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«تشارلز آند كيث».. تصاميم مبنظور جمالي
وبريق فاخر.

مجموعة المنتجات
احلقائب: حقيبة صغيرة 
بقفل كبس ومقبض علوي، 
محفظــــة مبشــــبك معدني، 
محفظة بقفل كبس، محفظة 
كيج، حقيبة جانبية بسلسلة، 
حقيبة سيتي مبقبض علوي، 
إنفلوب  جانبيــــة  حقيبــــة 

بوكسي. 
األحذيــــة: صندل «كعب 
عالي» مزيــــن، نعال برباط 
باملجوهرات،  مرصع  خلفي 
ورقيق  عالي»  حذاء «كعب 
عقدة  مع  األمام  من  ومدبب 
فراشة خلفية، حذاء «كعب 
عالي» ورقيق كورت مدبب 
من األمام، صندل بكعب ونعل 
عريض مزين بسلسلة عند 
الكاحل، حذاء مببس برباط 
متقاطع، حذاء مببس مزين 
نعال  معدنية،  مبشغوالت 

برباط خلفي. 
النظارات: نظارة أفياتور 
بلونني، نظارة كات آي بزاوية، 

نظارة أفياتور بزاوية.
وقــــد انطلقــــت العالمة 
كيث  آند  تشارلز  التجارية 
برؤية خالقة تتمثل في إنشاء 
أحذية مبتكرة ذات جمالية 
متميزة، لتلبي أذواق وأناقة 
النســــاء. وأضحت العالمة 
كيث  آند  تشارلز  التجارية 
من  املتسوقني  وجهة  اليوم 
كل الشــــرائح، فمتاجرهــــا 
منتشرة في العديد من املواقع 
اإلستراتيجية ضمن مناطق 
التسوق الرئيسية في جميع 

أنحاء العالم.
كيث  آند  تشارلز  وتدار 
في الكويت بواسطة أباريل 

للتجارة العامة.

إطار أشعة الشمس الهادئة 
لهذه الســــاعة الذهبية، كما 
هذه  تصاميم  بني  من  تبرز 
املجموعة صوفية غودسون، 
وهو من كبار املؤثرين على 
ســــاحة األزياء مــــن خالل 
على  الشــــهيرة  صفحاتــــه 
 @feeeeya إنستغرام موقع 

.@hijabfashionو
وبصرف النظر عن طابع 
والذهبي،  األســــود  اللونني 
خيارات  ضمــــن  مــــن  جند 
رمضان  مجموعة  تصاميم 
٢٠١٦ درجات مشتركة تدور 
حول فكرة «االنعكاس»، لذا 
توقعوا مشــــاهدة ملســــات 
متميزة أعيدت صياغتها وفقا 
للخيارات الرئيسية املفضلة، 
مع إضافة تفاصيل زخرفية، 

آند  استوحت «تشارلز 
مجموعة  تصاميــــم  كيث» 
رمضان القادم من املشــــهد 
الساحر للطقوس واملمارسات 
السنوية املتبعة عند غروب 
الشهر  هذا  خالل  الشــــمس 
منظور  من  وذلك  الفضيل، 
جمالي بحت. وتسعى تصاميم 
مجموعة رمضان ٢٠١٦ إلى 
جتسيد جوهر اللغة البصرية 
لغروب الشــــمس من خالل 
املتباينة  الدرجات  التركيز 
للونني األسود والذهبي، مع 
في  فقط  املنتجات  تصوير 

شراكة أبطال العالم مع «أديداس» تعود ألكثر من ٦٠ عاماً

«أديداس» واالحتاد األملاني لكرة القدم 
ميددان شراكتهما حتى ٢٠٢٢

وتســــتمر إحدى أطول وأكثر الشراكات 
جناحا في عالم الرياضة: أعلن االحتاد األملاني 
لكرة القدم وأديداس رسميا عن متديد شراكتهم 
طويلة األمد، حيث أكد راينهارد غريندل رئيس 
االحتاد األملاني لكرة القدم وهيربرت هاينر 
املدير التنفيذي ملجموعة أديداس في باريس 
أن أديداس ستبقى املزود الرسمي ألكبر احتاد 

