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)محمد هاشم( بوتيك إرمنغيلدو زيغنا في مجمع الصاحلية  

من الرسومات املشاركة في املسابقة

اخلياط االيطالي خالل اخذ مقاسات الزبائن في البوتيك

تسجيل البيانات على قطع املالبس مالبس حسب الطلب

إبداع في رسم التراث الكويتي

بوتيك إرمنغيلدو زيغنا في الصاحلية ينظم »التفصيل حسب املقاس« مرتني سنوياً

برعاية وحضور وزير اإلعالم وحتت شعار »الكويت جميلة خضراء«

»زيغنا«.. عراقة التصميم حسب املقاسات

»كويت تاميز« حتتفل بختام أكبر مسابقة للرسم 
حلماية البيئة الكويتية 15 مايو املقبل

لميس بالل

أقيمت مساء الثالثاء املاضي 
أمسية فريدة من نوعها حتت 
عن����وان »التفصيل حس����ب 
املق����اس«، وذلك ف����ي بوتيك 
إرمنغيل����دو زيغنا الكائن في 
مجمع الصاحلية، حيث يقام 
هذا احل����دث مرتني س����نويا 
لزبائن البوتيك لتس����نح لهم 
الفرصة لتصميم ما يحلو لهم 
بحضور خياط من إيطاليا ليتم 
تصميم قطعة فريدة من القماش 
ليتسلمها الزبون وهي مكتوبة 
باسمه وتكون قطعة مختلفة عن 
باقي األزياء. و»زيغنا« هي دار 
أزياء إيطالية أسسها إرمنغيلدو 
زيغنا عام 1910 في تريفيرو، 
في قلب األلب اإليطالية. وكان 
إرمنغيلدو زيغنا يحلم بإنتاج 
أقمشة الثياب الرجالية األكثر 
متيزا في العالم، وقاده بحثه 
إلى شراء أجود أنواع الصوف، 
والكشمير واملوهير املتوافرة، 
وس����افر لهذه الغاية إلى بالد 
بعيدة مثل أستراليا، ومنغوليا 
وجن����وب أفريقيا، كما أضاف 
مؤخ����را ص����وف الفكونة من 
أميركا اجلنوبية. وميكن اآلن 
طلب بدالت إرمنغيلدو زيغنا 
املصممة حسب املقاسات من 
كل متاجر إرمنغيلدو زيغنا، 
وبات طلب البدالت والسترات 
والسراويل واملعاطف والقمصان 
وربطات العنق املصممة حسب 
الطلب متوافرا، فهذه اخلدمة 
اخلاصة حتترم مقاسات الزبائن 
واحتياجاته����م، وحتافظ في 
الوقت عينه على معيار عال 
من اجلودة التي تش����تهر بها 
زيغنا. وقد مر حمد الش����طي 
أخي����را بتجربت����ه األولى في 
البدالت املصممة حسب املقاس 
داخل متجر إرمنغيلدو زيغنا في 
مجمع الصاحلية في الكويت، 
وأج����اب عن بعض األس����ئلة 
التي طرحت عليه عن جتربته 

هذه:
بداية هل وجدت فرقا بني البدلة 
املصممة حسب املقاس والبدلة 

اجلاهزة؟
٭ الفرق هو في اختيار املواد 
التي نريدها حسب امليزانية، 
كما ميكن اختيار شكل قصة 
البدلة وإضافة بعض اللمسات 
اخلاصة، مثل خياطة احلروف 
األولى من االسم في الداخل، أو 
عند الرغبة ميكن أيضا إضافة 
جيب مخفي صغير، كما يقوم 

مبشاركة اكثر من 13 الف 
طالب وطالبة من 135 مدرسة 
ستحتفل جريدة كويت تاميز 
بختام مسابقة الرسم للطلبة 
التي أطلقتها في العاشر من 
ش���هر مارس حتت ش���عار 
»الكوي���ت جميلة خضراء« 
برعاية ش���ركة زين الرائدة 
في االتصاالت كراع رئيسي 
ويستضيفها فندق ماريوت 
الراع���ي املضيف،  الكويت 
بحضور وزير اإلعالم ووزير 
الدولة لشؤون الشباب الشيخ 

