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حصلت شركة اجلوثن وهى 
احد فروع ماضي انترناشيونال، 
عل����ى لق����ب »س����وبر براند« 
»Super Brand« وذل����ك تقديرا 
لسطوع اسمها كواحدة من أهم 
الكويت  الش����ركات في  وابرز 
واملتخصصة في توفير جميع 
مستلزمات التجميل االحترافي 
ونوادي السبا ومعاهد التجميل 
بكل تفاصيله����ا باإلضافة الى 
كونها تنفرد من خالل معارض 
بيعه����ا بالتجزئة حتت اس����م 
»اجلوث����ن غالي����ري« بتوفير 
تشكيلة متنوعة من املنتجات 

واملاركات العاملية من العطور ومستحضرات التجميل والعناية بالبشرة 
والشعر واألظافر واالكسسوارات. وبفضل التزامها مع عمالئها مستندة 
في ذلك على جتربة راسخة تتالءم مع املعايير العاملية والتي نالت اللقب 

على اثرها من مجلس ادارة »سوبر براند« في الكويت.
وتفوقت »اجلوثن« في نيلها اللقب على أسماء كبيرة في عالم الشركات 
العاملة في قطاع التجميل مع توفير جميع اخلدمات التي يحتاج كل من 
يتعامل في هذا املجال اضافة الى السمعة احلسنة واملوثوقة التي تتمتع 
بها الشركة من جميع زبائنها. ومن املعروف ان شركة اجلوثن هي احد 
فروع ماضي انترناشيونال املنتش����رة في العديد من املدن والعواصم 
العربية ومنها بيروت ودبي وأبوظبي والدوحة ومسقط والرياض وجدة. 
تأت����ي هذه اخلطوة اآلن لتؤكد ان اس����م اجلوثن هو رمز للجودة ودقة 
األداء واخلدمة املتميزة على امتداد مسيرتها. وإذ تتقدم شركة اجلوثن 
الى جميع املديرين والعاملني في ش����ركة س����وبر براند بجزيل الشكر 
الختيارهم لها لنيل لقب »سوبر براند« لعام 2010 متمنية لهم ولسوبر 
براند التقدم والنجاح، وبالتالي تثني على دعم عمالئها وزبائنها الذين 

لوال ثقتهم ملا أصبح اسم اجلوثن رائدا في مجال التجميل. 

لقطة تذكارية ملديري »اجلوثن« متابعة من مديري شركة  اجلوثن لفقرات احلفل

درع السوبر براند

شركة الجوثن تحصل على لقب »سوبر براند«

املدير العام يتسلم درع »السوبر براند«

عبداملجيد ماضي وحسني دياب

ساعة أرابیسك بیجو من دار بالمان
األرابيسك هو أكثر من مجرد 
عالمة ممي����زة. فهو احلمض 
  Balmain النووي ل����دار باملان
وتتميز ساعة أرابيسك بيجو 
Arabesques Bijou بأنها فريدة 
وذات حس فني عميق، ومتنح 
تعرجات احلمض النووي مكانة 
فخرية لم يس����بق لها مثيل، 
إلى ما وراء العلبة احلاضنة. 
والتصميم الناجت هو منتصف 
الس����اعة  املس����افة بني جمال 

ونحتها.
ويتم التع����رف إلى بعض 
التصاميم على الفور من خالل 
أس����لوبها اخلاص أو شعارها 

املميز. ويزيد هذا الترابط، ومن دون ش����ك، من قوة العالمة التجارية. 
.Balmain واألرابيسك هو السمة املميزة لباملان

لقد ألهم هذا الشكل الفني املستوحى من الفن العربي على مر السنني، 
املصممني املعتمدين في دار St-Imie، هذا الشكل الذي غالبا ما يبرز على 
املوانئ أو العلبة احلاضنة. لدرجة أنه عرض على أنه قطعة النهاية في 

نسخة جريئة بقصر اإلليزية.
ولك����ن عالمة احلمض النووي DNA هذه، لم تكن قط معروضة بهذا 
القدر الصارخ كما هو احلال متاما في ساعة Arabesques Bijou اجلديدة. 
إذ ان نظرة واحدة خاطفة تكشف أن ساعة أرابيسك بيجو ليست فقط 
نادرة، بل هي ساعة لم يسبق لها مثيل من قبل. وتبدو العلبة احلاضنة 

معلقة بالوقت في وسط حديقة من األرابيسك املنحوت. 
إن أداة حتدي����د الوقت الرائعة هذه، هي مزيج مدهش من األش����كال 
)اس����تدارة العلبة احلاضنة والتش����كل البيضاوي لبنية األرابيسك(، 
والبني����ات وتأثيرات الضوء. مت ترصيع حواف العلبة احلاضنة ب� 34 
قطعة امل����اس نوع Wesselton تزن كلها 0.17 قي����راط، ويعرض امليناء 
املصنوع من ع����رق اللؤلؤ mother-of-pearl وض����وح القمر القريب، 
في تباين قوي مع الس����وار األسود املصقولsatin-polished  مما مینح 

إحساسا إجماليا باإلضاءة.
والنتيجة iي الساعة اجلوiرة watch-jewel العميقة فنيا والفريدة 
من نوعها، املتميزة بأناقتها املبتكرة على حد سواء. مما  يدل بوضوح 

.Balmain على شخصية صاحبتها. وعلى هوية دار باملان


