، األمر الذي شجعها على املشاركة مرة 
ثانية خاصة. وتقول ان املشاركة في املعرض 
يفسح املجال للتعرف على املنافسني في املجاالت 
نفس���ها وتبادل اخلبرات والعمل على تطوير 

الذات وحتسني املنتجات.

جتد رمي العصفور ان املش����اركة في »كويتي 
وأفتخر« جتربة فريدة ألصحاب املشاريع الصغيرة 
واملواهب وذلك ألنه مشروع وطني كويتي يحظى 
بدعم من احلكومة ومن شركات القطاع اخلاص، 
األمر الذي مييز شريحة الناس التي تزور املعرض 

ما يجعل املنتجات أقرب ألكثر شريحة ممكنة.
تشارك رمي مبشروع »كليك وبرينت« والذي 
يقدم خدمة ألبوم طباعة الصور على شكل كتب 
وصناعة رزنامات خاصة كما يوفر خدمة الطباعة 

الفورية للهدايا وجلميع املناسبات.

مهما كانت الفكرة الت���ي تعبر عن طموح 
صاحبها فيمكن ان تكون من املشاريع الصغيرة 
وتش���ارك هند املزيدي بفكرة في غاية القرب 
من الناس والبساطة وهي كوخ الدجاج حيث 
تقدم من خالله دجاجا مطهيا بخلطات متنوعة، 

وتقول هند انها شاركت في امللتقى ألنها تفخر 
بأنها كويتية وب���أن املنتج الذي تقدمه صنع 
منزل بالتالي فإنه منتج كويتي 100% وليس 
أفضل من »كويتي وأفتخر« ليضم بني أجنحته 

هذا املنتج.

بدورها تضع فاطمة السودان ملساتها على 
األشياء من خالل اس���تخدام الكريستال لذلك 
كان اسم جناحها Crystal Touch وقد صممته 
بطريقة تعكس متاما كما تريد ايصاله للزائر 
حيث يتدلى الكريستال من أعلى اجلناح وكل ما 
هو موجود هناك مشغول بحبيبات الكريستال 

األصلية.
وعن مشاركتها في ملتقى »كويتي وأفتخر« 

تقول فاطمة انها لطاملا زارت معارض »كويتي 
وأفتخر« وأعجبت مبا يلقاه املش���اركون من 
دعم سواء من املنظمني أنفسهم او من الزوار 
وعليه قررت هذا العام ان تكون فردا من هذه 
األسرة، وقالت ان الناس التي تزور املعرض 
مدركة متاما ألهميت���ه من خالل ما يحظى به 
من اهتمام، األمر الذي يعتبر اضافة للمشارك 

على الصعيدين املعنوي والتسويقي.

الشيخة لطيفة فيصل الصباح

رمي العصفور

كوخ الدجاج

ركن كريستال توتش

»كويتي وأفتخر« مشروع وطن 
حظي بسمعة جيدة في األوساط 
الكويتية حيث أصبح  الشبابية 
وجهة يس����عى أصحاب املشاريع 
إلى املشاركة  الش����ابة  الصغيرة 
فيها وذلك نظرا للدعم احلكومي 
واخلاص الذي يلقاه هذا امللتقى 
السنوي والذي حتول لدى البعض 
إلى مناس����بة سنوية ينتظرونها 

بفارغ الصبر.
وتأتي رعاية سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد للسنة 
الثاني����ة على التوالي لتؤكد على 
مدى جدية وأهمية هذا املشروع 
والذي يزداد عدد املش����اركني فيه 
عاما بعد عام ليصل هذا العام إلى 
150 مشروعا متنوعا ويشمل شباب 
وش����ابات الكويت على حد سواء 
الكويتية  الكفاءات  أن  ليدل على 
ال تقتصر على فئ����ة محددة وال 
على جنس محدد بل هي كفاءات 
كويتية بامتياز، لذلك فإن معظم 
أصحاب هذه الكفاءات يس����عون 
للمشاركة في »كويتي وأفتخر« 
وذلك ألنهم كويتي����ون بالدرجة 
األول����ى وه����ذا املش����روع موجه 
للكويتيني وللمواهب والصناعات 

الكويتية. 
وخالل جولة قامت بها »األنباء« 
على بعض املشاريع املشاركة في 
امللتقى ال� 4 ل� »كويتي وأفتخر« 
العديد من املش����اريع  كان هناك 
التي تش����ارك ف����ي امللتقى للمرة 
األولى بعدما سمعت أصداءه خالل 
السنوات املاضية وهناك مشاريع 
آمنت ب� »كويت����ي وأفتخر« منذ 
البداية واستمرت معه 4 سنوات 
إلدراكها مدى أهميته وفيما يلي 
بعض هذه املشاريع وآراء أصحابها 

في امللتقى.

