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امللتقى اخلامس لـ »كويتي وأفتخر« استقبل »حزة القايلة« وطالب مدارس ورياض أطفال
)فريال حماد ـ أنور الكندري( وزير االعالم الشيخ محمد العبداهلل ود.يوسف االبراهيم وم. اشواق املضف ووليد اخلشتي في ركن زين  ايناس باقر متوسطة عددا من متطوعي امللتقى 5 لـ »كويتي وأفتخر«

للقهـــوة، وبعدهـــا أخـــذ األهل 
واألصحاب يشيدون بطعمها وهكذا 
بدأت، وتابعت أن جديد املشروع 
هو الـ »petitlicious« وهو عبارة 
عن قطع بيتي فور مغطسة بالقهوة 
ويقدم بكميـــة محدودة، هذا إلى 
جانب اعتمـــاد القهوة كهدية في 
املناسبات اخلاصة كتذكار والدة 

أو حج أو غيرها.
وعن املشاركة في P2bk قالت 
مرمي: إنها املشاركة الثانية مشيدة 
بالدور اإليجابي الذي لعبه امللتقى 
في انتشار املنتج خاصة أن زوار 
املعـــرض ال يقتصرون على فئة 
دون أخرى بل تشمل كل الفئات 

والشرائح.
أمـــا فكرة مشـــروع عبداهلل 
احلليـــل فتتميـــز بتوجهها إلى 
العامليـــة« من مالبس  »املاركات 
وحقائب وأحذية من حيث العناية 
والتصليح والتنظيف من خالل 
»Laundry Calcium« فهي مصبغة 
متخصصة في تنظيف املالبس من 

املاركات العاملية. 
وقال عبداهلل: إن الفكرة جاءت 
من مالحظته الفتقار السوق إلى 
املصابغ املتخصصة التي تعتني 
باملالبس احلساسة. كما أنه يقوم 
بتنظيـــف وتصليـــح احلقائب 
واألحذيـــة املصنوعـــة فقط من 

اجللد.
هي املشاركة الثانية لعبداهلل 
في P2bk الـــذي يصفه بامللتقى 
الشبابي الطموح حيث يجمع حتت 
سقفه حوالي 130 مشروعا رمبا ال 
يكون جديدا إال أنه حتما يتميز 

بشيء من روح صاحبه.

الزوار

أمـــا زوار املعرض فأشـــادوا 
بحسن التنظيم وبالتجديد الذي 
يتفاجـــؤون به كل عـــام فنواف 
عبد الكرمي من األشخاص الذين 
يحرصون علـــى زيارة املعرض 
بشكل سنوي وذلك منذ زيارته 
الثالث ويقـــول إنه بعد  امللتقى 
زيارتـــه األولـــى للمعرض رأى 
نفسه يأتي كل عام ليتعرف على 
املشـــاريع الصغيرة وليرى ماذا 
يقدم »كويتي وأفتخر« من مفاجآت 
من حيث الديكورات والنشاطات 

وغيرها. 
بدوره أعرب عباس طالب عن 
سعادته لوجود مشروع وطني بهذا 
احلجم ما يدل على قدرة الشباب 
على العطاء ويبرز أيضا قدرتهم 
على االبتكار واالنتاج. وقال: أن 
زيارته للمعرض قد تكون يومية 
طيلة أيام املعرض فهو يجد فيه 
مكانا جيدا للتواصل مع األصدقاء 
للتعرف على ما يقدم أبناء جيله 

من أفكار جديدة.
أما فاطمة شاهني فرأت أن فترة 
امللتقى يجب أن تكون أسبوعا كامال 
وذلك ألنها أيضا جتد فيه مكانا 
جيدا للقيام مع األصدقاء بنشاط 
جديد يكسر روتني احلياة اليومية، 
وتابعت أن النشاطات التي تتزامن 
مع املعرض ال تشعر الزائر بامللل 
بل جتعله متشوقا للتعرف على 

ما هو جديد كل يوم.
بدوره قال أمين باقر: إن ملتقى 
»كويتي وأفتخر« حقا اسم على 
مسمى إذ يجعل الشباب الكويتي 
يفتخر بنظرائه ومبا يقدمون من 
نشاطات ومشاريع ومبا لديهم من 

قدرة على العطاء واالبتكار.
وتابع أن هـــذا امللتقى أصبح 
غنيـــا عن التعريـــف كما أصبح 
مقصدا للشباب الذين تتغير خطة 