رياضي في العالم حتى ٢٠٢٢.
على مدى شراكتهم التي متتد ألكثر من 
٦٠ عامــــا، احتفل االحتاد األملاني لكرة القدم 
الرياضية  النجاحات  من  بالعديد  وأديداس 
والتي تتضمن ٤ كــــؤوس عاملية و٣ ألقاب 
في بطولة اليــــورو ملنتخب أملانيا للرجال، 
إضافة إلــــى لقبني في كأس العالم و٨ ألقاب 
في بطولة اليورو ملنتخب النساء. ستستمر 
أديداس، كجزء من العقــــد اجلديد، بكونها 
الشريك املوثوق واملكرس ليس فقط لالحتاد 
األملاني لكرة القــــدم بل لالحتادات الوطنية 
أيضا وذلك لزيادة تطوير كرة القدم في أملانيا 
على جميع األصعدة.  وقال هيربرت هاينر 
املدير التنفيذي ملجموعــــة أديداس: «نحن 
ننتمي لبعضنا، االحتاد األملاني لكرة القدم 
شركة  بصفتنا  ونحن  الوطنية  مبنتخباته 
منتجات رياضية عاملية نقوم بتقدمي أملانيا 

حول العالم بشكل ممتاز، منثل كل شيء ميثله 
ختم النوعية «صنع في أملانيا»: نحن ناجحون، 
مبتكرون ونتميــــز بنوعيتنا العالية، نحن 
عامليون ومتعددي الثقافات وننشر البهجة، 
كجزء من استراتيجيتنا طويلة األمد، سنقوم 
بزيادة حجم اإلنتاج في أملانيا مرة أخرى، كما 
أننا نخطط إلنتاج تي شيرتات االحتاد األملاني 
لكرة القدم مباشرة في سوقنا احمللية». كما 
قال «راينهارد غريندل» رئيس االحتاد األملاني 
لكرة القدم: «لقد كانت هذه املفاوضات األكثر 
شفافية وتطلبا واألكثر جناحا اقتصاديا في 
تاريخ احتادنا. أنا سعيد للغاية أننا متكنا 
من متديد العقد مع أديداس، شريكنا الرئيسي 
لعقود. أديداس شركة موثوقة وتعرف جيدا 
االحتاد األملاني لكرة القدم وهي تقوم بدعمنا 
بأحدث االبتكارات مثل بناء أكادميية االحتاد 
األملاني لكرة القدم أو التطوير اإلضافي ملوقع 
fussball.de. سنستخدم هذه األموال لنجعل 
من االحتاد األملاني لكرة القدم والكرة األملانية 
أفضل، وستتركز استثماراتنا على صعيدي 
كرة القــــدم االحترافية ومســــتوى القاعدة 
الشعبية، كما سنعمل على تقوية احتاداتنا 
الوطنيــــة وزيادة تطويــــر برامج الترويج 

للمواهب بشكل خاص».

الصانع أمام مركز البروميناد الثقافي

مشاهدة اللوحات الفنية املعروضة

ترحيب بالزميل يوسف الزم

أشهى األطباق واملقبالت قائمة غنية من احللويات

لقطة تذكارية 

العثمان باستقبال الصانع والشيتان

فريق سيمفوني ستايل في استقبال الضيوف                                                                       (ريليش كومار)

أكبر مشروع خيري جتاري في الشرق األوسط

الصانع يزور مجمّع «البروميناد» الرائد

«سيمفوني ستايل» يحتفي بالشهر الكرمي في غبقة فريدة

يساهم املركز في إقامة األنشطة 
الهادفة، وفي احتضان الطاقات 
والكفاءات الكويتية الشـــابة 
وتهيئة  املوهوبني  واحتـــواء 
بيئة مشجعة إلبراز الطاقات 
الشبابية، وفي خدمة املجتمع 
األســـاليب،  بأحدث  الكويتي 
وذلك من خالل إقامة الندوات 
والفعاليـــات  واحملاضـــرات 