Casa De Moda
تشارك عنود اجلمعة وأبرار 
املعتوق للمرة األولى في ملتقى 
 Casa« كويتي وأفتخر« مبشروع«
 »De Moda Boutique &Nail Corner
وهو عبارة عن بوتيك يعنى بكل 
األنث����ى من مالبس  احتياجات 
واكسسوارات إضافة إلى إيجاد 

ركن للعناية باألظافر.
وعن املش����روع تقول عنود: 
ان هذه الفك����رة جاءت من حب 
الفتاتني للتصمي����م حيث يتم 
تصميم بعض مالبس البوتيك 
من قبلهما ويتم استيراد البعض 
اآلخر من اخلارج، كما أن مسألة 
إيج����اد ركن للعناي����ة باألظافر 
كانت انطالقا من اهتمام الفتيات 
بالعناية بأظافرهن في كل وقت 
وعليه مت توفير هذه اخلدمة داخل 

البوتيك.
وترى عنود أن املشاركة في 
امللتقيات الش����بابية تساعد في 
االنتشار والتسويق ملنتجاتهما 
ولكن إضافة إلى ذلك فإن املشاركة 
في »كويتي وأفتخر« مميزة لتمتع 
األخير بسمعة طيبة في األوساط 
الكويتية بشكل عام والشبابية 

بشكل خاص.

طائرات ورقية

ويحلق »كويت����ي وأفتخر« 
مبشاركيه عاليا كما هو احلال مع 
فريق الفارسي للطائرات الورقية 
الذي يشارك في امللتقى للسنة 
الرابعة على التوالي ألنه مشروع 
وطني يقام بروح شبابية وأيد 

كويتية وعمل جماعي.
وعن الفري����ق حتدث محمد 
السالم قائال: ان الكويت دخلت 
موسوعة غينيس عام 2009 بأكبر 
طائرة ورقية واملالحظ أن هذه 
الهواية ال متارس بشكل كبير لذلك 
كان هدف الفريق هو غرس هذه 
الهواية وترسيخها في العقول من 

على املشاركني أيضا.

Stick House
وبعد التحليق عاليا والغوص 
في البحار يلفت االنتباه األلوان 
املنسقة داخل براد املثلجات الذي 
ميثل مش����روع كل م����ن عبداهلل 
البلوش����ي وعلي األستاذ اللذين 
 Stick House تعرف����ا على فك����رة
خالل إحدى رحالتهما إلى اخلارج، 
حي����ث أرادا أن ينقال هذه الفكرة 

إلى الكويت.
وعن املشروع حتدث عبداهلل 
البلوشي ش����ارحا أنه عبارة عن 
الفاكهة  مثلجات مصنوعة م����ن 
الطبيعي����ة من دون مواد حافظة 
أو نكهات اصطناعية أو سكر فهي 
100% فاكهة وميكن صنع أي نوع 

فاكهة يريده الزبون.
مشروع Stick House بعيد كل 
البعد ع����ن اختصاصات أصحاب 
الفكرة، ولكن املراد منه كان إنشاء 

فينز دورات تدريبية في جميع 
تخصصات الغوص.

ويعتب����ر أحم����د النق����ي أن 
املشاركة في امللتقيات الشبابية 
الداعمة للطاقات الشبابية تساهم 
في تعريف هذه الشريحة بأمور 
قد تكون جديدة عليهم كما هو 
احلال م����ع هواية الغوص التي 
يدعمه����ا مركز فين����ز من خالل 
القيام برحالت بحرية للغواصني، 
والعمل على كسر حاجز اخلوف 
املبتدئني والغ����وص من  ب����ني 
خالل الدورات وممارس����ة هذه 

الهواية.
ويعتب����ر النق����ي أن جتربة 
»كويتي وأفتخر« حققت جناحا 
ملحوظا في األوساط الشبابية 
الكويتي����ة، وأم����ل أن يواصل 
»كويتي وأفتخر« جناحه الذي 
ينعكس على كل من يشارك معهم، 
ألن هذه املشاركة وما حتظى به 
من اهتمام ورعاية تنعكس إيجابا 

