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تستقبل ش����ركة روائع 
جنيڤ للساعات زبائنها الكرام 
مبعرض الساعات مبشرف 
املس����تمر حت����ى 1 نوفمبر، 
الكائن في الصالة  بجناحها 
8، وكما عهدناها تشارك شركة 
روائع جني����ڤ في املعرض 
سنويا بحلة متجددة، وتزداد 
تألقا كل سنة، بإبداع املصمم 
الرائع كرمي شويكاني انفردت 
بجناح يتجلى كأعجوبة في 
الفن املعم����اري والتصميم 
احلديث. وبازدي����اد االقبال 
السنوي من متذوقي اجلمال 
أيديكم تش����كيلة  تضع بني 
متكاملة م����ن أرقى املاركات 
العاملي����ة املتمي����زة لترضي 
انتقته  جميع األذواق، ومما 
 MUREX، GEOVANI & لك����م

VOUGE
Murex دقة اجلوهر تنافس 
أناقة املظهر، والتي تأسست 
عام 1990، لتنشئ جيال جديدا 
الس����اعات ذات اجلودة  من 
العالي����ة واملاكينة الكوارتز 
الدقيق����ة وكذل����ك املرصعة 
بأنقى أنواع األملاس واألحجار 
الذي  الفاخرة األمر  الكرمية 
جعل Murex تستحق مكانها 
األول ف����ي جمي����ع أنح����اء 
العالم وفي الشرق األوسط 

بجدارة.
وم����ن أهم م����ا تتميز به 
س����اعات Murex الصناع����ة 
 Hand Made اليدوية ألجزائها
الدقة  الفخام����ة في  إلضافة 

املتناهية في التصاميم.
وتق����دم »روائع جنيڤ« 
مجموعة حصرية من ساعات 
Murex تظهر بعض النماذج 
مع املاس، أو اللؤلؤ، أو الزفير 
واملزيد من األحجار الكرمية 
املرموقة التي تضفي الفخامة 

على الساعة إلنتاج تصميم 
في النهاية يعبر عن التزاوج 

بني الفخامة والتقاليد.
تختص����ر   GEOVANI
األناق����ة: بانتظاركم  مفهوم 
في أرض املعارض مجموعة 
 Geovani مميزة من ساعات
األملاس����ية احلصري����ة ذات 
اجلودة السويسرية، طرحت 
خصيص����ا لترض����ي الذوق 
الكويتي املواكب دائما ألحدث 
خطوط املوضة العاملية، وهذا 
هو جوهر ماركة Geovani فهي 
مرصعة بأفخم أحجار األملاس، 
م����ا جعلها ج����زءا من أفخم 

املنتجات السويسرية.
مارك����ة Geovani تق����دم 
تصاميم غير مسبوقة وروحا 
فريدة تعكس أصالة عالمتها 

التجارية.
ام����ا تش����كيلة س����اعات 
VOUGE فتعب����ر عن اإلبداع 
واخلف����ة وامل����رح والتفرد، 
ويكمن في كل ساعة سر مميز، 
منها ما يأتي بشكل رائع من 
ناحية إطار الساعة وتناغم 
األش����كال الهندسية بطريقة 

ذكية ومتوازنة.
وتعرض »Vogue« األرقام 
بطريق����ة كبي����رة واضحة 
التاريخ بش����باك  ويعرض 
صغي����ر، وتتواف����ر بألوان 
الفوالذ  مختلفة لإلطار منه 
الصلب ومنه الفوالذ املطلي 

بالذهب وأخيرا الفوالذ املطلي 
 .)Rose Gold( بالذهب الوردي
وهناك خيارات لتغيير مينا 
الساعة حسب اإلطار بطريقة 
متناسقة، وهي مناسبة جلميع 
أذواق األشخاص الذين يحبون 
التمييز، واألسلوب الرائع من 
ناحية األلوان وجودة الفوالذ، 
وتعكس اجل����ودة اجتاهات 
الرفيع  ال����ذوق  مبنية على 

الكالسيكي غير التقليدي.
وللمرأة خيارات متعددة 
لتزيني معصمها بس����اعات 
الذهبي  ذهبية المعة، م����ن 
الذهبي  إلى  األصفر املش����ع 
الزهري إلى الذهبي الباهت، 
وهذه الس����اعات هي األكثر 
أنها تأتي  رواجا، خصوصا 
بأشكال كثيرة ومتعددة، من 
احلزام الرفيع إلى العريض 
والسوار ذي شكل السالسل. 
والالفت في هذه الساعات هو 
أن معظمها دائري متوسط 
إلى كبي����ر احلجم، فال مكان 
للقطع الصغيرة هذا املوسم 

حتى في الساعات. 
 »Vogue« مجموعات ساعات
ذات التفاصي����ل الغنية كأي 
قطعة مجوهرات فاخرة من 
سلس����لة »روائع جنيڤ«، 
فالدقة والصفاء جتتمعان في 
هذه املجموعة غير التقليدية، 
وموديالتها مميزة من بني آالف 

قطع املجوهرات.

