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علي الدقباسي مهنئااملعرس يوسف كمال مع األصدقاء في لقطة تذكارية

املعرس يتوسط والده ووالد العروس

املعرس مع والده وإخوانه تهنئة من االهل

عالم الكندري مهنئا

مباركة من االصدقاء 

الزميل أحمد سمير مهنئا

جاسم كمال مع املعرس ووالده علي كمال ووالد العروس عبداهلل جمال

املعرس يوسف كمال وشقيقه صالح وابن شقيقته بدر البناي

لقطة تذكارية مع املعرس ووالده

محمود جوهر حيات ومحمد جوهر حيات وولداه علي وعبداحملسن يباركون

املعرس مع أبناء خاالته

احتفل علي محمد كمال بزفاف جنله يوسف على كرمية 
عبداهلل جمال بحضور األهل واألصدقاء الذين قدموا التهنئة 

واملباركة باملناسبة السعيدة. 
ألف مبروك.

أفراح آل كمال

املعرس يوسف كمال

احتفل سامي سالم 
الوهيب بزفاف جنله 

سالم على كرمية 
حمد محمد الصالح 
بحضور جمع من 

األهل واألصدقاء الذين 
قدموا املباركة والتهاني 
باملناسبة السعيدة وذلك 

في صالة امليلم في منطقة 
العديلية. ألف مبروك.

أفراح آل الوهيب 
والصالح

املعرس سالم الوهيب

Gianfranco Ferre تأنق على الطراز اإليطالي 
العريق حصرياً لدى »روائع جنيڤ« للساعات

ما أن يح����ل ذكر عراب 
 Gianfranco Ferre األناق����ة
حتى يفوح أريج إجنازاته 
العظيمة ومسيرته العطرة 
ويتبادر إلى أذهاننا أروع 
التصاميم التي حاكها على 
اإلبداعية،  مدى مس����يرته 
حيث بدأ مشواره بخطوات 
أثرا ال ميحى  ثابتة تركت 
حتى اليوم، كما أضاف من 
روحه الشغوفة بالفن إلى 
ابتكاراته املتميزة، ليتحف 
العالم أجمع بس����اعات ال 
مثيل لها، وت����رك لنا إرثا 
ثمينا يعبق بأصالة الذوق 

اإليطالي الرفيع. 
Gianfranco Ferre مصمم 
فذ انفرد بأفكاره اخلالقة التي 
تتخذ من األشكال الهندسية 
إلهاما ليضفي إلى تصاميمه 
جم����ال التفاصيل الدقيقة 
فلكل جزء من الساعة طابع 
وسحر خاص به. كما اشتهر 
بأنه مهندس املوضة لكده 
الدؤوب وعمله املتواصل 
لصناعة أجود الس����اعات، 
حيث كرس نفس����ه للعمل 
وسقى من شغفه كل قطعة 
يصنعها، لينتهي بساعات 
تعبر عن شخصية حاملها 

بامتياز. 
بإضافة حسه الفني لعمله 
 Gianfranco املتقن حق����ق
Ferre النج����اح بطريقت����ه 
اخلاصة، وكان قادرا على 
إح����داث تأثي����رات كبيرة 
بفضل مه����ارات التصميم 
الت����ي ميلكه����ا وخبرت����ه 
العالية. فهو صاحب املقولة 
»إن فن العمارة هو البحث 
عن مزيج للقالب، والشكل، 
واللون، كذلك املوضة فهي 
املناسب  مزيج من الشكل 

واللون املتناسق«

واس����تمر عل����ى نهجه 
ف����ي صناع����ة الس����اعات 
وتطويره����ا دون أن تفقد 
التجارية بصمتها  العالمة 
وروحه����ا اإليطالية حتى 
يومن����ا هذا، فإن س����اعات 
Gianfranco Ferre صممت 
بأسلوب يضاهي ذرا الرقي، 
تتيح اختيارات وتصاميم 
متعددة تناس����ب مختلف 

األذواق واألعمار.
روائع جنيڤ للساعات 
تفخ����ر بتبنيه����ا عالم����ة 
Gianfranco Ferre لتك����ون 
متاحة حصري����ا لعمالئها 
املميزين، متوفرة لدى فرع 

سوق شرق.
Gianfranco Ferre تشكيلة 
مذهلة من ميالنو الساحرة 
إلى الشرق، ساعات تنم عن 
ذوق رفيع، انعكاس للذوق 
اإليطالي النقي، والصناعة 

السويسرية الفاخرة.
Gianfranco Ferre وتفخر

بكشف النقاب عن تشكيلتها 
 ،Diamond Ceramic اجلديدة
تشكيلة تأسر القلوب من 
الساعات املذهلة التي حتلق 
بني رقي ال����ذوق اإليطالي 
املتقن  الي����دوي  واالنتهاء 
للصناعة السويسرية. اما 
تشكيلة املشبك فهي أيقونة 
لألناقة والرقي والتميز وهي 
القطعة الفريدة التي يرتديها 
 Gianfranco Ferre الراحل

وأصبحت متثل بصمته. 
تصميم مش����ابك ربطة 
العن����ق يتح����دى صناعة 
التح����ف الفني����ة، بفخ����ر 
الصناعة السويسرية من 
األملاس، واجللود واملعادن 
الغير قابلة للصدأ املطلية 
بالذهب، والط����الء ثنائي 

اللون، واللون النحاسي.


