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التوسعة تضم مكتبة 
خاصة للقراءة وناديًا 
صحيًا نسائيًا يتميز 

بخصوصيته

الصالون النسائي 
واملطاعم توفر أجواء 

خاصة للزوار

انطالق تنفيذ املرحلة الثانية في degrees 52 على مساحة 2000 متر مربع
سيختلف مضمونها ومحتواها 
من حيث نوعية االهداف التي 
وضعت من اجلها واملشاركني 
فيها وس���تركز عل���ى اجلانب 
االعالم���ي والثقافي، كاش���فا 
اذاعة خاصة  املفاجأة باطالق 
صمم مكانها ف���ي املجمع ومت 
جتهيزها بآخر االجهزة احلديثة 
املتطورة في عالم التكنولوجيا 
والبث االذاعي احلي وس���يتم 
اع���داد مجموعة م���ن البرامج 
املنوعة يشارك فيها نخبة من 
االعالميني الكويتيني املعروفني، 
كما سيكون هناك مسرح متعدد 
االغراض واالستخدامات سواء 
للعروض املسرحية او امللتقيات 
واالنشطة االخرى والعروض 
املختلف���ة ليمث���ل ج���زءا من 
املساهمة في احلركة الثقافية، 
والت���ي ايضا س���ندعمها من 
خالل املكتب���ة اخلاصة والتي 
تعد االولى من نوعها وستضم 
كتبا كويتية مختلفة التاريخية 
منها والثقافية والرواية وكتب 
االطفال يستطيع الزائر القراءة 
في مكان هادئ ومناس���ب مع 
وجود املطعمني بجانبها وكذلك 
الصال���ون النس���ائي اخلاص 
والذي اعطى ق���درا كبيرا من 
اخلصوصية يتناسب مع املرأة 
واحتياجاتها مع وجود النادي 

الصحي اخلاص بها.
وزاد العلي ان مصمم الديكور 
م.احم���د البغلي هو من وضع 
التصميم لهذه املرحلة ليستكمل 
ما بدأه في املرحلة االولى والتي 
اس���تخدم فيها نظرية »االثاث 
املذاب« وربطها مع اسم الشركة 
الذي  الغريب  ليخرج بالشكل 
ظهر مناسبا ومتناسقا مع ما 
يقدم، مضيفا ان الشكل اجلديد 
للديكور سيتناسب مع ما سيقدم 
في التوسعة وبشكل آخر نتمنى 
ان يكون على قدر ما يتوقعه 

اجلمهور منا.
العلي على  وختاما ش���دد 
ان الشركة س���تواصل نهجها 
وستعمل على ان تفتح االبواب 
املغلقة التي عانى منها املوهوب 
الكويتي وستسخر كل االمكانات 
له، مشيرا الى ان هناك خططا 
مس���تقبلية بعد هذه املرحلة 

سيكشف عنها في وقتها.

بع���د ان حتقق���ت اه���داف 
املرحلة االولى وبعد ان اصبحت 
اخلطى ثابتة واكثر قوة وثباتا، 
ومن خالل االصداء الواس���عة 
واالش���ادات التي تلقتها فكرة 
مشروع degrees 52 واحتضنت 
خاللها االبداع الكويتي متمثال 
باملواهب الكثيرة التي ميتلكها 
املصممون الكويتيون س���واء 
او اكسسوارات  اثاث  او  ازياء 
او عط���ورات او تأليف الكتب 
التي متتلك  وسلسلة املطاعم 
متيزا عن غيرها، كل هذه واكثر 
كانت هي املفتاح الكمال اخلطة 
واالنطالق الى املرحلة الثانية 

في اخلطة العامة للشركة.
كش���ف نائب املدي���ر العام 
ف���ي ش���ركة degrees 52 حمد 
العل���ي ان املرحلة الثانية من 
املشروع قد انطلقت وهي اآلن 
التنفيذ االولى من  في مرحلة 
خالل التوسعة اجلديدة في مقر 
التالل  الواقع مبجمع  الشركة 
مبنطقة الش���ويخ، مؤكدا انها 
ستمثل النقلة النوعية للشركة 
وسيتم االنتهاء منها في شتاء 

