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مون بالن تطور فن الكتابة وتطلق »مايستر ستاك مون بالن دياموند«

فريق العمل وساعات كالسيكية رائعة من مون بالن

محمد شمس الدين وأسيل الدريجة يعرضان القلم اجلديد

قلم مايستر ستاك مون بالن دياموند تزينه ماسة مون بالن

عمر بيضون وسونك تورينبورت وجوزف نحاس يعرضون جنمة وقلم مون بالن

عمر بيضون سونك تورينبورت رافعا جنمة مون بالنعمر بيضون وجوزف نحاس

ندى أبونصر
أطلقت ش����ركة م����ون بالن 
الشركة املتخصصة في تصنيع 
السلع الفاخرة املشهورة عامليا 
واملميزة بالساعات الكالسيكية 

واحللي واالكسسوار واملنتجات 
اجللدي����ة وأدوات الكتابة على 
مدى 85 عام����ا، منتجها اجلديد 
والفريد من نوعه قلم »مايستر 
ستاك مون بالن دياموند« بعد 

ان اصبح »مايس����تر س����تاك« 
املعروف بجودته الفائقة أشهر 
وأفضل أدوات الكتابة طلبا في 

عصرنا.
حض����ر حفل اط����الق املنتج 

اجلديد نائب املدير العام لشركة 
»بيضون« عمر بيضون ومدير 
املعرض س����عاد بوهند ومدير 
العالمة التجارية لشركة مون بالن 
بالشرق األوسط جوزف نحاس 

ومديرة املاركة في الكويت أسيل 
الدريجة ونائب رئيس املبيعات 
في الشركة وسونك تورينبورت 

وحشد من اإلعالميني.
وتزين ماسة مون بالن التي 

تبدو وكأنها معلقة في الهواء في 
بريقها الرائ����ع قبة أداة الكتابة 
 resin �كما تزين اداة كتاب����ة ال
األسود الثمني املصنوعة يدويا 
طبقا ألفضل التقاليد األوروبية 

وفق تركيبات مبطنة بالبالتني 
وسن مصنوعة يدويا من الذهب 
تزن 14 قيراط����ا مطعمة بلوح 

الروديوم.
ولم تكن فك���رة أداة الكتابة 
اجلديدة هي تغيير شكل »مايستر 
س���تاك« امنا تعزيز األداة فعليا 
بإضافة حجر ثمني وهو ماس���ة 
»مون بالن« الفريدة وكذلك عنصر 
األسلوب على حلقة الغطاء بهدف 
إث���راء التصميم الكل���ي لألداة، 
وتت���ألأل اآلن جنمة مون بالن ال� 
resin البيضاء املميزة وهي شعار 
مون بالن أعلى أداة للكتابة في 

شكل ماسة جميلة.
وأوضح مدير العالمة التجارية 
لش���ركة مون بالن في الش���رق 
األوس���ط جوزف نحاس انه مت 
اطالق ماسة مون بالن التي تزين 
قمة أداة كتابة »مايستر ستاك مون 
بالن دياموند« ألول مرة في 2006 
عقب ثماني سنوات من التطوير 
وتتميز املاسة بشهرة دولية بفضل 
حرفيتها الفريدة وبريقها الرائع، 
حيث مت نقش احلجر صاحب ال� 
43 وجها مبنته���ى االتقان على 
شكل جنمة مون بالن رمز العالمة 
الذي ميثل القمة اجلليدية ألعلى 

جبال أوروبا، وهو جبل مون بالن 
ومبرور السنني باتت جنمة مون 
بالن رمزا مفضال للمشاهير على 
الس���جادة احلمراء في احتفاالت 
اجلوائ���ز والع���روض األول���ى 

واملهرجانات حول العالم. 
وزاد بأنه منذ انطالقه في عام 
1924 اصبح مون بالن مايس���تر 
س���تاك اش���هر أدوات الكتاب���ة 
وأكثرها طلبا في عصرنا حيث 
يتميز بالتصميم الرائع واحلرفية 
اليدوية الفائقة ما منح مايستر 
ستاك شهرة عاملية كرمز تصميم 
الدائم  عصري، وايجازا لالتقان 
وتأكيدا على وظيفته كأداة كتابة 
مطلقة أصبح مايستر ستاك أداة 
ثمينة للتعبير عن النفس، كما ان 
أداة كتابة مايستر ستاك  تزيني 
مول بالن دياموند الفاخرة مباسة 
مون بالن الفريدة يزيد من تفرد 
هذه القطعة ويضمن انها ستصبح 
كنزا رائعا ل���كل الصفوة الذين 
يقتنون مثل هذه التحفة الفنية. 
وأضاف نحاس ان تشكيلة مون 
بالن مايس���تر س���تاك دياموند 
متوافرة لدى محالت مون بالن 
ح���ول العالم من بداي���ة يونيو 

اجلاري.

 )محمد ماهر(أسيل الدريجة وسعاد بوهند وعمر بيضون وسونك تورينبورت ومحمد شمس الدين وجوزف نحاس
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