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حتت رعاية السيدة جنال معتوق مؤسسة شركة االسطورة الدولية والسيد جورجيو 
داميان���ي نائب رئيس مجموعة دامياني، أقيم حفل اس���تقبال ف���ي مجمع الثريا لعرض 
»تش���كيلة من القطع املميزة واحلصرية ملجوهرات دامياني« بحضور ايقونة الس���ينما 
العاملية صوفيا لورين وعدد من كبار الش���خصيات والسفراء والوجوه البارزة، وعبرت 
النجمة صوفيا لورين عن سعادتها بزيارة الكويت خصوصا عند مشاهدتها شواطئ البحر 
التي ذكرتها بطفولتها عندما كانت تلعب على ش���واطئ نابولي بإيطاليا، وأكدت رغبتها 
في زيارة الكويت مع أوالدها وأحفادها لالستمتاع وانتقاء مجموعة من قطع ومبتكرات 

دامياني من »االسطورة«.
وتأسست مجموعة دامياني عام 1924 في مدينة فالينسيا االيطالية وسرعان ما أصبح 
مؤسس���ها انريكو غراسي دامياني من أكثر مصممي املجوهرات تفضيال لدى النخبة من 
العائالت االيطالية والدولية بفضل متتع باملهارة الفنية االس���تثنائية وترف القطع التي 
يقدمها متفردة كّما ونوعا، وفي العقود املمتدة من فترة الستينيات وحتى التسعينيات 
متكن داميانو دامياني جنل انريكو من رسم استراتيجية لتطوير آلية التصنيع والتصميم 
والتوسع على أحدث املستويات ليصبح اسم دامياني مرادفا للرقي والترف، حيث جتمع 
تصاميم دامياني بني الكالسيكية واحلداثة واالبتكار على أسس من التناغم والتكامل خالل 
جميع مراحل صياغة وتصميم القطع التي اس���تحقت وعلى مر السنني حصد العديد من 
اجلوائز العاملية وااليطالية وجائزة اوسكار في تصميم املجوهرات. وبهدف تعزيز تواجد 
دامياني في األسواق العاملية، مت انشاء العديد من الفروع في سويسرا واليابان والواليات 
املتحدة األميركية، وباملثل حظيت مجوهرات دامياني بالتقدير واالستحسان في مختلف 

أنحاء البلدان العربية مثل دبي وبيروت والكويت عبر شركة »االسطورة«.
وقطفت »االسطورة« ثمار النجاح والتفوق في مجال املوضة املترفة وفقا للمقاييس 
العاملية منذ انشائها في الثمانينيات ويعود الفضل في هذا الى الفكر امللهم ملؤسستها جنال 
معتوق التي عززت من صيت »االس���طورة« مبساعدة فريق عملها من متخذي القرارات 
الذين كان لهم الدور الكبير في ترسيخ ودعم مكانة »االسطورة« املتميزة، واليوم يتجاوز 
عدد محالت »االسطورة« الفاخرة األربعني معرضا في أرقى مناطق الكويت على مساحة 
تقدر بنحو 10000م2 في مراكز ومجمعات التس���وق مثل الثري���ا وليلى جاليري والدانا 
ومجمع زهرة واالڤينيوز  والصاحلية وبرج السحاب، وقد شهد عام 2001 اطالق »مجلة 
االس���طورة« وهي أول مجلة تعنى مبس���تجدات وصيحات املوضة العاملية، واستمرت 
»االسطورة« في التطور واالرتقاء وامتدت حقيبة اعمالها، باإلضافة الى خطوط املاركات 
العاملية الفاخرة للمالبس واألحذية واحلقائب وجميع مستلزمات واكسسوارات النساء 
والرجال واألطفال لتش���تمل على اتفاقيات تعاون مع كبرى الشركات الرائدة في صناعة 
املجوهرات مثل دامياني، وفي صناعات االثاث واالكسسوارات املنزلية وجتهيزات اإلنارة 
واإلضاءة وغير ذلك. جدير بالذكر ان صوفيا لورين تعد من أهم املمثالت وأكثرهن شهرة 
في تاريخ الس���ينما العاملية. ولدت في روما عام 1934 وش���اركت في مسابقة ملكة جمال 
ايطاليا وهي في ال� 15 من عمرها وفازت بلقب »ملكة جمال األناقة« الذي ابتدع خصيصا 
لتكرمي جمالها الفطري وجاذبيتها املتأصلة. تصدرت الفنانة صوفيا لورين أغلفة املجالت 
العاملية وبدأت حياتها املهنية في عدة أدوار استحوذت على االنتباه. وسطر عام 1951 نقطة 
حتول كبرى في حياتها عندما التقت املنتج كارلو بونتي في إحدى املسابقات اجلمالية، 
فقدم لها عقدا س���ينمائيا وتزوجا عام 1957. وفيما بعد، انعطفت مس���يرتها الفنية نحو 
ادوار عظيمة وخالدة بفضل بصيرتها وفطنتها، وأصبحت مذاك الوقت من أكثر الفنانات 
احتراما وتقديرا في جميع أنحاء العالم. وقد فازت األيقونة صوفيا لورين بأكثر من 50 

