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تشكيلة متنوعة من »روجستار« في معرض ساموفار بـ»التالل«

  لميس بالل
طرحت روجستار تشكيلتها في معرض ساموفار 
للسجاد واالنتيك في مجمع التالل بحضور مصمم 
الروجستار يورغن داملنز ومالكي ساموفار حيدر 
ويوس���ف وحس���ن هندي والس���فير االملاني في 

الكويت.
واجلدير بالذكر ان تشكيلة روجستار ستعرض 
في معرض ساموفار ملدة اس���بوع لتعريف زوار 
املعرض بالتش���كيلة احلصرية من قطاع س���جاد 
روجستار، والتي جتسد قطعا فنية نادرة تشكك 
زائر املعرض بجعله يش���عر وكأنه يزور معرضا 

للوحات التشكيلية.
يضم املعرض 33 قطعة س���جاد بأشكال فنية 
متميزة وبأسعار متفاوتة تناسب جميع الطبقات 

واالذواق في املجتمع.
ويعتب���ر معرض س���اموفار الكائن في مجمع 
التالل الفرع الثاني لفرع الس���املية ولكنه يتميز 
بأن االخوة حيدر ويوسف وحسن هندي جعلوا منه 
املعرض الذي يحاكي جيل الشباب وبأذواق عصرية 
وخصوصا مع التشكيلة احلصرية من روجستار 

على يد املصمم االملاني يورغن داملنز.
وعن اخلطط املستقبلية لساموفار كشف يوسف 
هندي عن افتت���اح معرضني في لبنان للس���جاد 

واالنتيك.

)سعود سالم(السفير االملاني متجوال في املعرض

)أحمد باكير(نائب املدير التنفيذي محمد متجيد عبداهلل ومحمد قزاز يفتتحان »داماس« الصاحلية

املدير اإلقليمي محمد قزاز

عارضة أمام بعض املوديالت املعروضة من األطقم

تصميم فريد من داماس

املصمم يورغن داملنز مع االخوة حيدر وحسن ويوسف هندي

احدى املعروضات صورة تذكارية لعائلة هندي في املعرض

السفير االملاني مع حيدر هندي واملصمم داملنز 

»داماس الصالحية« مجوهرات مستوحاة
 من المرأة وإلى المرأة

كبيرا وجناح���ا مميزا ميتد ل� 
17 بلدا في 4 ق���ارات، ويرجع 
جناحه���ا ومتيزها الى القيادة 
املميزة التي حرصت على تقدمي 
األفضل دائما وعلى اإلبداع في 
تقدمي أفضل اخلدمات للزبائن، 
واالستعانة بفريق عمل مميز 

وعلى كفاءات عالية.
وفي نهاية حديثه أكد عبداهلل 
ان امل���رأة ه���ي الت���ي تضيف 
اجلمالي���ة للمجوهرات وليس 

العكس.

ايجابية.
وعن اخلطط املس���تقبلية 
اوضح انه يتبع املناهج املتطورة 
التي تتبعه���ا الكويت وبعدها 
يكون الق���رار بافتت���اح أفرع 

جديدة.
تعتبر داماس من الشركات 
الذهب  ف���ي مج���ال  الرائ���دة 
واملجوهرات والساعات، بدأت 
رحل���ة داماس في ع���ام 1907 
والي���وم حقق���ت دام���اس في 
اإلمارات العربية املتحدة منوا 

لميس بالل
بني أحجار الياقوت والزمرد 
والزفير اخلض���راء والصفراء 
وملعة األملاس التي فاقت بضيائها 
كاميرات املصورين افتتح مساء 
أم���س معرض دام���اس ال� 25 
في مجم���ع الصاحلية مبدينة 
الكوي���ت بحضور نائب املدير 
التنفيذي محمد متجيد عبداهلل 
واملدير اإلقليمي لشركة داماس 
والغنام للمجوهرات محمد قزاز 

وبحضور إعالمي غفير.
وأفاد نائب املدير التنفيذي 
محمد متجيد عبداهلل بأن تواجد 
داماس مبجمع الصاحلية كان 
من أمنيات داماس ملوقعه املتميز 
وهذا برأيه تاج ملجموعة داماس 
في الكوي���ت، مؤكدا غايتنا ان 
يبقى داماس متميزا ولنتميز 
اكثر عرضن���ا مجموعات من 
املجوه���رات مبحدودية القطع 
لتكون لكل سيدة مميزة حليتها 
اخلاصة بها والتي متيزها عن 
االخ���رى وبتوفي���ر مجموعة 
تع���رض ألول مرة بالعالم في 
الكويت وهذا مبناسبة افتتاح 
معرض داماس في الصاحلية.

مضيف���ا على م���رور 103 
س���نوات لتواج���د مجموعتنا 
باملنطق���ة اثبت���ت داماس دقة 
التصني���ع ونق���اء األحج���ام 
املناس���بة جدا ولو  واألسعار 
قورنت مجموعتنا مبجموعات 
اخرى تكون أسعارنا أقل ب� 30 
� 40%، وعن مش���اركة الفنانة 
نانسي عجرم أفاد محمد متجيد 
عبداهلل بأنه لم يتم توقيع العقد 
معها الى اآلن ولكنه يأمل ان يتم 
التعام���ل معها مجددا ملا القته 

داماس من رواج.
وعن القطع املفضلة لديه اكد 
ان كل قطع���ة من قطع داماس 
لها صل���ة بها لكون���ه مصمم 
التي اس���توحاها  املجوهرات 
من املرأة وال���ى املرأة مضافة 
اليها ألوان زاهية تعيد للمرأة 
حيويتها وتضفي طابع السعادة 

على من ترتديها.
وعن امل���رأة الكويتية قال: 
»نحن نشأنا في إمارة دبي حتت 
إشراف حكومة الكويت والتي 
صرفت عل���ى تعليمنا ونحن 
ممنون���ون للكويت، ومن هنا 
ننظر للمرأة الكويتية على انها 
في قمة الذوق والتجدد باستمرار، 
لذا نعتبر املرأة الكويتية قائدة 
وقابلة للتجديد بالنسبة لنساء 
دول مجلس التعاون فهي تشكل 
رمز املوضة في املنطقة، لذا كان 
البد من تقدمي ش���يء يضاهي 
ذوقها ويناسب مستواها خالل 
معرضنا اجلديد لنخطو خطوة 

هدايا وخصومات 
من أطياب المرشود في عيد األم

أعلنت شركة أطياب املرشود للعطور عن تقدميها 
هدايا خاصة وخصومات لعمالئها يومي 20 و21 
مارس املقبل مبناسبة عيد األم، ويأتي ذلك في إطار 
حرص الشركة على مشاركة عمالئها خالل هذه 
املناسبة السعيدة. من جانبه قال مدير عام الشركة 
وليد املرشود ان الشركة س���تقدم هدايا خاصة 
وخصومات مميزة خالل عيد األم ستصل الى %15، 
كما ستقوم الشركة بتقدمي جوائز قيمة لعمالئها 

خالل تلك الفترة مشيرا الى ان هذه اخلصومات 
سيتم تقدميها في جميع فروع الشركة املتعددة 
في الكويت وعلى رأسها فرع املارينا واملباركية 

واالڤنيوز والفنار والصاحلية واملنار.
وأوضح املرش���ود ان الش���ركة تستغل هذه 
املناسبات السعيدة للقاء عمالئها وتكوين قاعدة 
عمالء جديدة، كما انه يعد فرصة كبيرة للعمالء 
للتعرف على جميع املنتجات اجلديدة للشركة.


