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مجوهرات زغيب تطرح مجموعة جديدة

من المجوهرات الماسية والساعات السويسرية الفاخرة
قامت مجوهرات زغيب في مجمع 
األڤنيوز بط����رح مجموعتها اجلديدة 
من املجوهرات املاس����ية الرائعة التي 
 BLESSING )حتمل اسم )بلسنج تيرز
 CHARMING )و)شارمنج تيرز TEARS

.TEARS
 الى جانب مجموعتها الفاخرة من 
 TEARS الساعات السويسرية الراقية

WATCH ساعة النجوم.
في يوم م����ن األي����ام أرادت امرأة 
رومانسية البحث عن املعنى احلقيقي 
لكيانها ووجودها. فإذا بدمعة ترقرقت 
من عينيها. تلقفها املصمم برقة في راحة 
يده السحرية وحولها إلى ماسة جعلتها 
جنمة فاتنة تبهر العيون والعدسات... 
فكانت »BLESSING TEARS« التي أعطتها 

حماية إلشراقتها الساحرة.
أما مع »CHARMING TEARS« مفتاح 

القلوب، فقد امتلكت قلب احلبيب...
ومع »TEARS WATCH« – س����اعة 
النجوم – جمعت بني حلظات األضواء 
املثيرة واللحظات العائلية التي تتوج 

جنوميتها.
»TEARS WATCH« ساعة لها دمعة 
تخط����ف األنظار: منه����ا دمعة ذهبية 
ومنها دمعة مرصعة باملاس أو األحجار 
الكرمية. »TEARS WATCH« تبقى دائما 

ودوما ساعة النجوم.
منذ افتتاحها في الكويت أواخر العام 
2008 ومجوه����رات زغيب تلقى إقباال 
من املجتم����ع الراقي في دولة الكويت 
بسبب س����معتها في لبنان واملنطقة 
والت����ي أهلتها لتكون واحدة من اكبر 
صانعي املجوهرات في منطقة الشرق 

األوسط.
وتعتبر مجوهرات زغيب التي يرجع 
تاريخ تاسيسها الى عام 1981 على يد 
يوسف زغيب واملصمم األشهر ضومط 
زغيب من اش����هر بيوتات املجوهرات 
واملشغوالت الذهبية والساعات الراقية 
في لبن����ان واملنطقة حيث تتوزع بني 
11 فرعا في اهم مواقع لبنان باالضافة 
الى فرعها االول في الكويت في مجمع 

األڤنيوز وفرعها في ساحل العاج.
وملا كان الرقي والثقافة والفن من 
أهم طموحات عمالء زغيب املميزين، 
فكان البد على املصمم ضومط زغيب 
وفريق العمل من أن يس����تقي إلهامه 
من البيئة اللبنانية الفريدة والغنية 
في ثقافتها، والتي جتمع بني مختلف 
احلضارات والشعوب. وهذا ما تنفرد 
به تصاميم زغيب التي تتجدد لتواكب 
امل����رأة العصرية من جهة، ولكنها من 
جهة أخرى تعيش طويال ألنها مرتبطة 
بالثقافة املتأصلة والعراقة الدائمة. من 
هنا اكتسبت كل مجموعة من مجموعات 
زغيب شخصية راقية وهوية مميزة 
خاص����ة بها، وأصبح����ت معروفة في 
عالم املجوهرات، الس����يما بني عمالء 
زغيب الذين يواكبون املوديالت بأدق 
تفاصيله����ا، ويش����عرون بالفخر في 
لقاءاتهم االجتماعي����ة إذ إن تصاميم 
زغيب تعرف عن نفسها فال تخفى على 
أحد.  إن مجوهرات زغيب بالرغم من 
تصاميمها الفري����دة واملميزة ونقاوة 
أحجارها الكرمية، فإنها تتمتع بدميومة 
اقتنائها، وثبات أس����عارها، باإلضافة 
الى كفالتها القوي����ة على املجوهرات 
الذهبية حيث  املاس����ية واملصوغات 
حتم����ي العمالء من التعرض لتقلبات 
اليومية لتكون مجوهرات  البورصة 

زغيب االستثمار اجليد والناجح.
وهكذا فإن التصاميم املميزة وجودة 
التصنيع ودميومة املوديالت وكفالة 
زغيب ملجوهراتها هي التي س����اهمت 
ف����ي الش����هرة والنجاح ف����ي الداخل 

واخلارج.