.2011
وقال العلي ان املساحة التي 
ستقام عليها هذا املرحلة نحو 
2000 متر مربع ستضاف الى 
 52 degrees �املساحة احلالية ل
ليواصل املشروع توسعه وفقا 
ملا هو مقرر في اخلطة التكميلية 
ولتحقيق االهداف الكبيرة التي 
وضعت قبل البدء في املشروع 
والتي م���ن اهمه���ا احتضان 
تل���ك املواهب التي حتتاج الى 
من يدعمه���ا، فالكويت زاخرة 
باالمكانات الكبيرة والقادرة على 
املنافسة مبختلف املجاالت، قائال 
ان ما دعانا الى البدء في املرحلة 
الثانية هو النجاح الذي حتقق 
في الفترة املاضية والذي شهد 
له اجلميع لي���س في الكويت 
فقط ب���ل وم���ن دول اخلليج 
العربي، وهذا كان الدافع االكبر 
الكمال مسيرتنا مع احملافظة 
على هويتنا االساس���ية التي 
انتهجناها والتي حتتمها علينا 
مس���ؤوليتنا مبشروع كويتي 
الهوية موجه باسلوب يتناغم 

مع العصر.
واوضح ان التوسعة اجلديدة 

حمد العلي

العنود العثمان

بيبي الغامن: معرض األثاث املنزلي تضمن آخر تصميماتي وتنوعت ما بني الكالسيكية والعصرية
لمن يسمعه كاشفة ان القادم 

سيكون اجمل مع وجود 
الرغبة في التجديد والتطوير 

لكل ما يعرض في الشركة.

معرض ناجح 

من جهتها قالت العنود 
العثمان ان معرض األثاث 

المنزلي األول الذي نظمته 
الشركة شهد إقباال جماهيريا 
كبيرا فاق تصوراتنا واعطانا 

دفعة معنوية كبيرة لنكمل 
مسيرتنا في الشركة خاصة ان 

المعرض كان للمصممة بيبي 
الغانم التي يشهد لها الجميع 

ويعرف تصميماتها التي تتميز 
بالخصوصية.

 واضحت ان الشركة قد قامت 
باإلعالن عن المعرض الذي 

استمر لمدة 5 أيام بالصحف 
والمواقع االجتماعية واإلعالمية 

االلكترونية على شبكة 
االنترنت عبر الـ»فيس بوك« 

والـ»تويتر« والمدونة الخاصة 
بالشركة حتى يتسنى للجميع 
الحضور واالطالع واقتناء كل 

ما هو مميز للمصممة بيبي 
الغانم التي تعد قطعها فريدة 

ومميزة وال تتكرر وهذا السر 
وراء محاولة الجميع الحصول 

على ما تقدمه دائما.
وأكدت العثمان ان الشركة 

تسعى دائما الى اطالع 
الجماهير على كل ما هو جديد 
مؤكدة ان معارض أخرى سيتم 

االعالن عنها سواء لألزياء أو 
االكسسوارات أو العطورات أو 
األنشطة والبضائع المتواجدة 

في الشركة كلها على حد سواء 
ليبقى مرتادو degrees 52 على 

اطالع دائم لكل ما هو جديد.
واشارت الــى أن الشركة 
تواكب التغيير السريع في 

الموضة وتتماشى معها على 
اختالفها.

الخامات المستخدمة والشكل 
العام لقطع األثاث المكونة 
للطقم. وانها تراعي الذوق 

الخاص للنخبة خاصة وتحاول 
ان تقدم ما يرضي الجميع.

وكشفت الغانم أن المعروضات 
التي تم طرحها هي ما سيميز 

المكان الذي ستوضع فيه فهي 
ال تتكرر كثيرا وتصنع منها 
قطعا محدودة فمن يقتنيها 

سيكون مميزا عن غيره 
بالطبع.