سلمان احلمود.
وقال نائ���ب املدير العام 
جلريدة كويت تاميز ومنظم 
املسابقة عدنان سعد: انه لفخر 
واعت���زاز لنا أن يرعى حفل 
توزيع اجلوائز وللعام الرابع 
على التوال���ي وزير اإلعالم 
وزير الدولة لشؤون الشباب 
الشيخ سلمان احلمود ونحن 
الكويت تاميز  في جري���دة 
نؤمن بأننا إحدى دعائم هذا 
املجتمع من الناحية اإلعالمية 
والصحافية، وإمياننا يتجدد 
كل عام باملساهمة في توعية 
املجتم���ع ب���كل فئاته لدعم 
ورعاية ونشر الوعي والثقافة 
البيئية الضرورية للحفاظ 
الطبيع���ة بعناصرها  على 
وثرواتهما فجاءت مسابقة 
التي تقيمها  الرسم للطلبة 
جري���دة كويت تاميز للمرة 
احلادية عشر بالتعاون مع 
الرائدة في االتصاالت  زين 
ال���ذي  وفن���دق ماري���وت 
س���يحتضن حف���ل توزيع 
اجلوائز في ال� 15 من ش���هر 
مايو، وتأتي املس���ابقة على 
مستوى املدارس احلكومية 
واخلاصة واألجنبية بجميع 
مراحلها الدراسية باإلضافة 
إلى مدارس ذوي االحتياجات 

اخلاصة.
وأوضح سعد ان مسابقة 
الرسم قدمت الكثير من األفكار 
واحللول التي تسهم في احلد 
من آثار التلوث البيئي، وأن 
هذه املس���ابقة البيئية أدت 
العديد  إلى تنفيذ وحتقيق 
من األهداف السامية وأهمها 
البيئة  غرس مفهوم حماية 
الطلبة وتوعية  في نفوس 
آفاقهم بأهمية احملافظة عليها 
وحتقيق تواص���ل أكبر مع 
املهتمة  املؤسسات املختلفة 

بهذا اجلانب.
أبدع الطالب  وتابع: لقد 
والطالبات بإظهار مواهبهم 
الفنية، وعب���ر كل من هبة 

خي����اط إيطالي محترف بأخذ 
كل املقاسات.

وكيف شعرت حني تسلمت 
البدلة وارتديتها؟

٭ كانت خالية من الشوائب، 
وتناسبني 100%، واملمتع 
أنني كنت جزءا من خياطتها 
من خالل االختيارات التي 

قمت بها.

كم استغرقت العملية وقتا؟
٭ استغرقت العملية 3 أسابيع 
منذ ان أخذ اخلياط اإليطالي 
املقاسات، والتي ميكن ان تكون 
في املتجر أو املنزل أو املكتب، 

إلى حني تسلمها.

هل يضم الطاقم خياطا 
إيطاليا طوال الوقت؟

٭ ال، يأتي مرتني في السنة.

وبراءة وحنان وعمر ويوسف 
وامين ووجيد وسميث وماريا 
وجنود وجاس���م وآخرين، 
وص���ل عدده���م إل���ى أكثر 
من ثالثة عش���ر الف طالب 
وطالبة لم يتجاوزوا السابعة 
عشرة من عمرهم حني أبدعوا 
برسم لوحات فنية زينوها 
مبا يحلمون به من صحراء 
خضراء نبتت فيها اشجار 
النخيل ويتوسطها بستان 
بزهور وورود أو علم الكويت 
محاط���ا باإلزهار أو خارطة 
الكويت متشحة بخمار من 
أو األبراج  امللون���ة  األزهار 
الش���امخة في علوها تطل 
بش���موخ على مي���اه بحر 
اخلليج، فكانت فكرة لوحة 
بل ثالثة عش���رة الف لوحة 
رسمها فنانون بعمر الزهور 
وأبدعوا في تعبيرهم باأللوان 
ومبقدرته���م على رس���م ما 
يؤمنون به في عقلهم وفكرهم 