يومياتهم مع انعقاد امللتقى.
 ٭رندى مرعي 

التي ميكن ابتكارها من هذه املواد 
فهي عديدة منها احلقائب وإطارات 
الصور وبعض األشياء التي يتم 

استخدامها بشكل يومي.
وقال الصميط إن فكرة إنشاء 
هذا املشروع بدأت منذ فترة قصيرة 
والهدف منه نشـــر هذه الثقافة 
البيئية بني الشباب واالستفادة من 
كل ما هو حولنا دون التسبب بأية 
أضرار، ودعا الصميط الشباب إلى 
زيارة موقع املشروع االلكتروني 
للتعرف على أهمية إعادة التدوير 
واستخدام املواد التي ميكن إعادة 
www.mycycle- تدويرها، وهو

 .kw.com
أما بالنسبة ألم أحمد صاحبة 
مشروع Addoy’s فاملوضوع مختلف 
فهذه هي مشـــاركتها الثانية في 
P2bk وقالت انها جددت التجربة 
ملا قدمه لها امللتقى العام الفائت 
الناس عليها  انتشار وَعّرف  من 
وعلى ما تقدمه. فهي تقدم قطع 
الســـكر بألوان وأشكال ونكهات 

مختلفة.
وتابعـــت أم أحمـــد أن فكرة 
مشـــروعها بدأت صغيرة حيث 
أرادت أن تدخـــل بعض التنويع 
على قطع الســـكر التي تستخدم 
في كل املناسبات وال غنى عنها، 
لذلك أرادت أن يكون لكل مناسبة 
رونقها حتى في قطع السكر التي 
تقدم مع الشـــاي والقهوة. ولكن 
بعد النجاح الـــذي القاه منتجها 
العام الفائت أدخلت بعض التجديد 

لتوسع نشاطها ومنتجها.
ولدى زيـــارة امللتقى البد أن 
يلفت ركن شـــركة امليزان انتباه 
كل من مير به إذ يتميز بالتصميم 
املؤلف مـــن أكيـــاس البطاطس 
والبسكويت وكل منتجات الشركة 
كويتية 100%، وتقول مســـؤولة 
العروض في الشركة سلوى سليم: 
إن هذه املشاركة تأتي في مكانها 
الصحيـــح إذ أن جميع منتجات 
الشـــركة من حلويـــات وأغذية 
كويتية ويفتخرون بها ملا تالقيه 

من رواج بني الناس.
وأشادت باملجهود الذي يبذله 
أعضاء فريـــق »كويتي وأفتخر« 
في إقامة هذا النوع من امللتقيات 

وبهذا الشكل املتميز.
ومن بني املشاركني أيضا موهبة 
تكبر مع تقدم سن صاحبتها والتي 
أكثر مــــن معرض  شــــاركت في 
ولكن فــــي كل مرة تفاجئ الزوار 
الذي  الذين يعرفونهــــا بالنضج 
التي  ينعكس من خالل لوحاتها 
ترسمها وتنحتها بيديها من خالل 

بصيرتها.
هي بسمة السعيد ابنة الـ 13 
سنة التي لم تعقها إعاقتها البصرية 
عن نقل أفكارها وترجمة أحاسيسها 
في لوحات على الرغم من بساطتها 
وعدم تكلفها، تترك أثرا لدى كل 
من يراها، وتتوجه بسمة بالشكر 
إلى أســــتاذها ناجي احلاي الذي 
يقدم لها كل الدعم الذي حتتاجه 

ويقوم بتلوين لوحاتها.
وحملبي القهوة أيضا مكان في 
 »Coffeelicious« امللتقى لدى ركن
الذي يقدم قهــــوة محلية الصنع 
تعدها كل من مرمي ودالل املسباح 
اللتان بدأتا مشروعهما في نطاق 
الزيارات  ضيق يقتصــــر علــــى 
واللقــــاءات اخلاصة حيث أخذتا 
تعدان أنواعا من القهوة لتجربتها 
ومن هنا كانت انطالقة املشروع، 
فهما اليوم تقدمان أنواعا جديدة 
ومتميزة من القهوة التي تصنعانها 