»روائع جنيڤ« تنفرد بأرقى تشكيلة من املاركات العاملية  
MUREX ، GEOVANI & VOUGE مبعرض الساعات

املنتج اجلديد

)محمد خلوصي( فريق عمل بووتس    د.مايك بيل يشرح عن السيروم اجلديد 

ريبكا 

كارمن شابلن

 من مستحضرات »بووتس«

أثبتت طبياً قدرتها على تقليل خطوط وجتاعيد البشرة

»بووتس« تطلق املجموعة اجلديدة واملطورة كليًا 
Protect & Perfect ADVANCED No7 سيروم

ندى ابونصر

بعد 7 سنوات من األبحاث 
العلمية  والتطوير والتجارب 
املكثفة، تقدم بووتس مجموعة 
 Protect & Perfect No7 سيروم
ADVANCED اجلديدة واملطورة 
كليا، بتركيب����ات جديدة أكثر 
فعالية لتقليل جتاعيد البشرة 
ومساعدة املرأة في الظهور بحلة 
أبهى ومنحها ثقة أكبر. وكانت 
بووتس ق����د أطلقت مجموعة 
 Protect & Perfect No7 سيروم
Serum للمرة األولى عام 2007، 
حيث حظيت تل����ك املجموعة 
بانتشار واسع نظرا لفعاليتها 
في تقليل عالمات ش����يخوخة 

البشرة. 
وتشمل مجموعة السيروم 
 No7 اجلديدة املطورة: سيروم
 :Protect & Perfect ADVANCED
لتقليل العالمات األولى لظهور 
جتاعيد البشرة التي تبدأ عادة 

من سن 25 - 35 سنة.
 Protect & No7 وس����يروم
 :Perfect Intense ADVANCED
العميقة  لتقلي����ل اخلط����وط 
الت����ي تظهر عادة  والتجاعيد 

بعد سن 35 سنة.
وأعاد خب����راء No7 تطوير 
تركيب����ة مجموعة الس����يروم 
اخلاصة بتقليل جتاعيد البشرة 
للحصول عل����ى فعالية أكثر، 
وذل����ك بدمج تركيب����ة جديدة 
من املكونات املختارة بعناية 
واملعروفة بفعاليتها الكبيرة في 

معاجلة وحماية البشرة.
ولتوضي����ح م����دى فعالية 
 Protect No7 مجموعة سيروم
Perfect ADVANCED & اجلديدة 
 No7 املطورة، أج����رى خبراء

جتارب دقيقة وشاملة شاركت 
فيها أكثر من 2.600 متطوعة، 
وأجريت عل����ى املجموعة 22 
الزبون����ات  دراس����ة ش����ملت 
إكلينيكي����ة. وقال  وجت����ارب 
د.مايك بيل، املستشار العلمي 
للعناية بالبشرة لدى بووتس 
خ����الل املؤمتر الصحافي الذي 
اقيم في املقهى االجنليزي في 
االڤينوز إللق����اء الضوء على 
املنتج اجلديد: »كانت هذه من 
أكثر مراحل تطوير مجموعة 
الس����يروم تعقيدا ودقة على 

اإلط����الق. وكان ال بد أن يكون 
تطوير أي مستحضر يعمل على 
تقليل عالمات شيخوخة البشرة 
ناجتا عن إدراك عميق لطبيعة 

البشرة البيولوجية«.
وخالل التجارب اإلكلينيكية، 
متت جتربة السيروم اجلديد 
فعليا وأثبتت نتيجة التجارب 
 No7 فعالية مجموعة سيروم
 Protect & Perfect ADVANCED
اجلدي����دة املطورة ف����ي تقليل 

خطوط وجتاعيد البشرة.
وأما التجارب التي مت اجراؤها 
على الزبونات، فقد أعدت بهدف 
أثر مجموعة السيروم  معرفة 
عند االستخدام، وجربت مئات 
الس����يدات مجموعة السيروم 
اجلديدة املطورة. وكانت النتيجة 
مذهلة، إذ حصلت 80%منهن على 
أفضل النتائج في تقليل عالمات 
شيخوخة البش����رة. وفضلت 
أكثر من ثماني من أصل عشر 
سيدات من املشاركات في املرحلة 
التجريبية استعمال مجموعة 
 Protect & Perfect No7 سيروم
ADVANCED اجلديدة املطورة 
على اس����تعمال النظام احلالي 

الذي يتبعنه.
وختم د.ماي����ك بيل قائال: 
»واآلن بات بإمكاننا القول ان 
 Protect No7 مجموعة سيروم
Perfect ADVANCED & اجلديدة 
املط����ورة ذات فعالية أكبر. إذ 
إن ه����ذه أفض����ل النتائج التي 
حصلنا عليها في تقليل عالمات 
شيخوخة البشرة«. وسيتوافر 
 Protect & Perfect No7 سيروم
 Protect وسيروم ،ADVANCED
 & Perfect Intense ADVANCED
في جميع فروع بووتس ابتداء 

من 25 نوفمبر اجلاري.