خالل إقامة مهرجانات للطائرات 
الورقية سواء كانت في الكويت 
أو خارجها قائال: ان ممارسة هذه 
الهواية تساعد األشخاص على 
ممارسة الرياضة واالنطالق مع 
الذات وإطالق العنان ألنفسهم في 

إطالق طائراتهم عاليا.
ويشارك الفريق في امللتقى ال� 4 
ل� »كويتي وأفتخر« بعرض بعض 
الصور للنشاطات واملهرجانات 
التي قام بها الفريق، ويقول محمد 
ان تصامي����م الطائرات الورقية 
التي يستخدمونها متنوعة، ولكن 
معظمها يصب في الروح الكويتية 
من خالل جتسيدها لعلم الكويت 

واستخدام ألوانه فيها.

Finz Center
املشاريع الكويتية املشاركة 
في امللتق����ى متنوعة ومختلفة، 
فم����ن التحليق إلى الغوص في 
أعماق البحار، حيث يقدم مركز 

)فريال حماد - أنور الكندري(   Alia Secrets فراس الشعار وصالح السبع أعني ونيفني يوزباشي وعبدو إبراهيم من

مشاركو امللتقى لـ »األنباء«: »كويتي وأفتخر« 

قمر املؤمن عضو نادي سيدات األعمال واملهنيات في الكويت

محمد السالم من فريق الطائرات الورقية

Casa De Moda عنود اجلمعة وأبرار املعتوق من

عدد كبير من 
املشاريع يشارك 

للمرة األولى وأخرى 
معه منذ انطالقته

املشاريع الصغيرة 
حتتاج إلى دعم 

كبير لتنجح 
وتستمر

»كويتي وأفتخر« 
امللتقى األنسب 

للتعرف على أفضل 
الطاقات الشابة

امللتقيات الشبابية 
تخدم املشاريع 

من حيث التسويق
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D. Florist

Home Berry

Cookies Bouquet

تصوير فوتوغرافي

ومن األجنحة التي ال ميكن اال ان تستوقف 
الزوار جناح D. Florist لدالل العلي التي تصنع 
ش���توال من احللوى وقد تتخذ هذه احللوى 
أش���كاال متنوعة ومختلفة ولكن كلها بشكل 

الزهور واحلدائق.
وتقول دالل انها تشارك في »كويتي وأفتخر« 
للس���نة الثانية على التوالي وحتما حتب ان 

تش���ارك معهم ماداموا يقيمون هذا النوع من 
امللتقيات واملعارض التي تعتبرها دالل املكان 
األنسب اليصال األفكار املبدعة للناس وليتعرفوا 
على أفضل الطاقات الكويتية الشابة التي لديها 
ق���درة كبيرة على االبتكار م���ن حيث األفكار 
والتنفي���ذ والتميز ف���ي كل تفصيل ممكن ان 

يتعلق بحلمه او مشروعه.

وألن املشاريع الصغيرة قد تكون عبارة عن 
 Home Berry هواية او موهبة او فكرة كان ركن
والذي تدور فكرته حول ايصال اللنب املثلج الى 
املنازل، وصاحب الفكرة فوزان الفوزان اراد ان 
يوصل هذا املنتج الى كل عشاقه وذلك عبر مكاملة 
تلفونية ويقوم بايص����ال املنتج بعربة متنقلة 
بداخلها ماكينة صنع اللنب املثلج لتصل طازجة 

الى محبيه. وقال الفوزان ان املشاركة في معارض 
ش����بابية يس����اعد على ايصال األفكار الشبابية 
املتنوعة الى أكبر ش����ريحة ممكنة من املجتمع، 
أما »كويتي وأفتخر« فيساعد في زيادة اخلبرات 
لدى املش����اركني من خالل التعرف على جتاربهم 
وأفكارهم السيما ان هذا امللتقى يضم في أجنحته 

مشاركات متنوعة ملواهب مختلفة.

ومن األشياء التي تلفت االنتباه أيضا هو 
ركن Cookies Bouquet الذي يشد الزوار من 
خالل األلوان التي تخالها من بعيد زهورا او 
أدوات تزيني ولكن عند االقتراب منها تكتشف 
انها قطعا من البس����كويت املزين برسومات 

مختلفة تتناسب مع كل املناسبات.
وتقول رنا عب����داهلل احدى اعضاء نادي 

سيدات األعمال واملهنيات في الكويت ان كل 
قطعة بسكويت مزينة برسم اليد وتختلف 
الرسومات بحسب املناس����بة فهي قد تكون 
ش����خصيات كرتونية او عبارات معايدة او 
تهان وطني����ة وغيرها، وه����ي فكرة جديدة 
لتبادل الهدايا في مناسبات متعددة وملختلف 

األعمار.

