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لشركة اململكة جائزة تفعيل دور 
املرأة في القيادة، والشيخة لبنى 
القاسمي وزيرة التجارة اخلارجية 
جائزة امل���رأة القيادية في مجال 

األعمال.
من جانبها، أوضحت اخلرافي 
ان استيعاب الثقافات والديانات 
واحلضارات املختلفة أصبح أمرا 
نادرا، وهو ما أدى الى انخفاض 
التسامح بني الناس، فاجلميع مييل 
الى التحول الى الفن احلديث، األمر 
الذي أفقدهم كل الروابط مع اصول 
الفن ومعناه احلقيقي، وأكدت اهمية 
ان يتذكر املرء ان كل انواع الفنون 
قامت على نفس االساسيات، وان 

ملتق���ى املرأة في موق���ع القيادة 
ميثل الفرص���ة املثالية لتحقيق 

هذا الهدف.
وقدم���ت اخلراف���ي جائزتها 
املعروفة باسم جائزة هبة اخلرافي 
للمرأة والفنون لنادي سيدات دبي 
الكويتية  السيدة  االولى لتنجح 
وتؤكد جناحها بإيجاد قاعدة قوية 
في بريطانيا والشرق االوسط الذي 
يحتاج حاليا ال���ى دعم الزعماء 

الرئيسني في املنطقة. 
يذكر ان اخلرافي عينت أخيرا 
كس���فيرة لتمثيل مؤسسة امير 
ويلز لالعمال اخليرية في الشرق 
االوس���ط وحصلت ف���ي يونيو 

الفنون كالرنسن عاوس بقصر 
سانت جيمس في لندن وجتديد 
القاهرة  السلطان طاز في  قصر 
القدمية، وإطالق مبادرة للحفاظ 
على اجلبل االخض���ر في ليبيا 
واعمال ترميم منبر صالح الدين 
باالردن، وافتتاح قاعة اجلميل في 
متحف فيكتوريا والبرت بلندن، 
وافتتاح متحف الفنون االسالمية 

في قطر. 
وقامت اخلرافي مبشاريع كثيرة 
اخرى ونظمت العديد من ورش 
العمل الفني���ة والثقافية لطالب 
مدرسة أمير ويلز للفنون التقليدية 
في اململكة املتحدة واالردن ومصر 

زوجة الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم حاكم دبي مبنح اجلوائز 
املختلفة ملجموعة من س���يدات 
املجتمع في الشرق االوسط من 
بينه���م اخلرافي، ه���ذه اجلائزة 
االنسانية تقديرا لنشاطها الواسع 
على مدار السنوات العشر املاضية 
الالمح���دود في مجال  وعطائها 
تشجيع الفنون والثقافة واحملافظة 
على جذورها وأصولها من خالل 
اجلهود التي بذلتها بالتنسيق مع 
مؤسسة أمير ويلز اخليرية في 

بريطانيا والشرق االوسط. 
ومنح امللتقى االمير الوليد بن 
طالل بن عبدالعزيز بصفته رئيسا 

ندرس جذورنا وتقاليدنا من خالل 
استيعاب الفنون التقليدية، مشيرة 
الى ان خل���ق الوعي بهذا املنهج 
اجلديد سيسد الهوة الفاصلة بني 
الثقافات والديانات ويولد املزيد 
من التس���امح بني ثقافات العالم 

املتنوعة.
وأضاف���ت اخلراف���ي ان ذلك 
لن يتأتى اال عن طريق مشاركة 
االفكار واجلهود مع قياديني آخرين 
وشرح االنشطة املتعلقة بالفنون 
للسيدات في موقع القيادة في هذه 
املنطقة، فهما الطريق االمثل إليجاد 
املؤازرات واالرضية املش���تركة 
لفعل املزيد، ولهذا الس���بب فإن 

املاضي على نوط ووسام الشعار 
امللكي الش���خصي من امير ويلز 
االمير تشالز تقديرا جلهودها في 
خدمة املؤسسة واالعمال اخليرية، 
وتعد اخلرافي أول واصغر سيدة 
عربية في العالم متنح مثل هذا 
الوسام الرفيع من الدرجة االولى 
تقديرا الجنازاتها في مجال الفنون 
وتتولى مسؤولية تعيني الرعاة في 
كل دول الشرق االوسط لتنسيق 
اجله���ود وتولي أف���كار جديدة 

وتنظيم االنشطة السنوية. 
وللخرافي مش���اركات كثيرة 
ف���ي االعمال اخليري���ة املتعلقة 
بالفن���ون مثل تنظي���م معرض 

اختي���رت هب���ة اخلراف���ي 
للحصول عل���ى جائزة تقديرية 
رفيعة إلجنازاتها في االنش���طة 
االنسانية ومساهمتها الفاعلة في 
االنشطة التي تتعلق بشؤون املرأة 

وتشجيع الفن والثقافة. 
وتسلمت اخلرافي التي تشغل 
منصب رئيسة مجلس املستشارين 
الدولي ألمير ويلز جائزة االجناز 
اإلنس���اني من األميرة هيا بنت 
حسني خالل ملتقى املرأة في موقع 
القيادة الذي عقد في دبي أخيرا 
من بني 500 قيادية في الش���رق 

