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»ماربيال« عضو في 
»BBI الفرنسية 

للتميز« وهي 
منظمة الشركات 

األكثر ابتكاراً 
واألسرع منواً 

في فرنسا

تنسيق األلوان من 
شأنه جعل كل 

قطعة مجوهرات 
متميزة بحد ذاتها

جميع التصميمات 
لدينا ذاتية اللصق 

وال توجد أدنى 
شكوى منها 

وسالمة الزبائن في 
املقام األول

أطقم املجوهرات 
الراقية ذاتية اللصق 

على اجلسم من 
أحدث ابتكارات 
مجوهرات الفن 

املعاصر

»هارفي نيكلز الكويت« تعرض أحدث تشكيلة من أطقم املجوهرات الالصقة على اجللد

أدلني مونييه لـ » األنباء«: »ماربيال - باريس« ملسة أناقة فريدة 
جمعت بني عبق الشرق وتكنولوجيا الغرب املتطورة

٭ هارف����ي نيكلز التجارية 
والتي تأسست في عام 1831 
اليوم واحدة من  وأصبحت 
العاملة في  الش����ركات  أهم 
مجال األزي����اء واملوضة في 
اململكة املتح����دة، وتخطت 
شهرتها احلدود البريطانية 
ووصلت إلى العالم، وأصبحت 
املنتجات  عنوان����ا لتن����وع 
احلصري����ة وتعدده����ا في 
املج����ال. وتقدم هارفي  هذا 
نيكل����ز عددا م����ن العالمات 
التجاري����ة الفاخرة في عالم 
الرجالية والنسائية  األزياء 
واإلكسس����وارات، وكذل����ك 
في عال����م اجلمال واملطاعم. 
كما تتوزع سلسلة محالت 
امتداد  هارفي نيكلز عل����ى 
اململكة املتح����دة في لندن، 
بريستول، مانشستر، إدنبره، 
برمغنهام وليدز باإلضافة إلى 
محل مستحضرات التجميل 
بيوت����ي ب����ازار املوجود في 
ليڤربول. أما خارج بريطانيا، 
فتنتشر محالتها في العاصمة 
اإليرلندي����ة دبل����ن وفي كل 
من الري����اض، هونغ كونغ، 
دبي، تركيا والكويت. ولذلك 
اختيارنا لعرض منتجاتنا 
ف����ي هارفي نيكل����ز لم يكن 
عشوائيا ولكن كان بعناية 
كبي����رة وثق����ة واضحة في 
التي نعرض حلينا  النافذة 

من خاللها.

خصيصا لتش����عر املرأة كأنها 
أميرة في أهم يوم بحياتها، يوم 

الزفاف.
 :Ear Cuffs Royal
مجموعة مبتك����رة وأنيقة من 
األقراط املرصعة بكريس����تال 

شواروفسكي.
Tattoos: تتضمن أوش����اما 
أنيق����ة مقامة للم����اء ومؤقتة، 
باإلضافة إلى مس����تحضرات 
التجميل املتعددة االستخدامات 

مثل كحل العني.

حلي فاخرة

كم قطعة حـلي تنتجون 
سنويا؟

٭ لدينا 7 خطوط إنتاج، ولكن 
عليك أن تعلم أن »ماربيال »قطع 
من احللي الفاخرة والتي ننتجها 
بكميات محدودة وعلى حسب 
الطل����ب بكل دقة وعناية حتى 
أصبحت منتجاتنا محط اهتمام 
واعتماد أكبر العالمات التجارية 
الش����هيرة في مج����ال اجلمال 
واألناقة مثل كريستيان ديور 

وشانيل والنكوم. 
وفي الكويت كافة منتجاتنا 
متوف����رة فق����ط وحصريا في 
)هارف����ي نيكلز( ف����ي مجمع 

األڤينيوز.

