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مجموعة فرساتشي للنساء لربيع وصيف 2010 من الخيال »الوطني« يحتضن موهبة كويتية متميزة في مستشفاه

تتجول أليس في بالد العجائ����ب تائهة مع هذه املجموعة في عالم 
باروكي فتكتشف مكانا يتفجر فيه اخليال ويتجسد بطبعات مختلطة 
تتعاقب وتتداخل فتختلط بدوامة متواصلة وكأنها في حلم قائم على 
خداع بصري وأمناط صغيرة. وتتميز املرأة في مجموعة فرساتشي لربيع 
وصيف 2010 بطابع مثير ومتقزح األلوان، فهي ترتدي تنورة قصيرة 
تزينها الدرزات املطرزة والسالس����ل الصغيرة املتشابكة، فيما تنسجم 
السراويل الضيقة متاما مع جسمها وتبرز الفساتني القصيرة املطاطية او 
تلك املطلية بالورنيش. وتزيد األلوان املثيرة واملشعة � كألوان األفندي 
او الوردي الفاقعة � من وقع احلركة التي تثيرها األقمشة املنسوجة من 
خيوط مطاطية والقطن املتموج واجليرسي فتمتزج الطبعات وتنسجم 
فيما بينها مولدة تركيبات تبدو ال متناهية، فيما ترتكز حيويتها على 

تفاصيل صلبة كاملسامير والسالسل الصغيرة.
فالقمصان باجليرس����ي املطبوع مع اطراف الكم املعدنية العاكسة 
والتناني����ر القصيرة من اجلل����د املقصوص بالاليزر م����ع بطانات من 
السالس����ل الصغيرة حتدث اثرا بصريا، اما السترات املطبوعة بأمناط 
كأش����كال احليوانات فضيقة يزينها الترصيع املعدني والزمام املنزلق 
املخفي، وترتديها املرأة مع س����راويل »الالغينغ����ز« الضيقة باأللوان 

األسود أو األبيض.

أما أزياء السهرة فتشع من خالل األلوان الفاقعة كالفيروزي وصبغات 
الفلوريسنت الوردية واخلوخية، وتتميز فساتني السهرة املصنوعة من 
قماش الشيفون باملشدات املشبوكة واملطرزة بالسالسل الصغيرة فضال 
عن الفتحات والكشكش أو تلك ذات املثلثات اجللدية املنمقة واخليوط 

املعدنية املترابطة من خالل أشرطة املشد.
وتتخذ حقائب اليد أشكاال طرية وناعمة ذات طبعات وألوان ومواد 
مختلفة ومتنوعة، وتتميز املجموعة بأكملها بتفاعل بني تفاصيل متناغمة 
وجتديل مزدوج وتفاصي����ل مقصوصة بالاليزر وومضات من الضوء 
تعكسها املسامير بشكل أكواز والسالسل الصغيرة والترصيع املعدني 
البارز، واألمر الالفت في املجموعة هو عودة رمز امليدوز كش����عار دار 
فرساتشي لألزياء. كما يبرز اسلوب بلد العجائب هذا بطبعاته ومواده 
املختلطة بحرية تامة من خالل األحذية مع الكعوب ذات 18 سم، وتظهر 
اجلزمات الضيقة املصنوعة من جلد الثعبان او الصوف احملبوك، كما 
تتضمن املجموعة احذية رياضية مطبوعة وصنادل ذات ابزمي مزدوج 
وجزمات رجولية بعض الشيء من حيث قالبها على مستوى الكاحل، 
وحتدث كل هذه األشكال اثرا تصويريا وبيانيا، فيما يعرض قسما كبيرا 
منها نعال غير متس����او فيترك انطباعا ايرودينامي. واملكياج اخلاص 

بالعارضة مقدم من شركة ماك.

قام بنك الكوي���ت الوطني، أفضل بنك 
في الكويت واألعلى تصنيفا في الش���رق 
األوسط، مؤخرا برعاية وتنظيم معرض 
فن���ي للوحات والرسومات التي أبدعتها 
أنامل إح���دى عميالت حساب زينة الطفلة 
الكويتية بس���مة مساعد السعيد )11 عاما( 
وه���ي م���ن ذوي االحتياج���ات البصرية 

اخلاصة.
 وت����م افتتاح املعرض في قاعة االستقبال 
الرئيسية مبستشفى البنك الوطني لألطفال 
وسط أجواء كرنڤالية مبهجة وضمن برنامج 
اعد خصيصا للترفيه عن نزالء املستشفى 
من األطفال وذلك بحض���ور كل من منال 
املطر، مدير العالقات العامة بالبنك وابتهاج 

الرومي املدير التنفيذي في مجموعة اخلدمات 
املصرفية الشخصية باالضافة الى مارغريت 
الساير، مديرة جمعية كاتش لرعاية االطفال 
في املستشفيات وملياء العبدالكرمي، عضو 

مجلس إدارة كاتش.
ومت اصطحاب الطفلة املبدعة بس���مة 
الس���عيد عقب افتتاح املعرض إلى مكتب 
وزير الصحة د.هالل الس���اير حيث أدته 
بسمة إحدى لوحاتها الفنية في حني أبدى 
د.الس���اير اعجابه الشديد مبوهبة بسمة 
وروح اإلصرار والعزمية التي مكنتها رغم 
اعاقته���ا البصرية من ابداع مثل هذا الفن 
اجلميل الذي يتجاوز ق���درات الكثير من 
املبصرين في مثل ه���ذه املرحلة العمرية 

املبكرة. ويأتي تنظيم ورعاية هذا املعرض 
الفني اخلاص في اطار حرصه على النهوض 
مبسؤولياته االجتماعية وتقدمي جميع سبل 
الدعم املمكنة ملختلف الش���رائح والفئات 
االجتماعية، مبا في ذلك ذوي االحتياجات 
اخلاصة، وكان البنك الكويتي الوطني قد 
أعلن مؤخرا اطالقه ألول خدمة من نوعها 
في الكويت مخصصة لذوي االحتياجات 
الس���معية والصوتي���ة اخلاص���ة وعمد 
الى تخصيص اثنني م���ن فروعه )حولي 
الش���ريحة من  والفحيحيل( خلدمة هذه 
مجتمعنا كما قام بتعيني فريق خاص من 
العاملني املتخصصني بلغة اإلشارات خلدمة 

هذه الشريحة من العمالء.

فريق عمل شركة الطرف األغر

بسمة ووالداها مع وزير الصحة وحرمه مديرة جمعية كاتش لرعاية األطفال ومنال املطر وابتهاج الرومي من »الوطني«

وليد أرناؤوط مرحبا بضيوف فرساتشي

.. وأزياء فرساتشي تعني األناقة واجلمال

تصاميم املجوهرات من فرساتشي شيء من اخليال

بسمة تشرح إحدى لوحاتها لزوار املعرض

حقائب متميزة من فرساتشي

عارضة فرساتشي

الزميل فريد سلوم وحسام جاهني في حفل إطالق املجموعة

حقائب وأحذية جلميع األذواق

)أسامة البطراوي(

لقطة جماعية ملوظفي الوطني وفريق كاتش مع بسمة السعيد ووالديها

بسمة تفتتح معرضها في مستشفى البنك الوطني