 52 degrees التنسيق مع ادارة
التي دائما ما تكون في قمة 
التعاون من حيث توفير كل 

 52 degrees المستلزمات، دور
في االنتشار كبير من حيث 

الدعايات degrees 52 تسخير 
الصعوبات وتوفير االمكانيات 
في للمعرض خاصة في مجال 

الدعاية واإلعالن واالخبار 
من خالل الوسائل المختلفة 
المتاحة سواء المقروءة أو 

المسموعة مما يعطينا جميعا 
دافعا الى اكمال مسيرتنا 

وتطوير امكاناتنا المختلفة 
فقد تحقق الكثير وخاصة 

االنتشار الواسع ما بين 
 52 degrees الناس فقد أصبح

عالمة مميزة واسما معروفا 

للديكور المنزلي. مضيفة 
ان أهداف المعرض بتعريف 
الناس بمواكبة هذه األشكال 

الحديثة والجديدة والتي تحمل 
لمسة كويتية معبقة بتاريخنا 

قد وصلت كما أردناها بعد 
التجاوب والتفاعل الكبير من 
الجمهور الكبير الذي حضر 

المعرض خالل أيامه الخمسة. 
ولديه القدرة على ان يقيم 
االعمال الختالفها عما هو 

موجود في الساحة واستطعنا 
تعريف المجتمع بهذا النوع 

من الحرف وتطويرها الى 
الديكور الحديث.

وأوضحت انها عرضت 
تشكيلة من آخر ما صممته 

وأنجزته غلب عليها عدة 
طوابع ولم تقف على طابع 
واحد من خالل التصميم 
فمن األثاث ما غلب عليه 

الطابع الكالسيكي ومنها ما 
كان عصريا يتناسب مع من 
يعشقون هذا النوع خاصة 
ان االسرة الكويتية لديها 

القدرة على التخيل وتذوق 
القطع الجميلة التي تضيف 

شيئا للمنزل أو أي مكان 
آخر. مضيفة ان هناك اختالفا 

عما قدمته سابقا خاصة في 

 52 degrees أقامت شركة
معرض األثاث للمصممة 

الكويتية بيبي الغانم صاحبة 
الماركة »Maze« واستمر لمدة 

5 ايام لعرض آخر منتجاتها 
من األثاث والديكور المنزلي 

خاصة انه ما تقدمه هو 
مصدر اهتمام دائما لتميزه 
من حيث األسلوب والشكل 
والمواد المستخدمة فيه من 

خشب وخامات واكسسوارات 
والفكرة التي تريد إيصالها مع 

الحفاظ على الذوق الكويتي 
المتميز بجوانب دقيقة في 

تصميم األثاث المنزلي. ويذكر 
ان بيبي الغانم شاركت في 

العديد من المعارض العالمية 
في أميركا وأوروبا وحصدت 
مجموعة من الجوائز وحازت 
على مراكز متقدمة وشهادات 
من كبرى الشركات العالمية 

ولها شهرة واسعة في الكويت 
ومنطقة الخليج خاصة. وقد 

شهد المعرض اقباال جماهيريا 
كبيرا دل على القيمة الكبيرة 
التي تقدمها المصممة بيبي 

الغانم في تصميماتها داخل 52 
.degrees

 قالت الغانم: بداية ان فكرة 
المعرض الذي استمر لمدة 5 
أيام جاءت نتيجة لرغبة زوار 
وزبائن األثاث المنزلي الذي 

اختص به او المعروضات 
االخرى في المحالت التابعة 

للشركة ولمعرفة ما هو 
جديد في عالم األثاث المنزلي 
واكتشاف جديدي خاصة مع 
اقتراب شهر رمضان الكريم 
وكما هو معروف ان األسرة 

الكويتية خصوصا تعتبره 
واألعياد مواسم تغيير مع 
الفرحة التي تعم الجميع. 
ولذلك جاءت الفكرة حتى 

يطلع الجميع على ما هو جديد 
في خط الموضة بالنسبة 

بيبي الغامن

العلي: امتداد للنجاح املتحقق وترتكز على اجلانب اإلعالمي والثقافي ومفاجأتنا »إذاعة« و»مسرح« بالتكنولوجيا احلديثة


