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 حرص���ًا منها على االنطالقة العاملية في عالم املوضة في 
العواصم العاملية، ورغبة ف���ي الوقوف على آخر اإلبداعات 
واالبتكارات على اختالف وتنوع أذواق املشاركني، قامت شركة  
Degrees 52 والتي سيشهد مجمع التالل افتتاح أول سلسلة 
من محالتها طليعة شهر أكتوبر املقبل بتنظيم رحلة عمل إلى 
العاصمة االسبانية مدريد حلضور انشطة أسبوع املوضة الذي 
يعد من أبرز االنشطة على مستوى العالم من حيث حضور 

كبرى شركات املوضة ومصممي األزياء العامليني.
وفي حديثه عن مش���اركة الشركة بهذا النشاط أفاد نائب 
املدير العام ل�  Degrees 52 عبدالعزيز عبد اللطيف صادق بأن 
تلك املشاركة قد صاحبها حدث على جانب كبير من األهمية، 
حيث قامت الشركة بتوجيه دعوة شاملة التكاليف إلى أربع 
مصممات كويتيات، والالتي سيعرضن تصاميمهن في أول 
محالت  Degrees 52 التي س���يتم افتتاحها في أكتوبر املقبل 
في مجمع التالل، حيث يحم���ل االفتتاح عديدا من املفاجآت 
التي س���تكون عامل إبهار من شأنه أن يحوز إعجاب وتقدير 

احلضور، مشيرا إلى أن الشركة أبرمت عدة اتفاقيات مع مجموعة من كبار املصممني 
العامليني وصناع املوضة، ستفصح عنها في الفترة املقبلة.

والالفت أن حضور شركة  Degrees 52 واملصممات الكويتيات كان له األثر األكبر 
خالل أسبوع املوضة في العاصمة االسبانية مدريد، حيث كانوا محط أنظار الصحافة 
والفضائيات األسبانية والعاملية التي أجرت جملة من اللقاءات املطولة مع املصممات 
الكويتيات، فقد أشادت الصحافة االسبانية بوفد Degrees 52 في صفحاتها األولى، 
وأثنت على التجربة الكويتية وعلى ابداع املصممات الكويتيات بعد ان تعرفوا على 
تلك اللمسات الفريدة واملميزة في عالم املوضة واألزياء العصرية. هذا، وقد أجرت 
القن���وات الفضائي���ة واحمللية لقاءات مع ممثلي ش���ركة  Degrees 52 حول املفهوم 

االبداعي اجلديد للشركة خاصة ان مفهوم الشركة يعد األول 
من نوعه على مستوى العالم.

كما نش���رت جريدة EL MUNDO االس���بانية لقاءها مع 
املصممات األربع، والتي ناقش���ت فيه تطورات املوضة في 
الكويت، واحلديث عن جتربتهن املقبلة في Degrees 52  كما 
كتبت صحيفة ABC تقريرا مفصال عن نش���اط وفد الشركة 
ط���وال األيام األربعة مع مجموعة م���ن الصور والتصاريح 

للمصممني.
وفي غضون ذلك سلط التلفزيون االسباني الضوء على 
مشاركة الوفد، حيث أقامت محطة Antena3 مقابلة حصرية 
ومباشرة من قلب املعرض مع الوفد املشارك وبث تلفزيون 

Decasa.tv تقريرا مصورا عن مشاركة الوفد في املعرض.
أجواء الرحلة الس���احرة اخلالبة والعروض التي فاقت 
التصور، واجله���ود املبذولة من املنظم���ني، حيث التنظيم 
واالهتمام بأدق التفاصيل، كان���ت محط إعجاب املصممات 
املشاركات الالتي أبدين سعادتهن باملشاركة في الرحلة، التي 
كانت دافعا لهن إلى رسم خطط مستقبلية وفتحا آلفاق جديدة للتفكير، وباعثا إلى 
الرغبة بوجود مثل هذه العروض في الكويت ولكن مع احملافظة على الطابع الكويتي، 
وكذلك الرغبة في تكرار تلك التجربة الرائعة حيث تتبلور في األذهان خبرات جديدة، 

تدفع الى االستفادة منها، ومن ثم بلوغ املصمم مرحلة الرقي واالبداع.
وفي حديثه أكد مدير التسويق بشركة Degrees 52 حمد سامي العلي أن الشركة 
بصدد تكرار تلك البعثات حرصا منها على التواجد في مثل هذه املناسبات، وحتقيقا 
للتواصل بني املصممني الكويتيني والعامليني، مشيرا إلى أن احملطة املقبلة ستكون 
نيويورك حلضور ورش���ات العمل مع كبرى الش���ركات العاملية التي تضم أش���هر 

مصممي األزياء.

لقطة جماعية حلفل العشاء

شافي الدوسري مرحبا بالدكتور بادي الدوسري

حديث جانبي بني دهيم محماس وشافي الدوسري

)أنور الكندري(الرائد عبداهلل حسيان وفالح بداح ومحمد ناصر يباركوناحملتفى به فارس فيصل متوسطا خاله فيصل وابن خالته حسيان الدوسري

النقيب مشعل الدوسري ومحمد رسام ونايف الدوسري في لقطة مشتركة

الدوسري 
يولم لزفاف فارس

الدوسري  أقام شافي بجاد 
واخوانه حفل عشاء مبناسبة 
زفاف ابنهم »فارس فيصل« على 
كرمية إحدى األسر السعودية، 
حض���ر احلفل لفيف من األهل 

واألصدقاء، وألف مبروك.

عاد س���ماحة الس���يد محمد 
باقر املهري الى البالد ويستقبل 
رواد ديوانه مساء يوم االربعاء 
من كل اس���بوع في ديوانه في 

اجلابرية.

يستقبل سفيرنا لدى اململكة 
العربية الس���عودية الش���قيقة 
الشيخ حمد جابر العلي ضيوف 
ديوانه مساء اليوم الثالثاء بعد 

صال املغرب.

املهري عاد
 إلى البالد

حمد اجلابر
 يستقبل ضيوف ديوانه

املصممات الكويتيات مع عدد من املصممني االجانب لقطة تذكارية للمصممات املشاركات في أسبوع املوضة في مدريد

متابعة من املصممات واحلضور الحد العروض

52 Degrees حمد العلي مع فريق

نائب مدير عام الشركة عبدالعزيز صادق

»Degrees 52« يضع بصمته في أسبوع الموضة بمدريد 
والمصممات الكويتيات يخطفن األضواء

حسن السهلي يقدم التهاني باملناسبة الزميل فهد الدوسري مستقبال متعب محماس الدوسري

خالد بن شافي مستقبال حسن الفرهود وابنه محمد


