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عبدالحميد الخطيب
حضور حاشد من ابرز 
جنوم املجتمع ملش���روع 
كويت���ي ش���بابي %100 
خالل افتتاح معرض »52 
دجريز« في مجمع التالل 
مبنطقة الشويخ، ما اعطى 
منظميه وأصحاب املشروع 
دفع���ة معنوي���ة كبيرة 
لالستمرار في املستقبل، 
حيث اع���رب اجلميع عن 
اعجابه���م الالمحدود مبا 
رأوه في املعرض من اجناز 
الكويتي والذين  للشباب 
اثبتوا قدرتهم على االبداع 

في مختلف املجاالت. 
افتتحت االبواب للمرة 
األولى في السادسة مساء 
ليتوافد احلضور مباشرة 
الكتشاف ما يقدمه املعرض 
لزواره، وقد بدا الش���كل 
ب���ه املعرض  الذي صمم 
مختلف���ا خاصة انه اتخذ 
النمط التجريدي ليتوافق 
مع نوع املعروضات التي 
متيزت باللمسة الكويتية 

فكرة وتصميما وتنفيذا. ومن جهته اعرب رئيس مجلس االدارة 
عبداهلل غازي املضف عن س���عادته الغامرة بهذا االجناز، مبينا 
وعي اهل الكويت وقدرة الشباب الكويتي على االجناز ومواكبة 
املوضة العاملية مبختلف مجاالتها، ومشيرا إلى أن ما رآه احلضور 
هو البداية فقط وستكون هناك خطط وخطوات كبيرة على املدى 

القريب والبعيد.
وأكد املضف دعم القائمني على املشروع لكل املواهب الشبابية 
داعيا إياها الى استثمارها في »52 دجريز«، وقال ان جميع املصممني 
املتواجدي���ن في املعرض هم كويتيون نفذوا أفكارهم بأنفس���هم 
ليصبح حلمهم حقيقة، مقدما شكره للجميع احلضور واإلعالم وكل 

الذين عملوا على املشروع 
ليخرج الى النور.

من جهتها أكدت عضو 
النائبة  مجل���س األم���ة 
د.أسيل العوضي ان ما رأته 
اليوم هو مفخرة للشباب 
الكويتي مؤكدة على انها 
دوما تثق في قدرتهم على 
القي���ادة والوص���ول الى 

النجاح.
ودعت اجلميع للحضور 
الى املعرض الكتشاف ما 
العقول وااليدي  انتجته 
الى  التي تدعو  الكويتية 
الفخر وحتى يعلموا قدرتها 
عل���ى منافس���ة املاركات 
العاملية املختلفة، مقدمة 
شكرها لكل الذين كافحوا 

ليصبح املشروع واقعا.
اجلدي���ر بالذك���ر ان 
مشروع »52 دجريز« يعتبر 
األول من نوعه في الكويت 
حيث يحتوي على تصاميم 
اكثر م���ن أربعني مصمما 
كويتيا من الشباب تتنوع 
ما بني األزياء النس���ائية 
والرجالية تضم اكثر من 16 محال وقس���م الفن والتصاميم الذي 
يضم 9 معارض اما قسم الشنط واالكسسوارات فيضم أكثر من 
4 معارض باالضافة الى أقسام املجوهرات للمصممة خولة األيوب 
والكتب واملطاعم التي تضم هنوف البلهان وباكد وتشوي غووي 
وفروبي باالضافة الى قطع اجللوس للصاالت والتي تتميز بلمسة 
كويتية وجمالية في التصميم إضافة ملعروضات اخرى مميزة. 

وس���يفتح »52 دجريز« أبوابه لزواره من الس���اعة السادسة 
مس���اء وحتى العاشرة في االس���بوع االول بينما ستكون أبوابه 
مفتوحة من العاش���رة صباحا وحتى العاشرة مساء اعتبارا من 

االسبوع املقبل.

أسيل العوضي أشادت بالمشروع ودعت الجميع للحضور واكتشاف ما أنتجته العقول واأليدي الكويتية

مصطفى املضف مع عدد من أصدقائه

جولة في املعرض

من إبداعات الشباب الكويتي حضور مميز في افتتاح »52 دجريز«

نبيلة النصار مع عدد من احلضورمشاركتان في املعرض الزميل اإلعالمي عبداهلل بوفتني مع زوجته وجنلهما عبدالرحمن

رئيس مجلس إدارة »52 دجريز« عبداهلل غازي املضفالنائبة د.أسيل العوضي في جولة باملعرض

عبداهلل املضف مع مدير إدارة اإلعالم في »الوطن« عبدالقادر اجلاسم

عبداهلل المضف: »52 دجريز« حّول حلم الشباب الكويتي إلى حقيقة
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