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تصاميمه قاعدة عمالء راقية 
جدا ملنتجات األحذية الراقية 
ذات املالئمة والطراز والراحة 

الكبيرة.
تتمتع ماركة ستيوارت 
ويتزمان بحضور عاملي في 
عالم املوضة ولدى محالت 
بيع التجزئ���ة في الواليات 

أكتوبر 2012، تس����مر ماليني 
أمام  العالم  األش����خاص من 
التلفزيون ملشاهدة  شاشات 
أحد أعظم األعمال البطولية في 
عرض مباشر، فللمرة األولى 
ف����ي التاريخ، كان رجل على 
وشك اختراق جدار الصوت في 
قفزة حرة. فقد رمى فليكس 
بومغارتنر نفسه من كبسولة 
مرفوعة إلى الفضاء مبنطاد 
ارتفاع  بالهيليوم على  معبأ 
ما يقارب 39000 م � أي أكثر 
بأربع م����رات من العلو الذي 
حتلق عليه الطائرات � وعلى 

 .C°62- حرارة
ف����ي  قف����زه  ول����دى 

املتميزة  ه���ذه املجموع���ة 
من: إكسس���وارات نسائية 
ورجالية ولألطفال. ومرة 
أخرى متتع���ت »كارولينا 
هيري���را« بفرصة للتعاون 
 Carolina مع ابنتها كارولينا

بهذا املشروع.
»كارولين���ا  وعب���رت 
هيريرا« عن هذا املعنى قائلة: 
»التعاون مع ابنتي في خط 
«سي إتش كارولينا هيريرا 

التصميمات جلميع تشكيالت 
Glam Rock مبزي����ج متطور 
من خيارات اجلودة والذوق 

اجلمالي.
كم����ا يتم أخ����ذ أكبر قدر 
م����ن احليطة ف����ي ضمان أن 
ملحق����ات Glam Rock ذات 
العالمة التجارية نفسها تتميز 

باجلودة في كل التفاصيل.
 Glam وتتنوع موديالت
الكالس����يكية  ب����ني   Rock
والش����بابية، حي����ث ترضي 
جميع األذواق وتناسب جميع 
األعمار، وألول مرة في الكويت 
تنفرد روائع جنيڤ للساعات 
 Glam بتقدمي جميع تشكيالت
Rock بفروعها، حيث تقدم كل 
ما هو جديد ومميز في عالم 

الساعات واإلكسسوارات.
وتتوافر جميع موديالت 
Glam Rock لدى جميع فروع 
روائ����ع جني����ڤ للس����اعات 

املتحدة األميركية وايطاليا 
وس���نغافورة ومنغولي���ا 
وفرنسا والصني وماليزيا 
والشرق األوسط واندونيسيا 
واس���تراليا وهونغ كونغ 
واليونان واملكسيك والهند 
واسبانيا وموناكو وأملانيا 

وكندا وسويسرا وروسيا.

الستراتوسفير، بلغ فليكس 
سرعة قياس����ية هي 1357.6 
كلم/س����اعة 1.25( ماخ( قبل 
أن يبطئ����ه الغ����الف اجلوي 
التي  خ����الل قفزته احل����رة 
دامت 4 دقائ����ق و20 ثانية. 
ثم فتح مظلته ليهبط بأمان 
في صحراء نيو مكس����يكو. 
باملجم����وع، دام����ت قفزته 9 
دقائق و18 ثانية. خلد املظلي 
البطل هذا اإلجناز وهو يضع 
 Zenith Elعلى معصمه ساعة
 Primero Stratos Flyback
 10th chronograph  Striking
التي رافقته في اختراقه جدار 

الصوت.

» CH Carolina Herrera هو 
حلم حتقق. بالنس���بة لي، 
اجل���زء األروع ف���ي عملية 
التصميم هو تسليط الضوء 
على أفضل املزايا املوجودة 
في كل شخص دون تغيير 
شخصيته، يتم ابتكار جميع 
املالبس بأشكال جمالية غير 
عادية، حي���ث ميكن للمرء 
أن يشعر بالراحة واحلرية 

واالسترخاء«.