جائزة عاملية مبا في ذلك جوائز أوسكار وغولدن غلوب وغرامي والبافتا.
وتعد زيارة صوفيا لورين األولى من نوعها الى الكويت باإلضافة الى جوالت مقررة 
 Damiani Masterpieces الى دبي وقطر، علما انه خالل الزيارة مت عرض مجوهرات مميزة
ومنها تشكيلة حتمل اسم صوفيا لورين قدمت تكرميا لسحرها وجمالها االستثنائيني.

وم���ن القطع احلصرية التي مت عرضها ايضا نذكر مجوهرات س���اعات نيو بيل ابوك 
املصنوعة من الذهب األبيض وأحزمة من حرير املواريه التي تكشف عن سحر التصميم 
املمت���زج بالترف واألناقة، وهي مرصعة باملاس املع���زز بتأثيراته اللونية املتناغمة مع 
روعة األحجار الكرمية من الياقوت والصفير. اما تش���كيلة »فالو« فهي مؤلفة من أقراط 
وقالدة من الذهب األبيض املرصع باملاس األبيض املتآلف، مع مكونات األحجار النفيسة 
األخ���رى، إضافة الى ان قطع »بيكوك« املذهلة تعتبر حتفا تتجلى فيها احلرفية، صممت 
على هيئة ريش الطاووس املصنوع م���ن الذهب األبيض املرصع بحبات املاس وأحجار 

الياقوت األزرق والزمرد والصفير ضمن توليفة لونية خالبة.
اما قطع »شينشيال« من املجوهرات املثيرة ضمن تشكيلة دامياني، فهي مصاغة بشكل 
رائع أعيد فيها تأثير ضروب طوق الفراء أو ريش النعام باستخدام املاس األبيض والرمادي 

املرصع مبهارة على الذهب املصقول، وتشتمل على أقراط وخامت وسوار وقالدة.
ومجموعة »فولكانيا« ش���غف وحب، تعد معجزة طبيعية أخ���رى تعترش مكانتها 
الريادية ضمن تش���كيلة دامياني املميزة، ويذكر تصميمه���ا باحلمم البركانية املتوهجة 
وامللون���ة بأطياف قوية تتراوح في ظاللها بني اللون البني الدافئ مرورا بالوهج األصفر 

جنال معتوق مع عدد من السيدات في احلفلوصوال الى البياض الناصع في قالدة فولكانيا.

لينا معتوق وابنتها وسيدتان من احلضور

وجوه من احلفل

السيدة جنال معتوق تطلع الفنانة صوفيا لورين على املعروضات

النائبة د.روال دشتي حضرت اطالق مجموعة دامياني

السفيرة األميركية ديبورا جونز والزميلة صفاء الهاشم وسيدتان من احلضور في احلفل

 مدير التحرير الزميل محمد احلسيني والزميل بشار جاسم والفنانان يعقوب عبداهلل ومشاري البالم 
مع النجمة صوفيا لورين

صوفيا لورين 
»دامياني«  مجموع�ة  إط�اق  تزين 
»الثري�ا« أس�طورة  ف�ي  الممي�زة 