وثقافتهم وأس���لوبهم حتت 
شعار الكويت جميلة خضراء 
جعل من هذه ملسابقة اكبر 
مسابقة للرسم في املنطقة 

إن لم يكن في العالم.
وأضاف ان املسابقة انتهت 
ومت تسليم اللوحات للجهة 
الفنية التي ستقع على عاتقها 
اختيار اللوحات الفائزة لكل 
فئة من اخلمس فئات حسب 

شروط املسابقة.
وتتكون اللجنة من الفنان 
التشكيلي عبد الكرمي العنزي 
والفنان التشكيلي عبدالعزيز 
آرتي والفنانة أميرة أشكناني 
والفنانة األوكرانية سفتالنا 
آرندت وسيتم عرض اللوحات 
الفائزة وتوزيع اجلوائز في 
حفل يقام مساء يوم األحد 
املواف���ق 15 من ش���هر مايو 
في فن���دق ماريوت الكويت 
الفائزين عن  وسيتم اعالم 

طريق مدارسهم.

سعد: نهدف 
لتوعية املجتمع 
بثقافة احلفاظ 

على البيئة 
وعناصرها 

وثرواتها طرح 6 رحالت 
إلى شاليهات فندق 

ومنتجع سيشل 
اجلليعة وشاليهات 

املهنا

أعلن فوز »اإلمام مالك« و»فاطمة الصرعاوي« باملركز األول في املنافسات

النادي العلمي يختتم مسابقة ميكانيكا السيارات الـ 24
عادل الشنان 

 
 أعلن النادي العلمي فوز 
التابعة  اإلم����ام مالك  ثانوية 
ملنطقة مبارك الكبير التعليمية 
باملركز األول على مس����توى 
املدارس الثانوية بنني، وثانوية 
التابعة  فاطمة الصرع����اوي 
ملنطقة حولي التعليمية على 
مستوى املدارس الثانوية بنات 
في مس����ابقة املهارات الفنية 
»محور السرعة واإلتقان في 
تبديل إطار الس����يارة«، اخر 
مح����اور مس����ابقة ميكانيكا 
السيارات واألنظمة املرورية 
ال� 24 لعام 2016 التي ينظمها 
النادي العلمي حتت رعاية نائب 

رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية الشيخ محمد اخلالد 
وبدعم من مؤسس����ة الكويت 
للتقدم العلمي، وبالتعاون مع 
وزارتي التربية والداخلية حتت 
شعار»الوعي املروري واملهارات 

الفنية اليدوية«. 
 وق����ال رئي����س اللجن����ة 
التنفيذية ملس����ابقة ميكانيكا 
السيارات واألنظمة املرورية 
م. خالد احلسن في تصريح 
صحاف����ي أم����س إن طالبات 
املدارس التابعة ملنطقة حولي 
التعليمية حسموا الفوز باملراكز 
الثالثة األولى ملنافسات هذا 
احملور على مستوى املدارس 
الثانوي����ة بنات املش����اركة، 

فباإلضافة إل����ى فوز طالبات 
مدرس����ة فاطمة الصرعاوي 
باملركز األول وحصولهن على 
الدرجة النهائية 80 درجة في 
زمن قدره 5 دقائق و23 ثانية، 
اس����تطاعت ثانوية اجلابرية 
الفوز بجدارة باملركز الثاني إذ 
حصلن طالباتها على الدرجة 
النهائية أيض����ا بفارق ثوان 
قليلة عن املركز األول بلغت 
23 ثانية فقط، واس����تطاعت 
ثانوية بيان من انتزاع املركز 
الثالث واحلص����ول على 79 
درجة في زمن قدره دقيقتان 

و41 ثانية.
 أما على مستوى املدارس 
الثانوية بنني املش����اركة في 

نفس احملور، فقد أعلن احلسن 
فوز ثانوية اإلمام مالك التابعة 
ملنطقة مبارك الكبير التعليمية 
بالفوز باملركز األول وحصول 
النهائية  الدرجة  طالبها على 
للمس����ابقة في زم����ن قدره 3 
دقائق، وثانوية عبداللطيف 
التابعة ملنطقة  الغامن  ثنيان 
التعليمية باملركز  الفروانية 
الثان����ي وحصل����ت على 78 
درجة في زمن قدره 4 دقائق، 
واملركز الثالث جاء من نصيب 
ثانوي����ة ناصر عبداحملس����ن 
السعيد التابعة ملنطقة حولي 
التعليمية وحصلت على 76 
درجة في زمن قدره 4 دقائق 

و36 ثانية. 