حتاول كل من جنوى وندى معرفي تقدمي 
الفوتوغرافي بطريقة  التصوير  أفكارهما في 
مختلفة وهذا األمر يب���دو واضحا في ديكور 
ركنهما في امللتقى، حيث تنثران الصور التي 

التقطتهما خالل ممارسة هواية التصوير.
وتقول جنوى ان الهدف من املش���اركة في 

امللتق���ى هو تعريف الناس مب���ا تقوم به مع 
شقيقتها من فن من خالل التقاط الصور املختلفة 

واملتنوعة.
واجلديد الذي تقدمانه هو طباعة هذه الصور 
على املقاعد والكراسي وكل تفصيل يحافظ على 

روحية هذه الصور وجماليتها.

دالل ورشا وإقبال العلي

فوزان الفوزان

ركن كوكيز بوكيت

جنوى وندى معرفي

مشاركتها الى االبقاء على اللهجة 
الكويتية القدمية واالمثال الشعبية 
والتي قامت بكتابتها وطباعتها على 
القمصان والتيشرت والقبعات، 
معتبرة أن ف����ي ذلك كلغة يلفت 
ال����ى أصال����ة اللهج����ة الكويتية 

وعراقتها.
وتقول قمر ان على الش����باب 
التعاون والعم����ل على دعم هذه 
اللهجة، وعلى أهمية احلفاظ عليها 
واستخدامها في احلياة اليومية، 
خاصة أنها تتضم����ن الكثير من 
االمثال الشعبية التي تربى عليها 

أبناء الكويت.
وأش����ارت ال����ى أن »كويت����ي 
وأفتخر« من أفضل االماكن الذي 
قد يخدم هذا التحرك في املساعدة 
في إعادة مكانة اللهجة الكويتية 
كونه يحث الش����باب على الفخر 
بأنهم »كويتيون« ويعملون على 
بعث هذه الروح في االجيال التالية 
التي تنشأ على كل ما هو متطور 

متناسية التراث االصيل.

Chocolate Drops
بدأت مشروعها بصنع حبات 
شوكوالتة بنكهات وأشكال مختلفة 
لتقرر سعاد الرفاعي بعدها التوسع 
في صنع حلويات مختلفة تدخل 
فيها الش����وكوالتة ومنها التشيز 
كيك والكوكي����ز وغيرهما، وذلك 
بعد النجاح الذي القاه مشروعها 
في صنع الشوكوالتة وتوضيبها 

بشكل متقن.
فتوضيب الشوكوالتة يأخذ من 
سعاد وقتا وجهدا كبيرين ألنها 
تؤمن بأن الشكل اخلارجي لعلبة 
الشوكوالتة له دور كبير في إقبال 
الناس على الشراء ويفتح الشهية 

في تناول حبيبات الشوكوالتة.
وقد اختارت سعاد هذا االسم 
حمللها ألنها تعتمد على صنع أحجام 
صغيرة حلبات الشوكوالتة لتكون 
وجبة حتلية صغيرة وخفيفة في 

نفس الوقت.
وعن مش����اركتها في »كويتي 
وأفتخر« تقول سعاد انها جتربة 
حقيقي����ة لالحت����كاك باملجتم����ع 
التنافسي من خالل التعرف على 
املنتج����ات االخرى وم����ا االدوات 
املستخدمة فيها وكيفية املنافسة 

فيها.
وأضافت: أنه����ا تفخر بكونها 
واحدة في شريحة الشباب الكويتي 
الطم����وح الذي لدي����ه الكثير من 

الطاقات واالفكار االبداعية.

حملة تدوير

ولم يهمل القيمون على امللتقى 
ال� 4 ل� »كويتي وأفتخر« موضوع 
االهتمام بالبيئة، لذلك كان من بني 
املشاريع التي مت اختيارها حملة 
Try To Breath Green التي نظمتها 
مجموعة »ش����بابي كويتي« وقد 
حتدث عن احلملة مدير املجموعة 
فهد البصري شارحا فكرتها التي 
تعتمد على توعية املجتمع حول 
اعادة التدوير واحلفاظ على البيئة 
بشكل بسيط وسلس، مما يسهل 
على جميع أفراد املجتمع احلفاظ 
على البيئة من أبسط االشياء التي 

