م�شروعي
حوار :ماجدة ابو املجد
�أكدت فاطمة الثنيان �صاحبة م�شروع للأك�س�سوارات احلرميي
انها من املبادرات بعدة معار�ض �شبابية .و�أ�شادت بابداعات
املر�أة الكويتية يف العمل اليدوي ،و�أبدت الثنيان اعجابها
باملعار�ض ال�شبابيةلكونها ا�ستفادت منها الكثريو�أ�صقلت
�شخ�صيتها كون املعار�ض تدعم املوهبة وتعر�ض املنتجات
ملختلف الأن�شطة وتقدم خدمات كثرية لل�شباب كما ت�ساهم يف
م�ساعدتهم واك�سابهم العديد من اخلربات .ولفتت الثنيان ان
املعار�ض ذات ت�أثري ايجابي على املنتج الكويتي وعلى �أ�صحاب
امل�شروعات ال�صغرية وهذا من خالل جتربتها مع م�شروعها
ال�صغري.
ومتنت الثنيان �أن تناف�س ماركات الأك�س�سوارات العاملية
وتقوم بت�صدير منتجاتها �إلى العامل �أجمع ويكون لديها
حمل خا�ص للأك�س�سوارات و�أن ت�صل الى العاملية .وتتمني
�أي�ضا االهتمام �أكرث من الدولة ل�سيدات امل�شروعات ال�صغرية
التاحة الفر�صة لنجاحهن يف كافة االن�شطة وخا�صة
االن�شطة الن�سائية .معربة عن �سعادتها ب�أذواق اك�س�سوارات
ن�ساء الكويت والتي تعترب مثا ًال للفخامة على م�ستوى اخلليج.
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حدثينا عن بدايتك ،وملاذا �أحرتفتي مهنة
ت�صميم وبيع االك�س�سوارات احلرميي؟
 �أعم��ل موظف��ة بالقط��اع اخلا���ص ولكنن��ي�أه��وى العمل الي��دوي منذ ال�صغر و�ش��جعني
الأه��ل والأ�صدق��اء عل��ى هوايت��ي الت��ي
امتلكتن��ي من��ذ طفولتي وهي ر�س��م وت�صميم
االك�س�س��وارت احلرمي��ي ،وبعده��ا ب��د�أت يف
�إقامة املعار�ض با�ستمرار ،و�أ�صبحت زائرات
املعار���ض يطلنب منتجاتي من الأك�س�س��وارات
و�س��واء ت�صنيع �أو بيع االك�س�س��وارات وغريها
من التجارة فهي مهن �س��هل �إحرتافها �ش��رط
وج��ود الهواي��ة مما يجع��ل الإن�س��ان يبدع يف
جمال��ه ويتف�نن يف ابتكاراملودي�لات الت��ي
تر�ضي الذوق اخلليجي املتميز.
املر�أة عامل التجارة
هل هناك فرق �أو تغيري يف عامل التجارة منذ
بدايتك والآن؟
 �أول بدايت��ي كان��ت التكلفة قليلة نظرا لقلة�س��عر اخلامات ،وكنت �أخ�س��ر ومل يتحقق يل
مدخ��ول ولك��ن �أختلف الأم��ر الآن رغم غالء
�أ�س��عار اخلام��ات �إال �أن اخل�س��ارة قليلة جدا
باملقارن��ة وبطريقة تعاملى مع النا���س و�إقامة

املعار���ض و�أ�صب��ح يل زبائ��ن ،وك�س��بت ثقتهم
و�أ�صبحت مطلوبة مبنتجاتي املتميزة .
ماذا �أ�ضاف اليك عامل التجارة؟
 ع��امل التج��ارة �أ�ض��اف يل الكث�ير وغ�يريف �ش��خ�صيتي �أك�ثر فتحمل��ي للم�س���ؤولية
جعلني �أنظر للعمل والتجارة نظرة م�س���ؤولة،
واح�س�س��ت ان التج��ارة جت��ري يف دمائ��ي،
واخل�برة الت��ي تعلمته��ا يف ع��امل الأعم��ال
جعلتن��ي اع��رف قيمة العمل احلر واكت�س��اب
الكث�ير من اخلربات من خالل االحتكاك مع
النا���س ،وعلمتن��ي ال�صرب واحلكم��ة والتحكم
بالأع�ص��اب وردود الأفع��ال بع��د �أن �أختلطت
بكل الفئات ،وكان على �أن �أحتمل و�أتعامل مع
كل النوعي��ات ،و�أجمل م��ا تعلمته من احلرفة
ال�صرب وطول البال ،و معرفتي بال�سوق معرفة
جي��دة جعلتني �أعرف �أك�ثر عن االقت�صاد يف
امل�صاريف وامليزانية ،وو�سعت دائرة عالقاتي
الإجتماعي��ة ماجعلن��ي �أتو�س��ع يف مهنت��ي
و�أحبه��ا �أكرث ،بالإ�ضافة �إىل حتقيق املك�س��ب
املادي من وراء التجارة ،لأنني ف�ضلت بالفعل
العم��ل احل��ر بجان��ب الوظيفة ،وه��ذا مبثابة
دعم مادي.

الب�ضائع امل�ستوردة
ماذا عن ت�أثري �أنت�شار الب�ضائع ال�صينية يف
الأ�سواق ؟ وما مدي ت�أثريهاعلى التجار؟
 الإقب��ال كب�ير جداً عل��ى الب�ضائع ال�صينيةلرخ���ص �أ�س��عارها مم��ا �أدى �إىل �ض��رب
مبيع��ات الب�ضائ��ع املحلية فعلي �س��بيل املثال
االك�س�س��وارات �صناعة الكويت غالية الثمن
وخاماته��ا م�س��توردة ويت��م ت�صنيعه��ا داخ��ل
الكوي��ت ،ولك��ن الإقبال عليه��ا �ضعيف لغالء
�س��عرها بالإ�ضافة اىل عدم ثقة امل�ستهلك يف
تلك ال�صناعة ،وعلى جانب �آخر بع�ض النا�س
ترف���ض ال�صناعة ال�صيني��ة لردائتها ويقبلون
عليه��ا فق��ط لرخ���ص ثمنه��ا� .أم��ا القادري��ن
فيف�ضل��ون ال�صناع��ة الأمريكي��ة والفرن�س��ية
والأوروبي��ة ذات اجل��ودة والفخام��ة ،ولدين��ا
مناف�س��ة ب�ين التاجرات فرمب��ا قطعة واحدة
تك��ون نف���س اخلام��ة �صناع��ة خمتلف��ة ب�ين
ال�صين��ي والأمريك��ي ولكن ال�س��عر هنا يكون
ه��و املتحكم يف امتام عملية ال�ش��راء وفر�صة
املك�س��ب متاح��ة من خ�لال العر���ض والطلب
 ،و�صناع��ة االك�س�س��وارات احلرمي��ي بالذوق
الكويت��ي تختل��ف لأنه��ا تتمي��ز بال�ضخام��ة