بنفسهما.
وعن املشروع قالت مرمي: إن 
فكرة املشروع جاءت من حبهما 

شهد امللتقى اخلامس لـ »كويتي 
وأفتخر« منـــذ يومه األول عقب 
االفتتاح الرسمي إقباال غير متوقع 
خاصة من قبل طـــالب املدارس 
وريـــاض األطفال حيـــث زاروا 
الفتـــرة الصباحية  املعرض في 
النشـــاطات  وشـــاركوا ببعض 
التـــي تقام في تلـــك الفترة على 
مسرح P2bk واستمتعوا برؤية 
الشخصيات املتنوعة التي جتول 

في املعرض.
وعليه قالت مســـؤولة فريق 
املتطوعني في »كويتي وأفتخر« 
إيناس باقر: إن هذا النوع من الزوار 
لم يكن متوقعا إال أنه أدخل السرور 
على كل أعضاء فريق املشروع إذ 
أن وصولـــه إلى األطفال أمر فيه 

مسؤولية كبيرة.
وتابعت باقـــر أنه من ضمن 
نشـــاطات امللتقى الصباحية مت 
اســـتقبال فريـــق برنامج »حزة 
القايلـــة« وكان اللقـــاء بحضور 
اإلعالمي طـــالل الياقوت واتخذ 
طابعا حواريا مع احلضور لنقل 
هذه التجربة اإلعالمية. وتابعت 
الفنية واملســـابقات  الفقرات  أن 
الزوار وخاصة  تلقى استحسان 

الشباب منهم.
من جانب آخر أشـــادت باقر 
بعمل املتطوعـــني خالل اليومني 
األولني حيث أن نشاطات امللتقى 
ال تتوقـــف على مـــدى الفترتني 
الصباحية واملسائية بوجود عدد 
كبير من الزوار كما أنهم يقومون 
بجهد كبير لتنظيم عملية زيارة 

امللتقى وضبطها.
إلى  وتوجهت باقر بالشـــكر 
ســـمو الشيخ ناصر احملمد الذي 
يعطي بحرصه علـــى زيارة كل 
املشاركني في امللتقى دفعا كبيرا 
للعمل والتقدم واالســـتمرار في 

التطور.

المشاركون

أما املشاركون في امللتقى فقد 
تنوعت مشاريعهم واختلفت في 
مضمونها إال أنها اجتمعت بكونها 
مشاريع كويتية تؤمن مبشروع 
»كويتي وأفتخر« كخطوة أولى في 

طريق االنتشار والنجاح.
فعبـــداهلل العريـــان صاحب 
مشروع »دشداشة إكسبرس« مع 
صديقه هاني العلواني يشـــارك 
مبشروعه مع »كويتي وأفتخر« 
للمـــرة األولى ويقـــول: إنه أراد 
املشاركة في هذا امللتقى ملا يؤمنه 
مـــن فرصة انتشـــار كما يعرف 
الناس، وخاصة الشباب على ما 

لديهم من أفكار.
وعن املشـــروع قال العريان: 
إنه املشروع األول من نوعه الذي 
الزبون كي  إلـــى  يذهب اخلياط 
يعرفه على آخر أنواع قماشـــات 
الدشداشـــات ويقوم باخلطوات 
األولى للتصميم، وقال إن الهدف 
من هذا املشروع هو تطوير خدمة 
تفصيل الدشداشـــة وجعلها في 
متناول اجلميع من خالل تسهيل 

عملية احلصول عليها.
كذلـــك األمر بالنســـبة حملمد 
الوهاب الصميط  دشـــتي وعبد 
اللذين يشاركان أيضا للمرة األولى 
في أحد ملتقيات »كويتي وأفتخر« 
مبشروع »My Cycle« معتبرين 
أنه املكان املناسب النطالق األفكار 
واملشاريع الشبابية والصغيرة.

وعن مشروعهما حتدث عبد 
الوهاب الصميط شارحا أن الفكرة 
التي  املواد  تدور حول استخدام 
ميكـــن إعادة تدويرهـــا كأغطية 
املشروبات الغازية وأوراق اجلرائد 
واملجالت وغيرها. أما التصاميم 

سلوى سليم وفريق عمل شركة »ميزان« عبداهلل العريان وهاني العلواني في ركن »دشداشة اكسبرس«

جانب من فقرات املسرح

»addoy's sugar« ام احمد في جناح

»laundry calcium« عبداهلل احلليل في »my cycle« محمد دشتي وعبدالوهاب الصميط في جناح