ثقة واضحة

وملاذا هارفي نيكلز 
حتديدا؟

اللصق وال توجد أدنى شكوى 
منها وألن سالمة زبائننا تأتي 
في املقام األول فنحن نستخدم 
تكنولوجيا متطورة جدا ولدينا 
ب����راءة اختراع ف����ي اللصوق 
اجللدي املستخدم، والذي يعمل 
على تقليل مخاطر احلساسية، 
وجدي����ر بالذكر أننا قد طورنا 
هذه التكنولوجيا بالتعاون مع 
مختبر صيدالني شهير لتكون 
أساس كل قطعة من قطعنا قابلة 
لالستخدام عدة مرات على اجللد 

مباشرة ولفترات طويلة.

مما تتكون تشكيلة 
ماربيال؟

٭ تنقسم تشكيلة ماربيال إلى 
مجموعات مختارة من احللي 

تشمل: 
Marbella Couture: وهي قطع 
حصرية وبراقة مستوحاة من 
مجوهرات الهوت كوتور ويتم 
التزين بها كقالدة، س����وار أو 

اقراط.
Place Vendôme: مستوحاة 
من املجوه����رات الفاخرة التي 
يتم التزين بها كقالدة، سوار 

أو أقراط.
Love in Paris: مس����توحاة 
من حل����ي األزياء واملجوهرات 
التقليدية لتكون مناسبة لتزيني 
اجلسم كقالدة، سوار أو أي مكان 

آخر.
Mariage Eternel: مصمم����ة 

٭ مجوهرات »ماربيال« تصمم 
وتصنع ورش العمل الكائنة في 
فرنسا فقط. وميتاز مصممينا 
واحلرفيني باخلب����رة العالية 
التي متكنه����م من تصنيع كل 
قطعة مبهارة وحرفية فريدة 
من نوعها، واالهتمام بالتفاصيل 
بدقة متناهي����ة باإلضافة إلى 
عملية تنسيق األلوان التي من 
شأنها جعل كل قطعة مجوهرات 

متميزة بحد ذاتها. 
ويتم تصنيع قطع ماربيال 
األنيقة م����ن أج����ود اخلامات 
الفاخرة )اجلل����د، التطريز أو 
الدانتيل من كاليه(، واملجوهرات 
الراقية ذات اجل����ودة العالية 
)كريس����تال شواروفس����كي، 
األحجار شبه الكرمية، الذهب 
عيار 24 أو األملاس عند الطلب( 
ومستحضرات التجميل )البراقة، 
السيليكون والصبغات امللونة 
الطبيعي����ة(. وجتلب ماربيال 
معظم املواد من فرنسا وأوروبا 
التي متتاز بأشكالها اجلميلة 

وجودتها العالية.

 تكنولوجيا متطورة

قد يخطر في األذهان أن 
املجوهرات الالصقة من 
املمكن أن تسبب نوعا 
من احلساسية اجللدية 
لدى بعض األشخاص، 
فما تعليقك على ذلك؟

٭ جميع التصاميمات لدينا ذاتية 

إلى جانب عدد من املستثمرين 
في قطاع التكنولوجيا، األزياء 
ووسائل اإلعالم، مثل الرئيس 
السابق ملجموعة مويت هنسي 
 ،Renaud Dutreuil ،لوي ڤيتون
ولقد مت عرض مجموعتنا في 
Fashion TVوقنوات تلفزيونية 

دولية أخرى.

فكرة شرقية

من أين أتيتي بفكرة 
املجوهرات الالصقة؟

٭ الفكرة في األساس شرقية 
من خالل شغفي بنقوش احلنة 
الفريدة اال إنني طورت الفكرة 
لتتحول من مجرد نقوش إلى 
مجوهرات الصقة تزين العنق، 
الكتف����ني، الظه����ر أو الكاحل 
باستخدام تكنولوجيا غربية 
معاص����رة تخرج ع����ن النمط 
التقليدي الرتداء املجوهرات، 
ولذلك تستطيع أن تقول أنها 
فك����رة ش����رقية بتكنولوجيا 
غربية متطورة. وتعتبر أطقم 
املجوهرات الراقية ذاتية اللصق 
على اجلسم من أحدث ابتكارات 
مجوهرات الفن املعاصر كونها 
حولت الوشم ونقوش احلناء 
التقليدية، ال����ى خامات راقية 
وحلي أنيق����ة تعتبر ثورة في 

