واجهت ازعاج من بع�ض نحتاج للمزيد من الوعي جتاه
الرعاية ال�سامية �شجعت ال�شباب
واملبادرين على امل�شروعات ال�صغرية الزبائن بنظرة �إ�ستهزاء العمل اليدوي للمر�أة الكويتية

ما ر�أيك يف العمل احلر للمر�أة؟
 �أ�ؤي���د و�أ�شجع العمل احل���ر للمر�أة والرجلوال �أ�ؤي���د انتظار الوظيف���ة احلكومية للمر�أة
خا�ص���ة اذا كان���ت مبدع���ة ولديه���ا ن�ش���اط
و�أف���كار البد �أن تنفذه���ا وتبدع ،و�أنا تعاملت
مع التجار و�أ�صحاب املهن وامل�شاريع وهذا ما
جعلني �أفكر �أن يكون لدي م�شروع �صغري كي
�أكت�سب خربات ومعرفة جيدة بال�سوق.

هل لديك حمل خا�ص لعر�ض منتجاتك؟
 لي����س لدي حم���ل لعر�ض منتجات���ي نظراللتكلفة والأجراءات ولكنني �أعر�ض منتجاتي
و�أروج له���ا من خ�ل�ال املعار�ض وا�شرتكت يف
عدة معار����ض هذا الع���ام ،و�أ�صبح يل زبائن
وك�سب���ت ثقتهم وا�صبح���ت منتجاتي مطلوبة
داخل وخ���ارج الكويت وعن طريق الأ�صدقاء
واملعارف.

من �أين ح�صلت على ر�أ�س املال مل�شروعك؟,
ً
رف�ضا من عائلتك؟
هل واجهت
 ر�أ����س م���ال م�شروع���ي ومتويل���ة من مايلاخلا����ص وبت�شجي���ع زوجي و�أهل���ي �أعطوين
فك���رة كاملة عن امل�ش���روع .ومل �أواجه رف�ض
عل���ى االطالق ب���ل بالعك�س وج���دت ت�شجيع
م���ن ا�سرت���ي وابنائ���ي وا�صدقائ���ي لإقام���ة
امل�ش���روع وجميع اف���راد عائلت���ي يدعمونني

متاعب التجارة
هل واجهتك متاعب من عملك بالتجارة؟
 واجهت ازعاج من بع�ض الزبائن لأن هناكبع����ض النا�س ينظرون نظ���رة ا�ستهزاء للمر�أة
الت���ي تعم���ل بالتج���ارة ونحت���اج للمزي���د من
الوعي جت���اه العمل اليدوي للمر�أة ،وتنق�صنا
ثقافة العمل عموما ولذلك �أكون دائماً حذرة
يف التعام���ل واتقن فن التعام���ل مع الآخرين
قدر امل�ستطاع.
ما �أكرث املهن احلرة التي تنا�سب الكويتيات؟
 �أكرث املهن احلرة املنا�سبة للكويتيات ترتكزيف ت�صنيع املالب����س وجتارتها واالك�س�سوارت
وادوات التجمي���ل و�صناع���ة امل�أكوالت و�شغل
الهدايا وتغليفها وبيعها واالنتيكات وديكورات
املنازل.

العامـــل

 لدي اك�س�س���وارات ومالب����س من بريطانياوامريكا ولكنن���ي �أ�صمم ر�سومات خا�صة بي
و�أنفذها وقمت بتنفيذ مالب�س تراثية كويتية
للقرقيعان هذا العام و�صممت مالب�س �أخرى
تنا�سب كل االجواء وغري مقيدة بوقت حمدد
مبختلف �أنواع اخلامات �أغلبها من القطنيات
واحلري���ر واخلي����ش وال�ش���يفونات واخ�ت�رت
�ألوان تنا�سب ال�صيف منها االحمر واالبي�ض
واال�صفر وتنا�سب جميع االذواق.

املر�أة والعمل احلر

وي�شجعونن���ي ،واجلمي���ع �سع���داء مب�شروعي
ال�صغري وانا فخورة بنجاحي.
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