عبداهلل العنزي

خصومات على التذاكر الترفيهية واملعاهد ومكاتب السفريات والعيادات

العنزي: انطالق التسجيل مبهرجان الصيف
في »تعاونية الصباحية« أول مايو ويستمر حتى 30 منه

محمد راتب

أعلن رئيس مجلس إدارة 
جمعية الصباحية التعاونية 
عبداهلل العنزي انطالق أنشطة 
املهرجان الصيفي لعام 2016 
بداية مايو املقبل وحتى 30 منه، 
وهو يشمل مجموعة واسعة 
الفعالي����ات بتخفيضات  من 
وخصوم����ات متفاوت����ة على 
الترفيهية واملعاهد  األماك����ن 
ومكاتب السفريات والعيادات 

ورحالت مميزة للمساهمني.
وأشار إلى أنه سيتم خالل 
العام احلالي طرح 6 رحالت 
إلى شاليهات فندق ومنتجع 
سيش����ل اجلليعة وشاليهات 
املهنا، حيث مت التسجيل من 
قبل املساهمني يومي االثنني 
والثالثاء وأجريت القرعة مساء 
أمس األربع����اء، موضحا أن 
األولوية في املشاركة ستكون 
للمساهمني الذين لم يسبق لهم 

املشاركة سابقا.
خصوم����ات  أن  وذك����ر 
الشاليهات 50% على السعر 
األصلي، ومت توزيع الرحالت 
إلى فندق ومنتجع سيش����ل 
اجلليعة على 3 فترات األولى 
من 5 إلى 7 مايو والثانية من 
12 إلى 14 والثالثة من 19 إلى 
21 منه، وأما ش����اليهات املهنا 
فستكون الرحلة األولى من 4 

إلى 7 مايو والثانية من 12 إلى 
14 والثالثة من 19 إلى 21 منه. 
وزاد بأنه جرى تشكيل فريق 
أرقى  إداري متكام����ل لتقدمي 
اخلدمات للمشاركني في رحالت 
الش����اليهات مع برنامج مميز 
ومسابقات متنوعة وتوزيع 
التس����لية  الهدايا وبث روح 
واملرح خالله����ا، موضحا أنه 
سيكون هناك برامج خاصة 

لألطفال وجميع األعمار.
وفي إطار متصل ذكر العنزي 
أن املهرجان الصيفي سيكون 
حافال أيضا بتخفيضات على 
تذاكر األماكن الترفيهية تصل 
إلى 65% وتشمل األكوابارك، 
املسيلة املائية، املركز العلمي 
آي ماك����س اكواريوم )كبار(، 
املرك����ز العلم����ي آي ماك����س 
اكواري����وم )صغ����ار(، طفل 
املستقبل ورصيد 20 دينارا، 
كوي����ت ماجي����ك ورصيد 10 
دناني����ر، بينت بول 50 طلقة 

+ اللبس.
وتابع العنزي بأنه سيكون 
هن����اك أيض����ا خصومات في 
املعاهد التدريسية والتدريبية 
وتتضمن معهد برقان للتدريب 
دورة كمبيوتر دورة F، معهد 
بالتينيوم الصحي اش����تراك 
3 اش����هر، ومعهد بالتينيوم 
الصحي اش����تراك 6 اش����هر، 
معهد اكسجني املنقف اشتراك 

3 اشهر، معهد اكسجني املنقف 
اشتراك 6 شهور، معهد بيالتس 
للسيدات اش����تراك 3 شهور، 
نادي الساحل مجمع أحواض 
السباحة اشتراك شهر، أكادميية 
سبورتي لكرة القدم اشتراك 
شهر، أكادميية سبورتي لكرة 
القدم اشتراك شهرين، أكادميية 
سبورتي لكرة القدم اشتراك 