طقوس اجلمال.
ما اخلامات املستخدمة 
في قطع حلي ماربيال 

الفريدة؟

حاورها: أسامة دياب

استضافت »هارفي نيكلز 
- الكويت« خبي����رة تصميم 
املجوهرات الراقية أدلني مونيز 
ومؤسس����ة العالمة التجارية 
الشهيرة »ماربيال – باريس«، 
لتقدم للم����رأة الكويتية أفخم 
وأرق����ى تش����كيلة م����ن أطقم 
املجوهرات ذاتية اللصق تعرض 
حصريا في هارف����ي نيكلز – 

األڤينيوز.
»األنب����اء« التق����ت خبيرة 
تصمي����م املجوه����رات الراقية 
أدلني مونييه والتي أكدت على 
أن »ماربيال - باريس »ملسة أناقة 
فريدة جمعت بني عبق الشرق 
وتكنوجليا الغرب املتطورة، 
الفتة إلى أن الفكرة في األساس 
شرقية من خالل شغفها بنقوش 
احلنة الفريدة اال انها طورتها 
لتتحول من مجرد نقوش إلى 
مجوهرات الصقة تزين العنق، 
الكتفني، الظهر أو الكاحل لتخرج 
عن النمط التقلي����دي الرتداء 

املجوهرات، فإلى التفاصيل:

في البداية حدثينا عن 
»ماربيال« وأبرز مالبسات 

نشأتها.
٭ »ماربيال« عالمة جتارية 
متخصص����ة ف����ي تصمي����م 
املجوهرات واحللي الفاخرة في 
باريس – فرنسا، وتعتبر ثورة 
على املجوهرات التقليدية من 
حيث طريقة ارتدائها وأمناط 
تصميماتها الفريدة التي تساعد 
امل����رأة على التمي����ز وتضيف 
لش����كلها اخلارجي ملسة أناقة 

وتعزز من جمالها الداخلي.
 وبالرغم م����ن حداثة عهد 
»ماربيال« بالسوق العاملي حيث 
أسستها عام 2005 وكنت حينها 
الزلت أدرس في كلية احلقوق، إال 
أننا حققنا العديد من اإلجنازات 
املميزة حيث حصلنا على جائزة 
أفض����ل ابتكار ملس����تحضرات 
التجميل لعام����ي 2012 و2013، 
 le Talent كما مت منحي جائزة
du luxe et de la Création، كما 
 BBI أصبحت ماربيال عضوا في
الفرنسية للتميز وهي منظمة 
الشركات األكثر ابتكارا واألسرع 

منوا في فرنسا.
وللعلم ت����زاول »ماربيال« 
أعماله����ا من مقرها في باريس 
حيث يت����م تصميم وتصنيع 
أطقم املجوهرات في بيكاردي، 
وبالرغم م����ن ان هذه العالمة 
مازالت في بدايات مس����يرتها 
كما أس����لفت، إال انها مدعومة 
ماليا من قبل 3 شركات كبرى 

أدلني مونييه مع السفير الفرنسي كريستيان نخله وبعض احلضور أدلني مونييه والزميل اسامة ديابأدلني مونييه

»هارفي نيكلز الكويت« تقدم أرقى املجوهرات إلبراز جمال املرأة
تعرض هارفي نيكلز الكويت أحدث تشكيلة من 
أطقم املجوهرات الالصقة على اجللد التي تبتكرها 
مصممة املجوهرات الشهيرة ماربيا باريس. وتعتبر 
أطقم املجوهرات الراقية ذاتية اللصق على اجلسم 
من أحدث ابتكارات مجوهرات الفن املعاصر كونها 
جتمع بني الوشم املعاصر، اخلامات الراقية واحللي 
األنيقة التي تعتبر ثورة في طقوس اجلمال، وقد 
قامت أدلني موني���ز، مصممة ماربيا، على تطوير 
فكرة املجوهرات املبتك���رة التي يتم لصقها على 
اجلس���م التي متيز كل قطعة م���ن قطعها الراقية 
لتزيني العن���ق، الكتفني، الظه���ر أو الكاحل، وقد 
اس���توحت إبداعاتها من الفن الش���رقي التقليدي 
وثقافة احلناء التي تبرز مفاتن كل امرأة من خالل 