املختلفة».
الهيئة  عام  مدير  عّبر  كما 
العامة لشـــؤون القصر براك 
بهذه  ســـعادته  عن  الشيتان 
اجلولة في مجّمع البروميناد 
الذي يعتبر بحق من املشاريع 
وفي  تصميمها  فـــي  الفريدة 
هدفها، فهي جتّمع بني العمل 
التجاري،  والعمـــل  اخليري 
حيث تصـــب إيرادات املجّمع 
فـــي العمـــل اخليـــري داخل 

روح الشهر الفضيل.
نبذة عن «مجموعة كورفس»

تشكل «مجموعة كورفس» 
الفنادق  مـــن  جديـــدا  جيال 
الفاخـــرة املصممـــة بعناية 
فائقة واملستوحاة من أسلوب 
وأذواق املسافرين املعاصرين 
العالم.  دول  مختلـــف  مـــن 
بكونها  الفنادق  هذه  ومتتاز 
فريدة وملهمـــة، حيث تقدم 
كل منشـــأة ضمن املجموعة 

الكويت وخارجها، آمال أن يكون 
به  يحتذى  منوذجا  املشروع 
على مســـتوى العالم العربي 

واإلسالمي.
أكد  الزيارة  على  وتعليقا 
م.عدنـــان العثمان ســـعادته 
الغامرة بزيـــارة وزير العدل 
والشـــؤون  األوقاف  وزيـــر 
الصانع  يعقوب  اإلســـالمية 
ملجّمـــع البرومينـــاد، وملركز 
وثمن  الثقافي،  البرومينـــاد 
تشجيع الوزير املستمر ملثل 
هذه املشاريع الفريدة والنافعة، 
هو  املشروع  هذا  أن  موضحا 
بداية االنطالقة ملشاريع تنموية 
أكبر في خدمة املجتمع الكويتي، 
وفيما يصب في تطوير وتنمية 

املشاريع اخليرية.
مركز  أّن  بالذكـــر  وجدير 
البروميناد الثقافي مشـــروع 
إلى  يهدف  األغـــراض  متعدد 
تشـــجيع ودعم املواهب عبر 
استضافة أنشطة ثقافية وفنية 
مختلفة، مبا فيها تلك األنشطة 
املتنوعة والهادفة مثل املعارض 
املختلفة، واحملاضرات، وورش 
جديد  كبعـــد  وذلك  العمـــل، 
لفلسفة العمل اخليري لعائلة 

العثمان.
ويشغل املركز الواقع ضمن 
مجّمع البروميناد مساحة ٤٠٠ 
متـــر مربع، ويضـــّم منطقة 
األغراض،  متعددة  رئيســـية 
و٣ وحدات مســـتقلة لورش 
العمل، ومنطقة لالســـتقبال، 
ويســـتوعب مـــا يقـــرب من 

أربعمائة شخص.

جتربة استثنائية للضيوف، 
وتشجعهم على قضاء أفضل 
إقامتهم.  مـــكان  في  األوقات 
وتضـــم املجموعـــة حاليـــا 
كال من فندق «جـــي آند في 
رويال مايل إدينبرغ»، فندق 
«هرمز جراند مسقط» وفندق 
«سيمفوني ستايل الكويت»، 
وسينضم إليهما قريبا فندق 
«مي فير» في لندن. ويتفرد 
كل فندق بهندسته العمرانية 
وأجوائه وتصاميمه. وتسعى 
«مجموعة كورفس» لتوسيع 
محفظتها لتشمل مجموعة من 
املعروفة  التاريخية  املنشآت 
املعاصرة  السكنية  والشقق 
واملتاجر التقليدية واملنتجعات 

املخصصة لالسترخاء.
وتعد «مجموعة كورفس» 
جزءا من مجموعة «كارلسون 
والتي  للفنـــادق،  ريزيدور» 
بلو»  أيضا «راديسون  تضم 
و«راديسون  و«راديســـون» 
ريد» و«بارك بالزا» و«بارك إن 
باي راديسون» و«كونتري باي 
كارلسون» للفنادق واألجنحة 

الفندقية.