االوسط. 
وقامت االميرة هيا بنت حسني 

واالمارات والكويت وساهمت في 
تأسيس مدرسة الفنون التقليدية 

في مصر واالردن وابو ظبي. 
وجنحت اخلرافي في توجيه 
الكثير من الطالب لبدء حياتهم 
العلمية بالعمل في األسماء التجارية 
املرموقة ومتعددة اجلنس���يات 
الكتس���اب اخلبرة التجارية من 
خالل تطبيق اخلطوط العريضة 
الفنون  االساس���ية لتصميمات 
التقليدية بغرض إنتاج أش���ياء 
ذات قيمة وجودة عالية وقابلة 
للتطبيق من الناحية التجارية، 
على ان تعكس هذه األشياء التراث 

واجلذور الثقافية.

هبة الخرافي أصغر سيدة في العالم تحصد جائزة اإلنجاز اإلنساني:
استيعاب الثقافات والحضارات أصبح أمرًا نادرًا ما أدى النخفاض التسامح
يجب أن نتذكر أن كل أنواع الفنون قامت على نفس األساسيات وخلق الوعي بأهمية جذورنا وتقاليدنا يسد الهوة الفاصلة بين الثقافات والديانات

إلنجازاتها في األنشطة اإلنسانية ومد الثقافات من خالل عملها كسفيرة لمؤسسة األمير تشالز الخيرية في الشرق األوسط وحصولها على النوط الملكي 

بانديث: معرض كينيا يحمل قيمة إنسانية 
ومعنوية قدمها الشباب الكويتي

حلول للمش���اكل االجتماعية 
واملعاناة التي يعيشها اطفال 
وشباب ممباسا، والذين يقدمون 
ايضا خدمات مختلفة للمجتمع 
املدارس،  ف���ي  التدريس  مثل 
وبناء الفصول الدراسية ومنح 
التسهيالت املدرسية االخرى.

بالذكر ان مشروع  اجلدير 
»K4K« جاء نتيجة للواقع األليم 
الذي ش���هدته احدى طالبات 
لوياك في ش���وارع ممباس���ا، 
حيث اطفال لم تتجاوز اعمارهم 
اخلامسة يشمون املواد اخلطرة 
كاجلاسولني والصمغ بدال من 
الغذاء الذي لم يجدوه، وهناك 
ايضا شباب يعانون من امراض 
املناعة املكتسبة  مزمنة كفقر 
)االيدز( الذي كان صديقا لهم 
منذ الوالدة، ونساء يصارعن 
احلي���اة دون ازواجهن الذين 
الفقر واجلوع  ماتوا بس���بب 
واملرض، هكذا هي احلياة في 
كينيا وهذا هو الس���بب وراء 

انشاء هذا املشروع.

فاطمة السعيد
اقام مركز لوذان الجنازات 
الش���باب )لوي���اك( معرضا 
للصور نظمته جلنة »الكويت 
الجل كينيا« K4K حتت شعار 
»كينيا ف���ي قلبي« وافتتحت 
املعرض املبعوث اخلاص لوزارة 
اخلارجية االميركية للتواصل 
مع املجتمعات االسالمية فرح 

بانديث.
والقت بانديث كلمة اعربت 
فيه���ا عن س���عادتها بافتتاح 
مثل هذا املع���رض ملا يحمله 
من قيمة انس���انية ومعنوية 
وايضا العمل التطوعي القيم 
الذي قام به الشباب الكويتي 
في كينيا والتي تعد من البلدان 
الفقيرة في افريقيا، واضافت 
انها من اشد املعجبني مبركز 
لوياك وبجميع اهدافه وبرامجه 
وانشطته التي يقدمها للشباب 
وامتنى ان اجده مثال حتتذي 

به الدول االخرى.
وتضمن املعرض العديد من 

الصور احلية التي عبرت عن 
جتربة احلي���اة احلقيقية في 
كينيا، خالل الرحلة التي قام بها 
طلبة اللجنة في يوليو املاضي 
والت���ي تعد الرحل���ة الرابعة 
للطلبة وقاموا بتسليط الضوء 
على الوضع السائد في كينيا 
من خالل تلك الصور التي قامت 

بالتقاطها آمنة حسني، وقامت 
بعرضها بهدف البيع، واستخدام 
العائد لتمويل مشاريع تدعم 
الشباب في ممباسا من خالل 
مركز استشارات الشباب الكيني 
»YCC« وال���ذي يقوم بادارته 
الكيني  مجموعة من الشباب 
املتعلم الذي يعمل على تقدمي 

»لوياك« أقام معرضًا للصور تحت شعار »كينيا في قلبي«

هبة اخلرافي تتسلم درع التكرمي من األميرة هيا بنت حسني خالل ملتقى املرأة الذي عقد في دبي مؤخرا النوط امللكي الشعار اخلاص باألمير تشالز الذي مت منحه لهبة اخلرافيهبة اخلرافي مع األمير تشالز

جولة داخل املعرض

)فريال حماد(فرح بانديث وفارعة السقاف مع احلضور في املعرض


