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افتتاح معرض البووم إكسبو في «غراند أفنيوز»
دعاء خطاب
�فتتح معر�ض �لبووم في «غر�ند �أفنيوز»
بح�شور ورعاية �ل�شيخة ب�شاير نايف � ألحمد،
كما ح�شر �لفتتاح م�شمم �لأزياء �لعالمي
نو�ف �لبدر ،وملكة �ل�شام �لفنانة �شونيا
�لعلي ،و�لفنانة ب�شمة �لكويتية و�شط تجمع
�أهالي وم�شاركين مميزين.
من جانبه� ،أكدت �ل�شيخة ب�شاير �أن �لمعر�ض
�حتوى على مجموعة من �لم�شاركات
�لمميز�ت من فئة �ل�شابات �لكويتيات ومو�هب

مختلفة ر�شمت للمعر�ض �إبد�عا جديد� وتميز�
عن �لمعار�ض �لأخرى.
وبينت �أن �لجهات �لخا�شة هي �لأكثر دعما
لمو�هب �ل�شباب من خال �إقامة �لملتقيات
و�لمعار�ض �ل�شبابية وتنظيم �لدور�ت
وبدورنا دعم تلك �لجهات إ�عاميا ومعنويا
و�لوقوف بجانبهم لحثهم على �لإنجاز
و�لبتكار و�لى ت�شافر �لجهود لجعل �لكويت
مركز �قت�شاديا وماليا يتطلع �لى تحقيق رغبة
�شمو �لأمير.
وقالت منال �لفيلكاوي� ،شاحبة �لمعر�ض،
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لطفال في المعر�ض
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في ت�شريحها لـ»�لكويتية»�« :إن �لبوم
�إك�شبو ،هو �لمعر�ض �لن�شائي �لأول �لذي �أقيم
�أم�ض �لأول في غر�ند �أفينيو ،قاعة �شوكو،
برعاية �ل�شيخة ب�شاير نايف جابر �لأحمد،
وبم�شاركة �شيف �ل�شرف م�شمم �لأزياء
�لعالمي نو�ف �لبدر ،و�لمطربة ب�شمة ،وملكة
�ل�شام �شونيا �لعلي�� ،شتعد�د� ل�شتقبال �شهر
رم�شان �لكريم ،بطرح ت�شكيلة فريدة ومميزة
لاأزياء �لخليجية و�لعبايات و�لعطور».
وحري بالذكر� ،لطاقات �ل�شبابية �لمبدعة،
�لتي و�شعت ب�شمتها �لخا�شة في �أركان
�لمعر�ض وجو�نبه ،وهو ما ظهر بقوة في طرح
ت�شكيات منباينة من �لأزياء �لتي تحاكي
متطلبات �لمر�أة �لخليجية ،وتو�كب �لمظهر
�لع�شري �لمنا�شب لليالي �ل�شهر �لف�شيل ،هذ�
بالإ�شافة �إلى �لأطياب �لتي تزيد من رونق
وزهو �لمر�أة ،وتطيب لها �لأنف�ض و�لحو��ض.
و أ��شافت «رعاية �ل�شيخة ب�شاير � ألحمد
لهذ� �لمعر�ض ،تنم عن وعيها �لدفين باأهمية
��شتغال �ل�شباب ،وتوجيه طاقاتهم و�للتفاف
حولهم للنهو�ض بم�شتوى �لإنتاج ،وهو ما
جاء لتحقيق رغبة �أميرية من �شمو �ل�شيخ
�شباح �لأحمد ،باحت�شان �ل�شباب ،لحمل
ر�يات �لوطن عاليا.
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● نواف البدر يتو�ضط �ضونيا العالم وب�ضمة الكويتية
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خولة الحساوي تفتح آفاقً جديدة لبيت الزكاة

في لقاء هــو �لأول من نوعــه ،وبمبادرة من رئي�شــة لجنة تنميــة �لمو�رد
و�لإعام ،خولة �لح�شاوي ،فقد فتحت �آفاق جديدة لأن�شطة بيت �لزكاة ،و�لخروج
عن �لنمط �لعتيادي باقتر�ح زيــار�ت تنويرية لطلبــة �لمد�ر�ض و�لجامعات،
فكانت �لجامعة �لأميركيــة هي �أولى �لمحطــات �لإيجابية .وبم�شــاركة مدير
وحدة �لتو��شل مع كبار �لمتبرعين في بيت �لزكاة د.خالد �ل�شطي� ،لذي أ�لقى
نبذة عن بيت �لزكاة ،بو�شــفه م ؤو�ش�شة حكومية م�شــتقلة تقوم بجمع �لزكاة
و�إخر�جها في م�شارفها �ل�شرعية د�خل �لكويت وخارجها ،حيث تم تاأ�شي�شه في
عهد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ جابر �لأحمد ،رحمه �ه ،وجعل هذ� �لعمل في ميز�ن
ح�شناته ،كترجمة لرغبة مجتمعية في تحويل �لعمل في �لخير �لذي ُجبل عليه
�أهل �لكويت �إلى عمل ر�شمي موؤ�ش�شي.
وتحدثت ع�شوة بيت �لزكاة خولة �لح�شاوي عن تجاربها �لحياتية �لتي
أ�ثبتت لها ب�شكل �شخ�شي بركة �لزكاة و أ�ثرها على �لمزكي قبل �لم�شتفيد منها
بت�شلمها ،فهي من ��شمها تزكية وتطهير للمال.
كما دعت �لح�شاوي �أبناءها �إلى �لإ�شهام في �لزكاة ،فالقليل �لذي نخرجه
من فائ�ض �لرفاهية ،هو كثير بالن�شــبة لآخرين ،وهو عند �ه عظيم ،ا
مثا :فاإن
كفالة يتيم و�حد ت�شــاوي  15دينار�ا ،وهو مبلغ يقوم �لطالــب باإنفاقه في �أمر
ي�شير ،فا مانع من توفيره و�لم�شاركة به فيما يبقى عند �ه.
و�شــجعت �لح�شــاوي �لطاب با إلعان عن جائزة رحلة عمــرة لمن يقوم
بالإجابة عن ثاثة �أ�شــئلة حول �لزكاة ،ويقوم �لطالب باختيار �أحد �لمر�فقين
من �أهله �أو �أ�شــدقائه لي�شــافر معه ويوؤدي �لعمرة ،وهو ما جعــل �لجو �لعام
للقاء �شل�ش اا وحميمياا.
وختام اا �شكرت �لح�شاوي ود.خالد �ل�شطي �لجامعة �لأميركية على مو�فقتهم
على ��شت�شافة �لملتقى و�لإ�شهام في �إنجاحه وت�شهيل جميع ما يتعلق بالملتقى.