حمل عنوان: «قصتنا: هويتنا 
الثقافيـــة» وحظي الضيوف 
الرمضاني  امللتقى  هذا  خالل 
الرائع بفرصة لتبادل التهاني 
بحلول الشهر الفضيل، وذلك 
في ظل الضيافة الكرمية لعائلة 

العثمان.
وفي هذه املناســـبة، عّبر 
سعادته  عن  الصانع  الوزير 
الكبير  اخليري  الصرح  بهذا 
في الكويت والذي يخدم العمل 
اخليري، ويقدم منوذجا ناجحا 
واألثالث  األوقـــاف  لتطوير 
نفعه  يصب  حيث  اخليرية، 
في خدمـــة احملتاجني، ودعم 

اإلنسانية أينما كان.
وأكد الصانع «انه سيكون 
لفكرة مركز البروميناد الثقافي 
صدى كبير، ذلـــك أن الفكرة 
جاءت في وقتها املناسب، حيث 

من  فريدة  كوجهـــة  للفندق 
نوعها، حيـــث يلتقي الذوق 
الرفيـــع واجلمال مبزيج من 

الرفاهية العصرية.
مت تصميم فندق سيمفوني 
ستايل الكويت ليمنح زواره 
جتربة إقامة استثنائية تتسم 
بالطابع املتميز للثقافة احمللية. 
ويقدم رمضان فرصة مثالية 
الغبقة  مبائدة  لالســـتمتاع 
بأطايب  والزاخـــرة  الفريدة 
املأكوالت الشهية التي تعكس 

مبناسبة الشهر الفضيل، 
أجواء  وفـــي  اخلير،  شـــهر 
تســـودها األلفة واحملبة قام 
وزير العـــدل وزير األوقاف 
والشؤون اإلسالمية يعقوب 
الصانع بزيارة تفقدية ملجّمع 
البروميناد أحد مشاريع ثلث 
املرحوم عبداهللا عبد اللطيف 
غبقة  فـــي  وذلك  العثمـــان، 
رمضانية رائعة بضيافة عائلة 
العثمـــان، وبرفقة مدير عام 
الهيئة العامة لشؤون القصر 
بـــراك الشـــيتان، وبحضور 
كل مـــن عميد عائلة العثمان 
وم.عدنان  العثمـــان،  نوري 
العثمان، والعديد من الضيوف 

الكرام. 
وُيعد مجّمع البروميناد أحد 
املشاريع الرائدة في الكويت، 
فهـــو األكبر على مســـتوى 
كمشروع  األوســـط  الشرق 
في  إيراداته  تصـــب  خيري، 
اخليرية  املشـــاريع  خدمـــة 
داخل الكويت وخارجها، حيث 
يحرص ثلث املرحوم عبداهللا 
على  العثمان  اللطيـــف  عبد 
املتكاملة،  اخليرية  املشاريع 
مثل بناء اجلوامع، ومشاريع 
كفالة األيتام، وإنشاء املدارس، 
الكويت،  في  الصائم  وإفطار 
وكذلك فـــي عدة دول أخرى، 
البروميناد  مجّمـــع  ويعتبر 
داعما رئيسيا لتلك املشاريع 

املتكاملة.
وعلى هامش الزيارة شهد 
الوزير الصانع ختام معرض 
مركز البروميناد الثقافي الذي 

احتفى فندق ســـيمفوني 
ســـتايل الكويـــت بالشـــهر 
الكرمي مع اإلعالميني في غبقة 
رمضانية فريدة يتخذ فندق 
سيمفوني ستايل الكويت من 
تقليد مائدة الغبقة الرمضاني 
طابعـــه  لتعزيـــز  فرصـــة 
االجتماعي احلميم والتقريب 
بني األشخاص واألماكن معا، 
معربا في ذات الوقت عن شكره 
على  اإلعالم  وسائل  ألعضاء 
الترويج  في  املستمر  دعمهم 

العثمان: املشروع 
بداية االنطالقة 

ملشاريع تنموية 
أكبر في خدمة 

املجتمع
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