نستهلكها في حياتنا اليومية.
وته����دف احلملة ال����ى توعية 
الن����اس للحف����اظ عل����ى البيئة 
وتشجيع الناس وتعريفها مبجال 
اع����ادة التدوير وإقام����ة الندوات 
واحملاضرات التوعوية لنشر الوعي 
بني أف����راد املجتمع وإقامة ورش 
العمل إليصال املعلومة بطريقة 

علمية وسلسة يسهل تقبلها.
وتابع البصري: ان هذه احلملة 
تس����تهدف جميع فئات املجتمع، 
خاصة الطلبة في جميع املراحل 

الدراسية.
رندى مرعي   ٭

املنتجات في »كويتي وأفتخر«.

نادي روعة للبنات 

وال ميكن خ����الل التجوال في 
أرجاء املعرض إال الوقوف لدى ركن 
نادي روعة للبنات الذي يتوجه 
للفتيات بني 13 و16 سنة وهو يهتم 
باجلان����ب الديني والتربوي لدى 
هؤالء الفتيات من خالل األنشطة 
التي يقيمها النادي والرحالت التي 
يقيمها.وع����ن النادي تقول جهاد 
العوضي انه يحفز الفتيات على 
تنمية امله����ارات والتعامل الراقي 
مع الذات ومع اآلخرين، وتابعت 
ان املشاركة في »كويتي وأفتخر« 
جاءت ألنه املكان األنسب إليصال 
النادي للفتيات  أفكار وتوجهات 
الكويتيات من خالل هذا الصرح 

الكويتي.

اللهجة الكويتية األصيلة

وتسعى قمر املؤمن من خالل 

غربي���ة بال���روح العربية. وعن 
املش���روع تقول نيفني يوزباشي 
ان العمل في مجال العطورات ليس 
باألمر السهل ألنه يحتاج إلى دقة 
عالية وحرفية في التصنيع، وألن 
العربي له دالالت أصيلة  العطر 
كانت Alia Secrets وهي ش���ركة 
حديثة التأسيس وتهتم بتصنيع 
ما متيزها من خلطات العطورات 
العربية واخلاصة بها كما تقوم 
مب���زج العطر الغرب���ي بالعربي 
لترضي جميع األذواق، الس���يما 
أن العط���ر العرب���ي اليوم يلقى 
رواجا وقبوال لدى كلفة الشرائح 
االجتماعي���ة، كما أنه لم يقتصر 

على اخلليجيني وحسب.
وترى نيفني أن ملتقى »كويتي 
وأفتخر« مكان مناسب للتعريف 
مبنتجات Alia Secrets وذلك ألن 
املنتج���ات وطنية وتصنع  هذه 
محلي���ا، لذلك فإن���ه ليس هناك 
من فخر أكبر من املشاركة بهذه 

عمل خاص بهما خارج إطار الروتني 
الوظيفي.

واملشاركة في »كويتي وأفتخر« 
كانت بالدرج����ة األولى لتعريف 
الطبيعي  املنتج  الناس على هذا 
الذي يثلج حر الصيف بعيدا عن 
الوحدات احلرارية والسكريات، 
ولتك����ون هذه املش����اركة فرصة 
الدعم الالزم  ليلقى هذا املشروع 
ليتوسع أصحابه به في كل أرجاء 

الكويت.

Alia Secrets
وم���ن أب���رز ما ميي���ز الدول 
اخلليجية بش���كل عام والكويت 
بش���كل خاص، انتش���ار رائحة 
العطورات العربية في كل مكان 
سواء كانت نتيجة االستخدامات 
الشخصية أو كعطر ينثر لتعطير 
 Alia Secrets األج���واء، ولك���ن
لديها أسلوبها اخلاص في ابتكار 
عط���ورات عربية مميزة وأخرى 

Finz Center أحمد النقي ومنذر جمال من

جتربة فريدة ومكسب ألصحاب األفكار اإلبداعية

Stick House علي االستاذ وعبداهلل البلوشي من

فهد البصري عن حملة التدوير

Chocolate Drops سعاد الرفاعي من

سمعة »كويتي 
 وأفتخر« الطيبة 
 سبب في زيادة 
عدد املشاركني

بعض املشاريع 
تعكس الروح 

اخلليجية بشكل 
خاص وتسوق لها

أهمية امللتقى تكمن 
في حجم الرعاية التي 
يتلقاها من كل األطراف

يجب التوجه للشباب 
والعمل معهم 

للحفاظ على اللهجة 
األصيلة والتراث