وخاصة فرع األڤنيوز.
 Glam وتتمي����ز س����اعات
Rock بالصناعة السويسرية 
وتتمتع بزجاج زفير غير قابل 
للخدش، وماكينة ETA، كما 
أنها مصنوعة من الفوالذ النقي 
عيار 316L ومطلية بطالء ذهب 
عيار 18 بكثافة ال تقل عن 10 

ميكرونات.
ويتم تقدمي هذه الساعات 
األنيقة م����ع تفاصيل عديدة 
لتختار املناسب منها حسب 
املوضة واألزياء، حيث ميكنك 
اختيار سوار الساعة بني معدني 
أو سلسلة مع اجللد الطبيعي 
أو جلد مثقب بتصاميم زهرية 

وأكثر عصرية.
وباإلضافة إلى ذلك، هناك 
بعض املوديالت حتتوي على 
نقوش بارزة 3D كما ميكنك 
اقتناء املودي����الت املرصعة 

بأنقى أنواع األملاس.

ذل���ك األحذي���ة ذات الرقبة 
الطويلة واألحذية الرسمية 
واألحذية املسطحة والطقس، 
ويدرك ستيوارت ويتزمان 
أن احلذاء املناسب أكثر من 
مجرد شكل أو وظيفة ألنه 
يجعل املرأة تشعر بجمالها. 
طوال أكثر من 25 سنة كسبت 

أواصر الصداقة التي جتمعنا 
بعد كل املشاعر القوية التي 

عشناها معا.
كما أعربت عن هذا الشعور 
املتبادل أيضا جولييت نورث، 
مديرة التسويق واالتصاالت 
في زنيت مصرحة:يشرفنا جدا 
أن نستضيف هذا الرجل الذي 
هز العالم بشجاعته وعزمه. 
ففليك����س مصدر إله����ام لنا 

جميعا.

كسر األرقام القياسية 

نعيد إحياء حلظة شجاعة 
ال مثي����ل لها لعم����ل بطولي 
بامتياز، فف����ي يوم األحد 14 

الدولية مع إطالق أول عطر 
لها في عام 1987. يشمل عالم 
»كارولينا هيريرا«: الثياب 
اجلاهزة والفاخرة وفساتني 
األعراس والنظارات الشمسية 
والفراء والعطور، واستمر 
توسع »كارولينا هيريرا« 
الدولي عام 2001 مع إطالق 
عالمتها التجارية اجلديدة، 
»سي إتش كارولينا هيريرا« 
CH Carolina Herrera. وتتألف 

غاية في اجلاذبية واألناقة، 
وترف املعيشة احلضارية في 
عالم الساعات واملجوهرات.

التي  الرائعة  القطع  هذه 
أضفت إليها األلوان التعبيرية 
اجلذاب����ة نوعا م����ن احلياة، 
واألسلوب املبتكر والتنفيذ 
الدقي����ق ال����ذي ال تش����وبه 

شائبة.
هذه التصميمات املستوحاة 
من منط احلياة املرفهة واملرحة 
من ميامي، والتي مت إبداعها 
من قب����ل املصممني العامليني 
 Isabelleو Enrico Margaritelli
Maujean مت اجلمع فيها بني 
اإلبداع واخلبرة اإليطالية في 
مجال صناعة الساعات وإنشاء 
خط متطور خصيصا لساعات 
Glam Rock الفاخرة التي امتد 
صداه����ا لصيح����ات املوضة 
العاملية عاكس����ة لشخصية 
متألقة وجذابة، حيث يتم عمل 

أعلنت شركة ستيوارت 
ويتزمان عن افتتاح البوتيك 
الثاني لها في الكويت والذي 
يقع في مجمع االڤنيوز في 
مدين���ة الكوي���ت وقد فتح 
أبوابه  البوتي���ك اجلدي���د 
أمام اجلمه���ور في نوفمبر 

احلالي.
البوتي���ك ذو الواجه���ة 
الكوري���ان املضلعة يعكس 
التجزئة  مفه���وم جت���ارة 
الداخلي  املعاصر والديكور 
الذي تشتهر به ستيوارت 
ويتزمان. لوحة ملسات اللون 
األبي���ض/ الرم���ادي تخلق 
مس���احة عصري���ة حديثة 
لعرض أحذية وحقائب يد 

ستيوارت ويتزمان.
بينما تش���تهر ش���ركة 
ويتزمان بتصاميم الصنادل 
املسائية واألحذية ذات الكعب 
العالي خاصة بني املشاهير، 
الكويت  سوف يقدم متجر 
الكاملة مبا في  تش���كيلته 

