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نادي الفتاة يشارك في البطولة العربية للطاولة ببيروت مول 360 يختتم أنشطة »زوايا الشغف«

استضاف مول 360 احدث مراكز التسوق 
في الكويت، انشطة برنامج زوايا الشغف 
الذي قدم مجموعة من االنشطة والعروض 
الفنية التي حملت مفاهيم وقيما انسانية 
بش���كل ج���ذاب ومبتكر تعك���س مواهب 
وامكاني���ات الش���باب املتطوعني القائمني 
على احلدث حتت اش���راف »مجوعة زوايا 

الشغف«.
وبهذه املناسبة صرحت مديرة التسويق 
في مول 360 كالوديا لوبوشينس���كا، بأن 
استضافة انشطة زوايا الشغف يعد شكال 
من اش���كال دعم املول لالنش���طة الفنية، 
والتعليمية والثقافية،وخاصة التي تسلط 
الضوء على املواهب الشابة حيث استضاف 
عددا من االنش���طة منذ افتتاحه في العام 
املاضي، ويعد برنامج زوايا الش���غف من 
بني اهم االنش���طة التي حتث على العمل 
التطوعي وتسعى لنشر مبادئ وقيم انسانية 

وتستثمر مواهب الشباب الكويتي.
وتضمن البرنامج الذي اقيم على مدى 
ثالثة ايام، عرضا مسرحيا من تأليف الشابة 
املوهوبة التي لم تتجاوز التاسعة عشرة 
من العمر، مرمي العماني كما مت عرض كتاب 
ياسمينا دشتي البالغة من العمر احد عشر 
عام���ا والتي صاغت اول مؤلفاتها بعنوان 
»اليوم الذي وجدت نفسي فيه« وهي في 
التاس���عة من العمر، هذا ومت بيع الكتاب 

لصالح بيت عبداهلل لرعاية االطفال.
كما قدم املعرض كتابا كوميديا مصورا 
يجسد بعض املعاني االنسانية بشكل فكاهي 
وبحبكة فريدة على نغمات موسيقى البيانو 

يعزفها الشاب املوهوب احمد البحر.
واختتمت لوبوشينسكا بأن: الهدف من 
خالل دعم هذا النوع من االنشطة واملعارض 
الفنية والثقافي���ة ان جنعل من مول 360 

غادر وفد نادي الفتاة الرياضي لكرة الطاولة ملتقى عشاق الفن والثقافة في الكويت.
برئاسة الشيخة فريحة االحمد وذلك للمشاركة في 
البطولة العربية ال� 22 لكرة الطاولة التي تستمر 

حتى 27 اجلاري املقامة في لبنان »بيروت«.
حيث اكدت رئيسة النادي الشيخة فريحة االحمد 

استراتيجية النادي اجلديدة للنهوض مبستوى 
رياض���ة املرأة في الكويت وتكثيف املش���اركات 
اخلارجية لالرتقاء بااللعاب الرياضية ومستوى 
الالعبات الكتساب خبرات جديدة تساهم في التقدم 

وتطور احلركة الرياضية النسائية.

الشيخة فريحة األحمد تتوسط فريق نادي الفتاة للكرة الطائرة

لقطة تذكارية لعدد من الشباب املشاركني بأنشطة زوايا الشغف في مول 360

أرقى األزياء النسائية من »شوماخر«

رانيا اخلالد تتوسط دوروثي شوماخر والسفير األملاني وعددا من العارضات

دوروثي شوماخر ورانيا اخلالد

عزف موسيقي

دوروثي شوماخر ورانيا اخلالد وحصة وسارة وهيا مع احلضور

متطوعون في برنامج »زوايا الشغف«

أزياء شوماخر األلمانية للمرأة العصرية
 في مجمع الصالحية

كما تأتي خطوة افتتاح بوتيك ش����وماخر ف����ي مجمع الصاحلية 
لتنس����جم مع تطلعات املرأة الكويتية احلريصة على أناقتها، املعنية 
بإطاللتها العصرية، إطاللة استثنائية فريدة جتسد شخصيتها وحتقق 
خصوصيتها، كما جتسد املبادرة خطوة للتطلع شركة مشاريع اخلالد 
املالكة ملجموعة من محالت األزياء العاملية واحدى مجموعة ش����ركات 
اخلالد، الى اتباعها بخطوات أخرى مماثلة تنشد التركيز على تواجد 

محلي مؤثر سعيا لالنتشار واالنطالق اخلليجي ومن ثم اإلقليمي.
جتدر اإلش����ارة الى ان بوتيك ش����وماخر يلبي احتياجات األنثى 
الشابة واملرأة العصرية كاملة سواء على صعيد األزياء أو الكماليات، 
كما توظف عالمة ش����وماخر اخلامات ذات اجلودة العالية بتصاميم 
قائمة على أس����اس اإلدراك التام الحتياجات املرأة األنثى وأس����لوب 

حياتها اليومية.

