تحـقيق
التدريبي��ة والتوعوي��ة وتطوي��ر االعم��ال مايب�ش��ر مب�ستقبل اقت�ص��ادي ناجح
للم�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة.

معرفة ال�سوق واكت�ساب اخلربات

 وم��ن جانبها قالت �سي��دة الأعمال عاليه ال�شويعي انه��ا �أقتحمت جمال العملاحلر منذ �10سنوات تقريبا،ولديها عدة م�شروعات �صغرية كاالك�س�سوارات واملكياج
واملالب���س والهدايا وغريه��ا ،و�أنها �أعتمدت على جمهوده��ا ومالها اخلا�ص ومل
تنتظر دعما من �أي جهة.
وعن ر�أيها يف جم��ال امل�شروعات ال�صغرية بالن�سبة للمر�أة �أ�شادت ال�شويعي بتطور
هذا املج��ال والذي يعترب الآن هو الأن�سب لأي امر�أة من العمل احلكومي،ويعترب
هواف�ضل املجاالت للمر�أة حيث ت�ستطيع من خالله �إثبات ذاتها وقدراتها واكت�ساب

حنان الغ�ضوري:
�أن�صح الفتيات بالتوجه �إلى العمل
اخلا�ص لإثبات الذات

اخل�برات وفهم ال�س��وق وت�ستطيع �أي�ض��ا املر�أة من
خالل العمل احلر ان تفتح جماالت عمل �أخرى.
وا�ضافت� :أ�ؤيد و�أ�شجع العمل احلر للمر�أة وال �أ�ؤيد
انتظار الوظيفة احلكومية للم��ر�أة خا�صة اذا كانت
مبدعة ولديها ن�شاط و�أفكار البد �أن تنفذها وتبدع،
و�أن��ا تعاملت م��ع التجار و�أ�صحاب امله��ن وامل�شاريع
وه��ذا م��ا جعلني �أفك��ر �أن يكون ل��دي م�شاريع كي
�أكت�سب خربات ومعرفة جيدة بال�سوق .

املناف�سة واالنت�شار

و�أ�ش��ادت بنجاح املر�أة الكويتي��ة يف التجارة وبتقدير
امتي��از ويف خمتلف �أن��واع احل��رف وخا�صة حرفة
ال�صناعة والتجارة واق�صد بال�صناعة هنا ال�صناعات
التي تخ�ص املر�أة كاملالب�س واالك�س�سوارات وامل�أكوالت
والعط��ور و�أ�صبحت �أكرث خربة من الرجل وتفوقت
عليه واملر�أة الكويتية تطور من نف�سها يوماً بعد يوم
وب�سرعة وهي دائما متميزة وعلى قدر املناف�سة.
وع��ن املعار�ض ال�شبابية ت��رى ال�شويعي انها فر�صة
كبرية لل�شباب لعر�ض منتجاتهم واكت�ساب اخلربات
يف جماله��م وه��ي جم��ال للتع��اون ب�ين ا�صحاب
احلرفة الواحدة ومزيدا من االطالع على كل ماهو
جديد و�أخذ فك��رة �أكرث عن ال�س��وق واثقال مهارة
العمل اليدوي وترك��ز املعار�ض ال�شبابية على املنتج
الكويت��ي ،و�أعط��ت املعار���ض الفر�ص��ة للكويتيات
للرتكيز على الأعم��ال الفنية ذات القيمة والتفكري
يف كيفي��ة تروي��ج املنت��ج والأنت�ش��ار عل��ى م�ستوى
اخلليج ،و تثقل �شخ�صية ال�شاب �أو الفتاة .

امل�شروع ال�صغري هو االف�ضل

العامـــل

 وم��ن جانبه��ا قال��ت حن��ان الغ�ض��وري �صاحبةم�شروع حلويات �أنها تهوى �أعمال الطبخ واحللويات
وفك��رت يف عمل م�ش��روع خا�ص من املن��زل بعد ان
ا�ستقالت م��ن الوظيفة احلكومي��ة وامل�شروع عبارة
عن �صناعة ال��كاكاو وبد�أت الت�صني��ع بيديها نظرا
لغالء ا�سعار ماكينات الت�صنيع وعن ال�صعوبات التي
واجهته��ا هي حرارة اجل��و يف الكوي��ت وان ت�صنيع
الكاكاو يحت��اج اىل ماكينة كي نحاف��ظ على درجة
حرارته وا�شرتت بالفعل ماكينه ثمنها � 3آالف دينار
وجميع امل�ستلزمات اخلا�صة مبنتجها وانها واحلمد
هلل الت�أخذ دعما وتعتمد على نف�سها .
وع��ن مواجهة ال�س��وق قالت الغ�ض��وري  »:واجهت
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