دبي، تلك املدينة التي متتاز 
بأعلى برج في العالم هي املوقع 
املثالي الذي اختير لالحتفاء 
بدار زنيت وفليكس بومغارتنر 
بحضور كبار الش����خصيات 
وممثلني عن وسائل إعالمية. 
فبإمكان هذه املدينة بلوغ قمة 
التميز التي تس����عى وراءها 
دار زنيت وأس����رع رجل في 

العالم أجمع.
مدينة كب����رى وصحراء، 
شكلت الفعالية التي نظمتها 
دار زنيت ف����ي دبي الفرصة 
املثالية للغ����وص في أجواء 
متنوعة للغاي����ة. فقد دعي 
حوال����ى 150 ضيفا من كبار 
الشخصيات ووسائل اإلعالم 
الكتشاف بوتيك الدار في دبي 
مول قب����ل التوجه لتمضية 
وقت ممتع في رحلة سفاري 
بالصح����راء. وانض����م إليهم 
في ه����ذه املغامرة مدير الدار 
اإلقليم����ي جورج بش����ارة، 
إضافة إلى املظلي األسطوري 
الذي دخل التاريخ باختراقه 
ج����دار الص����وت، فليك����س 

بومغارتنر.
النمساوي:  وقال املغامر 
أعش����ق مدينة دبي النابضة 
باحلياة وأشكر دار زنيت على 
دعوتي للمش����اركة في هذه 
املغامرة. ففعالية مماثلة تثبت 

ميتد املتجر املجدد على 
مساحة 327 مترا مربعا من 
األناقة االستثنائية. أصبح 
الزبائ���ن جتربة  بإم���كان 
األجواء احلقيقية التي متيز 
CH. يض���م املتجر اجلديد 
املجموعة الكاملة من احلقائب 
العصرية واألكسس���وارات 
إضافة إلى األزياء اجلاهزة 
للسيدات والرجال واألطفال، 
وتعتبر »سي إتش كارولينا 
 CH Carolina Herrera »هيريرا
عالمة جتارية ذات أسلوب 

متميز.
»كارولين���ا  وأطلق���ت 
هيريرا«، التي توصف بأنها 
واحدة من أكثر النساء أناقة 
العال���م، أول مجموعة  في 
نسائية لها في عام 1981 في 
مدينة نيوي���ورك، وبعدها 
أسست ش���ركة »كارولينا 
 Carolina هيريرا« احملدودة
Herrera LTD. وكان���ت هذه 
اخلطوة بداية لرحلة مليئة 
بالنجاح والتكرمي واجلوائز. 
وق���د وط���دت »كارولين���ا 
هيريرا« اسمها في الساحة 

Glam Rock رمز الشياكة 
العصرية والتفرد عن اآلخرين 
واالحتذاء باملشاهير والنجوم، 
الف����ن االيطالي  فهي ثم����رة 
املعروفة بجاذبيته وأناقته، 
ورمز املعيشة احلضارية في 
عالم الساعات واملجوهرات.

 Glam Rock حازت ساعات
الكثيرين من جنوم  إعجاب 
هوليوود، ما جعلهم يحرصون 
على اقتنائه����ا وارتدائها في 
مختلف املناسبات مثل النجمة 
بينولوبي كروز، واجلميلة كيم 
كارديشيان واملذيعة األشهر 
أوبرا وينفري، وكذلك املغنية 
املشهورة بيونسيه وكل هؤالء 
النجمات عرف عنهن األناقة 
والتميز وحب املوضة. وقد قام 
 Metropolitan املصمم العاملي
Chic صاحب البصمة االيطالية 
 Glam Rock ملاركة س����اعات
بإضافة تفاصيل رائعة اليها 

مفهوم متميز للعرضديكور رائع

»ستيوارت ويتزمان« تفتتح ثاني بوتيك لها في الكويت

دار زنيت وفليكس بومغارتنر يشيدان بقمم دبي

»حبشي وشلهوب« توسع محل سي إتش كارولينا هيريرا

Glam Rock متنحك بريق جنوم هوليوود لدى »روائع جنيڤ«

العامة لألمم املتحدة جميع الدول 
إلى إنش����اء يوم عاملي للطفل. 
وجاء اختيار يوم 20 نوفمبر 
لالحتفال بهذه املناس����بة، بعد 
التوقيع عل����ى اتفاقية حقوق 
الطفل ف����ي 20 نوفمبر 1989. 
ويوصف هذا اليوم بيوم التآخي 
والتفاهم على النطاق العاملي بني 
أطفال العالم، والذي أنشئ بهدف 
العمل على تعزيز رفاه األطفال 