التصاميم الراقية واألنيقة.
وم���ن مقرها ف���ي العاصمة الباريس���ية، يتم 
تصمي���م وتصنيع مجوه���رات ماربيا في ورش 
العمل الكائنة في فرنس���ا فقط، وميتاز مصممو 
املجوهرات واحلرفيني باخلبرة العالية التي متكنهم 
م���ن تصنيع كل قطعة مبهارة وحرفية فريدة من 
نوعها، االهتمام بالتفاصيل بدقة متناهية باإلضافة 
إلى تنسيق األلوان التي من شأنها جعل كل قطعة 

مجوهرات متميزة بحد ذاتها.
ويتم تصنيع قطع ماربيا األنيقة من أجود 
اخلامات الفاخرة اجللد، التطريز أو الدانتيل من كاليه، 
واملجوهرات الراقية ذات اجلودة العالية )كريستال 
الذهب 24  الكرمية،  سواروفسكي، األحجار شبه 
قيراطا أو األمل��اس عند الطلب( ومستحضرات 
التجميل )البراقة، السيليكون والصبغات امل���لونة 
الطبيعية(، وجتلب مارب����يا معظم املواد من فرنسا 
وأوروب���ا التي متتاز بأشكالها اجلميلة وجودتها 

العالية.
واجلدير بالذكر أنه يتم ابتكار جميع التصاميم 
الذاتي���ة اللصق مع مراعاة س���المة اجللد بفضل 
تكنولوجيا ب���راءة اختراع اللصوق اجللدي التي 
تعمل على تقليل مخاطر احلساسية، وطورت هذه 
التكنولوجيا بالتعاون مع مختبر صيدالني لتكون 
أساس كل قطعة من قطعها القابلة لالستخدام عدة 

مرات على اجللد مباشرة ولفترات طويلة. 
هذا، ويتم ابت���كار أو تصميم أطقم مجوهرات 
ماربيا الفاخرة بكميات محدودة وحس���ب الطلب 
بكل دقة وعناية، حتى باتت معتمدة من قبل أكبر 
العالمات الشهيرة في مجال اجلمال واألناقة مثل 

كريستيان ديور، شانيل والنكوم، وتتوافر مجموعة 
مجوهرات ومستحضرات جتميل ماربيا حصريا 

لدى هارفي نيكلز الكويت في األڤنيوز. 
وتنقسم تشكيلة ماربيا إلى مجموعات مختارة 

تشمل:
Marbella Couture: وهي قطع حصرية وبراقة 
مستوحاة من مجوهرات الهوت كوتور ويتم التزين 

بها كقالدة، سوار أو أقراط.
Place Vendôme: مس���توحاة م���ن املجوهرات 
الفاخ���رة التي يتم التزين بها كقالدة، س���وار أو 

أقراط.
Love in Paris: مس���توحاة م���ن حل���ي األزياء 
واملجوه���رات التقليدية لتكون مناس���بة لتزيني 

اجلسم كقالدة، سوار أو أي مكان آخر.
Mariage Eternel: مصممة خصيصا لتشعري 

كأنك أميرة في أهم يوم بحياتك، يوم زفافك.
Ear Cuffs Royal من ماربيا: مجموعة مبتكرة وأنيقة 

من األقراط املرصعة بكريستال سواروفسكي.
Tattoos: تتضمن أوش���ام أنيق���ة مقامة للماء 
ومؤقتة، باإلضافة إلى مستحضرات التجميل املتعددة 

االستخدامات مثل كحل العني من ماربيا.
تصاميم أحدثت ثورة في عالم اجلمال

»دار الشفاء« ينظم حفالً تكرميياً ملوظفيه
الطبية التي تضاهي تلك املعدات 
املوج����ودة في أع����رق مراكز 
التصوير حول العالم، ضمان 
اجلودة وبرامج ضبط ومراقبة 
اجل����ودة التي تت����م من خالل 
عملية مراجعة دقيقة للغاية 
جلميع اإلجراءات والعمليات 