لميس بالل
في حشد غفير ضم السفير األملاني وحرمه واملصممة الشابة األملانية 
دوروثي شوماخر صاحبة عالمة شوماخر العاملية ألزياء املرأة وكمالياتها، 
وعددا من الصفوة، ونخبة س����يدات املجتمع الكويتي الراقي وممثلني 
عن وسائل اإلعالم ومندوبي الصحف احمللية، افتتحت شركة مشاريع 
اخلالد ممثلة بحضور خالد ورانيا اخلالد بوتيك ش����وماخر، األول في 
دول اخلليج ومنطقة الشرق األوسط وعالمة األزياء األنثوية الراقية 

ذات الشهرة العاملية الكبيرة، في مجمع الصاحلية الراقي.
وعن العالمة حتدثت املصممة الشابة دوروثي شوماخر بحب وولع 
وشغف وعشق ال محدود، مؤكدة ان: »نساء شوماخر منفتحات عقليا، 
متعددات األوجه، يعرفن أهدافهن، ال يسمحن ألنفسهن بأن يتم قمعهن، 
فهن يس����تغللن كامل ما يتاح لهن من ف����رص، ويتمردن على الهياكل 
الثابتة، وأضافت: انهن يتمتعن بثقة النفس، ويتصفن باالستثنائية، 
واخلروج عن املألوف وحتدي الثوابت، كسر القواعد والقيود التقليدية، 

ويحققن أهدافهن«.
وعن أزيائها أردفت دوروثي شوماخر املصممة الشابة: »قمة األنوثة، 
منتهى اإليحاء باخلصوصية، جتانس األلوان بأس����لوب غير متوقع، 
وإب����راز للتناقضات املتناغمة بهدف خلق مش����اعر غاي����ة في التميز، 
وتعايش للخام����ات الرائعة مع احلرير إليجاد إطاللة تتس����م بالقوة 

البالغة والرقيقة في آن«.
وعن كماليات شوماخر تفاخرت دوروثي قائلة: »عند تفحصها عن 
كثب، نكتشف مدى العناية الدقيقة املختبئة بثقة مضافا اليها التفاصيل 
التي مت خلقها بعشق كبير وعناية فائقة جلعل شخصية املرأة تنعكس 

في أناقتها، لتؤكد على خصوصيتها واستقالليتها«.

)قاسم باشا(خالد اخلالد ودوروثي شوماخر والسفير األملاني ورانيا اخلالد يقصون شريط االفتتاح

روح العود الشرقي إبداع جديد من »أمل الكويت«
روح الع���ود الش���رقي 
عطر رائع وفريد من نوعه 
يدخل بقوة إلى عالم اجلمال 
أيدي خبراء  والتفرد على 
التي  الكويت  أمل  ش���ركة 
ارتقت إلى قمة عالية يصبو 
إليها اآلخرون واكتس���بت 
حب ورضا عمالئها عشاق 

العطور األصيلة.
روح العود الشرقي عطر 
يداعب محبيه بنسمات دهن 
العود املرصع بلمسات من 
روح املسك والعنبر، لتضفي 
على الشخصية هالة متميزة 
من الثقة واالفتخار للرجال 

واملرأة اخلليجية.
روح الع���ود الش���رقي 
عطر يكتمل جماله بقارورة 
منف���ردة ف���ي جماله�������ا 
وغموضها تصحبك إلى عالم 
من الترف وتكللك بشع����ور 
الفخ���ر والش���غف  م���ن 
واالث����ارة بأسلوب شرقي 
يحاكي العصر لترافق اكثر 
أناقة ومتيزهم في  الناس 
عالم الدالل الذي ال ينتهي 

أبدا.