في جميع أنحاء العالم.
تتي����ح كيدزاني����ا الكويت 
لألطفال فرص����ة التعرف على 

وقع اختيار األطفال على »حق اللعب« لبناء عالم أفضل

أطفال الكويت يصوتون ألجل عالم أفضل 
ضمن احتفاالت كيدزانيا باليوم العاملي للطفل

حياة الكبار، في بيئة تفاعلية 
جتمع ما بني الترفيه والتعليم، 
وذلك بتوفير مدينة منوذجية 
بحجم مصغر يناسب أعمارهم، 
تعمل كاملدينة احلقيقية، لتقدم 
لهم جتربة استثنائية في بيئة 

آمنة وأجواء ممتعة.

استضافت كيدزانيا الكويت 
مدين����ة األطف����ال النموذجية 
املصغرة للتعلي����م الترفيهي، 
األطفال من مختلف أنحاء الكويت، 
والذين جاءوا للتصويت ألجل 
حقوقهم املفضلة في كيدزانيا 
خالل احتفاالتها باليوم العاملي 
للطفل ال����ذي يصادف يوم 20 

نوفمبر من كل عام.
وأقيمت الفعالية خالل الفترة 
بني 20 و22 نوفمبر في »غراند 
أڤنيو« في مجمع األڤنيوز، حيث 
وضع����ت كيدزانيا 5 صناديق 
اقتراع أتاحت لألطفال التصويت 
ألح����د حقوقهم اخلمس����ة في 
كيدزانيا، وهي حق املعرفة، وحق 
االهتمام، وحق املشاركة، وحق 
االبتكار، وحق اللعب، وتوكل 
مهمة احلفاظ على كل من تلك 
احلقوق إلى حماة احلقوق لدى 
مدينة كيدزانيا، وهم أوربانو، 
وڤيت����ا، وتش����يكا، وبيبوب، 
وباتش����ي.  ووفقا إلحصاءات 
التصويت التي قام بها األطفال 
على مدى 3 أيام، فإن حق اللعب 
هو أكثر ما يريده األطفال لبناء 
عالم أفضل، حيث حصد نسبة 
32% من تصويتهم، متبوعا بكل 
من حق املشاركة بنسبة %29، 
وحق االبتكار بنسبة 15%، وحق 
املعرفة بنسبة 12%، وأخيرا حق 

االهتمام بنسبة 12% تقريبا.
وعلق نائب الرئيس في قطاع 
الترفيه والتسلية في شركة محمد 
حمود الشايع، فرناندو ميدورا، 
على احلدث قائال: »نسعى في 
كيدزانيا باستمرار إلى فهم آراء 
األطفال فيما يتعلق بنظرتهم 
إلى حقوقهم األساسية، وكيفية 
تطبيقها في حياتهم الواقعية 
لبن����اء عالم أفض����ل. ونهدف 
أيضا من خالل احتفالنا باليوم 
العاملي للطفل، إلى متكني األطفال 
ومس����اعدتهم في التعبير عن 
أنفسهم بوسائل تعليمية ممتعة، 
تساهم في تطوير شخصياتهم 
واستقالليتها، مع احلرص في 
الوقت ذاته على تذكير الكبار 

بحقوق أطفالهم«.
وشملت االحتفاالت أنشطة 
أقيمت داخ����ل مدينة كيدزانيا، 
منها متري����ن تفاعلي لتعريف 
األطفال على حماة احلقوق في 
مدينة كيدزانيا، واحلقوق التي 
ميثلها كل منهم، إلى جانب عرض 
مسرحي مميز وخاص باملناسبة. 
وأتيحت لألطفال فرصة املشاركة 
مبسابقة تصوير خاصة بصفحة 
كيدزانيا في انستغرام، وحصل 
خاللها الفائزون على بطاقات 
دخول مجانية لكيدزانيا، عن 
طريق س����حوبات جرت خالل 

كل ساعة.
في عام 1954، دعت اجلمعية 

األطفال يصوتون

   أوربانو وفيتا وتشيكا وبيبوب وباتشي

جمع غفير من املتابعني الختيارات أطفال كيدزانيا

إمتاع احلضور بالفقرات الفنية

من العرض

األطفال يحددون خياراتهم