افتتاح مميز لـ »بينتون« بمجمع الراية في شرق

افتتحت شركة ستاركو العاملية الفرع الثاني لوكالة »بينتون« � في 
مجمع الراية � منطقة الش����رق بع����د ان افتتحت العام املاضي اكبر فرع 
للوكالة في مجمع األڤنيوز � الري، كما وان للشركة خطة توسعية كبيرة 
لعام 2010 � 2012 لتكون ضمن اكبر واضخم شركات االزياء في الكويت 
ومنطقة الشرق االوس����ط، ومن ضمن هذه الرؤية التوسعية االفتتاح 

الثالث لفرع »بينتون« في مجمع اوملبيا في منطقة الساملية.
ان لوكالة »بينتون« تاريخا واسما عريقني في مجال االزياء والكماليات، 

ودور االزياء العاملية.
وتأسست وكالة »بينتون« سنة 1965، عندما قرر لوتشيانو بينتون، 
ان يطبق فكرة تنسيق االلوان التي ابتكرها سنة 1960، حتى اصبحت 
الوكالة في قمة التمي����ز في تقدمي املوديالت العملية واملريحة، بابتكار 
خاص ورائع في اوائل الس����بعينيات، بعدما افتتح اول فرع لها خارج 

ايطاليا سنة 1969 وكان هذا في باريس.
وب����دأت وكالة »بينتون« تدير حمالت حتت ش����عار � معرفة كل ما 
حول العالم � في عام 1980، كما وانها تركز وتش����جع على عدم التفرقة 
العنصرية واحترام االنسان وتقديره، وغالبا ما تكون الداعم الرسمي 
للكثير من النشاطات الرياضية، مثل سباق الفورموال سنة 1983 عندما 
فازت بجائزتيهما العامليتني في القيادة والس����رعة، كما اصبحت وكالة 
»بينتون« متواجدة في 12 دولة، وذلك عند بدايات التس����عينيات حتى 

اصبح لها 6000 فرع حول العالم حتى يومنا هذا.
وتتميز »بينت����ون« بالطابع االيطالي العريق ف����ي اجزاء ماركاتها: 
 ،United Colors Of Benetton املوديالت الس����هلة والعملي����ة في مارك����ة
املوديالت الفاتنة واجلذابة ف����ي ماركة Sisley، املالبس الداخلية واطقم 
النوم في وكالة Under Color، التي متنح احساسا خاصا بالهدوء والراحة 
خالل النوم كما وانها تقدم احدث املوديالت جلميع فئات االعمار نسائي � 
رجالي � اطفال، ابتداء من حديثي الوالدة الى اعمار ال� 16 سنة، ويتضمن 
ايضا قس����ما خاصا للحوامل، باالضافة الى القسم النسائي الساحر من 
خالل االلوان اجلذابة التي تخطف االبصار وبرؤية عصرية الفتة، وكذلك 
قسم رجالي مميز في حداثته وتشكيلته املختارة، العطاء الشعور بيوم 
مريح ومميز، واجمل تشكيلة اكسسوارات، ومشغوالت بابتكار خاص 

وحقائب جلدية متنوعة تلبي متطلبات اجلميع.
وتضم وكالة »بينتون« 300 مصمم من مختلف انحاء العالم، ويقوم 
الفريق بالبحث الدائم عن نوعي����ات جديدة للقماش وابتكار موديالت 
حديثة وفاتنة تغري اخليال. ان شركة ستاركو تتمنى للجميع االستمتاع 
بالتسوق في وكالة »بينتون« واعدة بتقدمي احدث واجود ما يناسبكم 

في عالم املوضة واالزياء.

فريق عمل بينتون

أزياء تناسب جميع األذواق من بينتون

ترحيب بضيوف بينتون في مجمع الراية ـ شرق

عبدالماجد احتفل 
بميالد يوسف

آدم  أطفأ 
شمعته األولى

احتف����ل عبداملاجد ماضي 
عبداملجيد من موظفي مستشفى 
الصدري قسم تركيب األسنان 
بعيد ميالد جنله يوس����ف، 
وتلقى التهاني من األصدقاء 
والزمالء الذين متنوا ليوسف 
عمرا مديدا وحياة سعيدة في 

كنف والديه.
الف مبروك.

احتفلت اسرة عماد النجار 
بعيد ميالد ابنهم آدم.

وأقاموا باملناس���بة حفال 
حضره األهل واالصدقاء الذين 
شاركوا آدم فرحته، وقدموا له 
الهدايا اجلميلة باملناسبة، كما 
قدم أخواله عادل وايهاب وجابر 
املباركة والتهنئة بعيد ميالده، 

ومتنوا له حياة سعيدة.
الف مبروك وعقبال ال� 100 

سنة يا آدم.

عبداملاجد ماضي

آدم عماد

)محمد ماهر(..ولألطفال نصيبهم األحلى