3 شهور.
أننا س����نقدم أيضا  وبني 
خالل ش����هر مايو خصومات 
للمساهمني في مكتب سفريات 
الصفا على التذاكر واإلقامة في 
كل من تركيا ولندن وباريس 
واملالدي����ف، إلى جانب عيادة 
الصالح كلينك، مش����يرا إلى 
أننا مس����تمرون في طرح كل 
ما هو مفيد للمساهمني الكرام 
وم����ا يتوافق م����ع تطلعاتهم 
واحتياجاته����م وجميع أفراد 

عائلتهم.
وأوض����ح أن املهرج����ان 
الصيفي لهذا العام مميز بكل 
املقاييس ويأتي قبيل ش����هر 
رمضان املبارك الذي سيشهد 
الكثير من الفعاليات واألنشطة 
املتنوع����ة التي تنس����جم مع 
قدسية هذا الش����هر الفضيل 
أمله في  ومكانته، معربا عن 
أن يكون مهرجان صيف 2016 
عند حسن ظن املساهمني الكرام 

ويلبي تطلعاتهم.

سيارة »كيا ريو« من »طفل املستقبل«

الرومي: اإلقبال على مهرجان السيارة شهد تصاعداً كبيراً

»طفل املستقبل« تنظم سحباً على سيارة »كيا ريو« اليوم
ضمن انطالق مفاجآت طفل 
املستقبل الترفيهية العقارية 
»فيوتش����ر كي����د« ملهرجان 
السحب على سيارة كيا ريو، 
أكد نائب الرئيس التنفيذي في 
الشركة خالد املجرن الرومي، 
ان نسبة اإلقبال على مهرجان 
السيارة شهدت تصاعدا شديدا 
في جميع الفروع، موضحا ان 
قيمة العرض املقدم هي عشرة 
دنانير، حيث يس����تمتع فيها 
الطفل بألعاب طفل املستقبل 
الشيقة، وتؤهله أيضا للدخول 

على سحب سيارة كيا ريو.
وأك����د الروم����ي ان موعد 
سحب الكوبون إلعالن الفائز 
اليوم اخلميس س����يكون في 
الس����اعة 6 مس����اء في  متام 
فرع طفل املستقبل بالساملية 
سيتي سنتر، وسيتضمن حفل 
السحب العديد من الفعاليات 
واملفاجآت املتنوعة وحضور 
شخصيات »افتح يا سمسم« 

الشهيرة.

جانب من احملاضرة 

»بوكسهل« نظمت محاضرة عن »الوعي الضريبي«
آالء خليفة

استضافت كلية بوكسهل الكويت 
وزارة املالية ممثلة بالقطاع الضريبي 
لتعريف طلبتها باالنشطة اخلارجية 
التي تنظمها الوزارة بهدف نش����ر 
الوعي الضريب����ي، وحاضر فيها 
الباحث املالي براء الغنام والباحث 
املالي شيخة األحمد، وتخلل الندوة 
عرض تقدميي بعنوان »الضريبية 

مصدر دائم للتنمية«.
وركزت احملاضرات على أهمية 

الضريبة في املجتمع وبيان القوانني 
الضريبية املطبقة حاليا في الكويت 
واإلعف����اءات الضريبية وأنواعها، 
باإلضافة إلى األحكام العامة لضريبة 
الدخل الكويتية، مما أثار نقاش����ا 
مثمرا بني احملاضرات والطالبات، 
وفي اخلتام قامت مديرة ش����ؤون 
الطلب����ة باإلنابة في الكلية س����مر 
حموري، بالثناء على احملاضرات، 
أبدى القطاع الضريبي شكره على 
كل التسهيالت التي قدمتها الكلية 

لتحقيق األهداف املرجوة.

خياط إيطالي يصمم 
قطعًا فريدة للزبائن 

عليها أسماؤهم 
خالل 3 أسابيع