بسمة السعيد مع ناجي احلاي عباس طالبنواف عبدالكرمي ايناس باقر جانب من زوار املعرض

»coffeelicious« مرمي ودالل املسباح في

»زين« تدعم »كويتي وأفتخر«
أعلنت زين الشبكة األكثر تقدما في الكويت عن فخرها برعاية 
فعاليات امللتقى السنوي اخلامس »كويتي وأفتخر 2012«، وهو 
امللتقى الوطني الذي يهتم مبساندة ودعم املشروعات الصغيرة 

واإلجنازات الكويتية الشابة. ومن هذا اجلانب قال مدير العالقات 
واالتصاالت في الشركة وليد اخلشتي: نفتخر مبشاركتنا للسنة 

الثالثة على التوالي في مشروع »كويتي وافتخر«، فلقد رأينا 
الصدى الكبير لهذا املشروع الوطني وهدفنا من املشاركة هو 
تشجيع الشباب ودعمهم وابراز إبداعاتهم ومواهبهم. وأعلن 

اخلشتي انه في هذا العام سنقدم خدمات خاصة للمشاركة من 
خالل اختيارنا ألفضل مشروع وستقوم شركة زين بالتعاون معه 
بشكل مباشر كدعم للشباب، مشيرا الى أن الشركة تتواجد في أي 
مشروع يحتضن أيادي كويتية شابة محبة لوطنها ونأمل ان يزداد 

جناح هذا امللتقى هذا العام كما جنح في األعوام السابقة.
ووجه اخلشتي كلمة شكر وتقدير لسمو الشيخ ناصر احملمد 

لرعايته هذا امللتقى باالضافة الى حضوره لزيارة جناح الشركة، 
متمنيا ان يكون امللتقى اخلامس الكويتي وافتخر قد حظي بإعجابه.

»االمتياز لالستثمار« ترعى امللتقى 
أعلن املركز اإلعالمي لشركة االمتياز لالستثمار على رعاية 

الشركة مللتقى »كويتي وأفتخر 2012« والذي يقام للسنة 
اخلامسة على التوالي خالل الفترة من 7 – 10 مارس 2012، وبني 
املركز اإلعالمي ان شركة االمتياز لالستثمار قررت املشاركة في 
ملتقى »كويتي وأفتخر« من منطلق األهمية املتزايدة التي يحظى 

بها منذ دورته األولى في 
.2008

امللتقى يتيح للكثير 
من أصحاب املشاريع 

الصغيرة فرصة التعاطي 
املباشر مع اجلمهور، 
وهو ما ساعد عددا ال 

بأس به من الشباب 
الكويتي في جتربة العمل احلر وتأسيس كيانات جتارية صغيرة 

حقق كثير منها منوا مشجعا.
وتأتي هذه الرعاية ضمن اخلطة االستراتيجية لشركة االمتياز 

لالستثمار والتي تهدف الى دعم كل الفعاليات املتميزة ذات 
النفع على قطاع األعمال واجلمهور بشكل عام، فاالمتياز كانت 

ومازالت حترص على تقدمي املساندة لألنشطة التي تالمس 
حاجات مختلف الشرائح االجتماعية وخصوصا الشباب، 

حيث تراعي االمتياز السعي نحو بناء مجتمع ينمو على أسس 
صحيحة، خصوصا وان الكويت مقبلة على مرحلة حرجة 

سيصعب فيها توفير وظائف تتناسب مع أعداد الشباب الكويتي 
وهذا يجعل شركة االمتياز لالستثمار حريصة على دعم أي 

مبادرة تشجع على العمل احلر وتوفير استقالل مهني للشباب، 
خصوصا ان اعتماد الشباب على بناء ذاتهم من خالل تكوين 

مصادر دخل يتوافق مع مفهوم إعمار األرض. وفي هذا اإلطار 
بني املركز اإلعالمي لشركة االمتياز لالستثمار انه البد من تفهم 
مشاكل القطاع اخلاص بجميع فئاته، ومن ثم حلها لتتوافر بيئة 
تنموية مشجعة تعني على حتريك عجلة االقتصاد لألمام بخطا 

ثابتة وإجنازات ملموسة.

امين باقر

باقر: عدد زوار اليوم 
األول للملتقى فاق 
التوقعات ووصوله 
لألطفال مسؤولية 

كبيرة

»كويتي وأفتخر« 
فرصة للشباب 

للتعرف على إجنازات 
بعضهم والوصول

إلى الناس