داخل املركز.
وأضاف: »ميكن للمريض 
في مستشفى دار الشفاء وعند 
رؤيت����ه لالعتم����ادات الثالثة 
من الكلية األميركية لألش����عة 
ACR داخ����ل مرك����ز التصوير 
التشخيصي أن يكون متأكدا 
من أنه داخل مرفق يلبي أعلى 
املعايير املهنية املمكنة جلودة 
التصوير وسالمة املرضى، من 
الطبي  حيث املعدات والطاقم 
وكذلك من جانب البروتوكوالت 

وإجراءات التصوير«.

أعلى معايير التصوير، جودة 
الص����ورة وس����المة املرضى، 
العاملية  املعايير  ومتاشيا مع 
املس����تخدمة في أكب����ر املراكز 
املوجودة في الواليات املتحدة 
إلى كادر  األميركية، إضاف����ة 
طبي من استش����اريني وأطباء 
واختصاصي����ني عل����ى درجة 
عالي����ة من الكف����اءة واخلبرة 

العاملية«.
وفي نفس الس����ياق أشار 
استش����اري ورئي����س مركز 
التش����خيصي  التصوي����ر 
مبستشفى دار الشفاء د.محمد 
إس����ماعيل إل����ى أن احلصول 
الذهبية  على تلك االعتمادات 
م����ن الكلية لألش����عة لم يكن 
ليتحقق لوال توافر اخلبرات 
املتميزة للعاملني باملركز من 
أطباء وفنيني، أحدث املعدات 

في الكويت والشرق األوسط، 
الذهبي من  احلائز االعتم����اد 
الكلية األميركية لألشعة لكل 
من خدمات التصوير باملوجات 
فوق الصوتية، التصوير بالرنني 
املغناطيسي والتصوير باألشعة 
املقطعية، وبالتالي، يوفر املركز 

اهلل: »يستمر مركز التصوير 
التشخيصي في مستشفى دار 
الشفاء يوما بعد يوم بإثبات 
موقعه على قمة قائمة مراكز 
التصوي����ر التش����خيصي في 
الكويت والش����رق األوس����ط، 
فهو األول والوحيد من نوعه 

الش����فاء أحمد نصر اهلل  دار 
باإلضافة إلى عدد من العاملني 
باملستش����فى وشركاء النجاح 
التشخيصي  التصوير  مبركز 
والذي����ن بذلوا جه����دا كبيرا 

لتحقيق هذا النجاح.
وفي هذا الصدد قال نصر 

أعلى معايير اجلودة في مجال 
األشعة والتصوير. 

حضر احلفل عدد من أعضاء 
مجلس إدارة ومديري مستشفى 
دار الشفاء وعلى رأسهم عضو 
مجلس اإلدارة نرجس اليوسفي 
والرئيس التنفيذي ملستشفى 

الشفاء  عقد مستشفى دار 
حفال تكرمييا احتفاء بحصوله 
على ش����هادة االعتماد الذهبي 
للكلي����ة األميركية لألش����عة 
)ACR(، لفترة ثالث س����نوات 
خلدم����ات التصوير باملوجات 
ف����وق الصوتي����ة، وذلك بعد 
حصوله على شهادتي االعتماد 
الذهبي للكلية األميركية لألشعة 
)ACR(، لفترة ثالث س����نوات 
للتصوير بالرنني املغناطيسي 
)MRI( في عام 2014، والتصوير 
املقطعي )CT( للكبار واألطفال 
ف����ي عام 2013. ومن خالل هذا 
االعتماد الذي ميثل أعلى مستوى 
من جودة الصورة وس����المة 
املرضى وعبر جن����اح قدرات 
مركز التصوير التش����خيصي 
في املستشفى، يتطلع مستشفى 
دار الشفاء إلى مواصلة تطبيق 

تكرمي أحد املوظفني املتميزينجانب من احلفل التكرميي ملوظفي »دار الشفاء«

ملساهمتهم في احلصول على االعتماد الذهبي من الكلية األميركية لألشعة