لولوة األيوب  من جنوم احلفل

»جيجر ـ لوكولتر« حتتفل بشراكتها ملهرجان أبوظبي السينمائي

الناجح مع  التع����اون  بعد 
مهرجاني شنغهاي والبندقية 
الس����ينمائيني، ها هي جيجر � 
لوكولتر تذهب إلى ما هو أبعد 
فتقوم بدعم العبقرية اخلالقة 
للمخرجني الس����ينمائيني من 
خالل ش����راكتها ألربع سنوات 
مع مهرجان أبوظبي السينمائي 
الثامن. وتشارك جيجر � لوكولتر 
بشكل فعال في أبرز نشاطات 
املهرج����ان الذي يعد واحدا من 
أكبر املهرجانات الدولية وأكثرها 
تأثي����را وفاعلية في الش����رق 
األوسط. وارتكز على االلتزام 
باإلشراف على برامج استثنائية 
إلشراك وتثقيف املجتمع، حيث 
يقدم أعمال املخرجني السينمائيني 

العرب للتنافس مع مجموعة من 
املواهب العاملية وأكثرها شهرة 

في صناعة السينما الدولية.
لالحتف����ال بهذه الش����راكة 
املمتدة ل� 4 س����نوات، تشرفت 
جيجر � لوكولتر بدعوة كارمن 
تشابلن، صديقة املاركة، كضيفة 
شرف خالل مهرجان أبوظبي 
الس����ينمائي. كارمن تشابلن 
التي تنتمي إلى ساللة طويلة 
من الفنانني، وحفيدة ش����ارلي 
تشابلن، قد سارت على خطى 
جده����ا وأصبحت ممثلة أيضا 
إل����ى كونه����ا مخرجة  إضافة 
وكاتب����ة. ويعتب����ر مهرجان 
أبوظبي السينمائي أيضا مناسبة 
� لوكولت����ر لعرض  جليج����ر 

مجموعة هيبريس آرتيستيكا 
وساعة راندي � فو آيفي مكرر 
الدقائق وه����ي آخر ابتكاراتها، 
حيث تعرض 12 ساعة ثمينة 
حصري����ة. مجموعة هيبريس 
آرتيس����تيكا التي جتسد روح 
االبتكار وقد اس����تحضرت إلى 
احلياة من خالل 181 س����نة من 
إتقان احلرفية العالية في صناعة 
الساعات، جتمع هذه املجموعة 
بشكل مدهش ما بني فن صناعة 
الساعات واإلبداع. وللبقاء في هذا 
اجلو من الرقي، ستقدم جيجر- 
لوكولتر أيضا القطعة ال� 11 من 
مجموعة هيبريس ميكانيكا، 
س����اعة ماس����تر ألترا مينيت 
ريبيتر )مكرر الدقائق( فاليينغ 
توربيون )التوربيون احمللق(، 
وساعة راندي � فو آيفي مينيت 
ريبيتر وهي ساعة مكرر الدقائق 
األولى التي تدخل إلى مجموعة 
الساعات النسائية، مزينة بحلية 
على شكل نبات اللبالب مضفرة 
وبشعاعات تنطلق من املركز، 
وتستعرض هذه الساعة قوة 
اخليال وتشكل هالة أسطورية 
لتعطي للوقت مكانته املستحقة. 
� الساعة  ستكون ريفيرس����و 
الرمزية أيضا جزءا  األيقونية 
م����ن االحتف����ال، وباعتبار أن 
جيجر � لوكولتر وفية وداعمة 
للمجتمع العربي فستقوم بتقدمي 
ساعة ريفيرسو مضفى عليها 
الطابع الشخصي إلى الفائزين 
بجوائز: أفضل ممثلة، وأفضل 
ممثل للسنة، في منافسة األفالم 
الروائية. وستحمل الساعات 
نقش����ا يدويا من م����ادة الالكر 
التقاليد احلرفية  حسب أرقى 
منقوش عليها »أفضل ممثل« 
و»أفضل ممثلة« وحتمل أيضا 
نقش »املنافسة الروائية ملهرجان 

أبوظبي السينمائي 2014«.


