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شاريول تطرح جديدها في عالم الساعات والمجوهرات شركة مراد يوسف بهبهاني تضيف مجموعة ساعات 

»فريدريك كونستانت« لوكاالتها السويسرية
رندى مرعي

أعلنت ش���ركة مراد يوسف بهبهاني، إحدى 
الش���ركات الرائدة والمتميزة ف���ي الكويت في 
مجال تقديم أشهر األس���ماء العالمية في عالم 
الساعات السويس���رية والعالمية، عن اضافة 
ساعات فريدريك كونستانت الى مجموعتها وهي 
عالمة تجارية جديدة أصبحت اليوم من أفخر 

الساعات السويسرية.
وخالل اطالق مجموعة فريدريك كونستانت 
في محالت مراد بهبهاني في األڤنيوز قال رئيس 
مجلس ادارة مجموع���ة بهبهاني علي بهبهاني 
ان فريدريك كونستانت من الماركات العالمية 
والحصرية والتي تعتبر اضافة كبيرة الى عالم 
الس���اعات الرائدة والتي يوجد قسم كبير منها 

لدى محالت مجموعة بهبهاني للساعات.
من جانبه أعرب مؤس���س ساعات فريدريك 
كونستانت بيتر ستاس عن سعادته بالتعاون 
مع مجموعة بهبهاني التي عودت زبائنها على 
تقديم أفخم الساعات وأشهر الماركات العالمية، 
وقدم س���تاس نبذة عن المجموعة والتي تضم 
الساعات النسائية والرجالية، أظهر فيها ما يميز 

الساعات وأنواعها وطريقة التصنيع.
هذا وتحظى ساعات فريدريك كونستانت اليوم 
بمكانة رائدة ومتقدمة بين الساعات السويسرية 
نفسها حيث استطاعت خالل ما يقارب عقدين من 
الزمان ان ترسم لنفسها طريق التفرد والتميز 
ليس بمجرد الدقة في العمل، وانما باإلبداع البارز 
في تصميم كل ساعة لتبدو وكأنها قطعة فنية 
ال يمك���ن للمرء ان يق���ف أمامها دون ان تجذبه 

بروعتها وأناقة تفاصيلها التي تعكس الفخامة 
لتكون من أهم المقتنيات الشخصية التي يسعد 
المرء بارتدائها ويفخر بها على معصمه في كل 

مناسبة.
وألن الفخام���ة ارتبطت في عالم الس���اعات 
بالتصاميم الكالسيكية والسعر الباهظ الى حد 
كبير، فقد سعت ساعات فريدريك كونستانت الى 
خلق ثورة إبداعية في التصميم لجعل الفخامة 
أكثر عصرية وبأسعار في متناول الكثيرين، ومنذ 
حضور هذه الساعات الى األسواق السويسرية 
إقباال  والعالمية، ش���هدت تصاميمها وتميزها 
كبيرا جعل الشركة تحقق مبيعات بلغت 100.000 

ساعة حتى العام 2010.
وبالنظر الى المجموعة الجديدة التي تقدمها 
شركة مراد يوسف بهبهاني، فإنه يمكن مشاهدة 
تلك الروح اإلبداعية في تصميم كل قطعة وتفصيل 
في هذه الساعة لتحمل لمسات تبدو كالنحت سواء 
في أشكال عقارب الوقت أو في هيكل الساعة أو في 
الحزام )الرباط( لنرى قطعة فنية تقدم لك الوقت 
بأسلوب راق يتالءم مع ذوق الكثير من عشاق 
الساعات الذين يبحثون عن التفرد ويرون في 
الساعة عنصرا أساسيا للتعبير عن الذوق الرفيع، 
وهو األمر الذي يتوافق بشكل كبير مع الشعار 
الذي أطلقته ساعات فريدريك كونستانت )عبر 
عن شغفك(. ويمكن استقبال ساعات فريدريك 
كونستانت في الكويت بجميع معارض شركة 
مراد يوسف بهبهاني ومتاجرها الراقية الموزعة 
في أكبر الموالت التجارية في الكويت الختيار 

ما يعكس الذوق الفريد لكل زائر.

من الستيل والفضة كالكي لوف نوت ولورورا 
وفيفر يوجن، الفتا الى ان شاريول تقدم العطور 
واملالبس الرجالية والنظارات واحلقائب اخلاصة 
بالسفر، باالضافة الى االكسسوارات من احزمة 
وأدوات الكتابة، مبينا ان شاريول تقدم املالبس 

بنسبة 80% واملنتجات املكملة بنسبة %20.
وكشف عن مشروع جديد يحضر له في الكويت 
وهو عبارة عن مالبس رجالية ونسائية حيث 
ستجرى مسابقة الفضل رجل وامرأة من حيث 
االناقة، مؤكدا على الذوق الرفيع للشعب الكويتي، 
معتبرا ان ماركة ش���اريول حققت جناحا كبيرا 

في السوق الكويتية.

بيان عاكوم
طرحت ش���ركة شاريول مجموعتها اجلديدة 
من املجوهرات والساعات في بوتيك شاريول في 
مجمع األڤنيوز بحضور مؤسسها فيليب شاريول 

وشريكه ناجح احلمداني وعدد من الضيوف.
والقى فيليب ش���اريول بهذه املناسبة كلمة 
حتدث فيها عن ماركة شاريول التي تكثف وجودها 
لتأسيس تواجدها كمرجع عاملي في سوق املنتجات 
الفاخرة حيث اوضح ان اعماله بدأت في تصنيع 
الس���اعات الفاخرة ثم الش���نط واالكسسوارات 

الرجالية والعطور ثم املجوهرات.
وحتدث شاريول عن النجاح الذي حققته هذه 
العالمة التجارية حيث اصبحت ماركة شاريول 
في متناول الكثير من الناس حول العالم، مؤكدا 
عل���ى انهم في تطور مس���تمر من خالل البحث 
عن كل جديد يحاك���ي االذواق العصرية للمرأة 

والرجل.
ولفت شاريول الى ان شركة شاريول توسعت 
لتش���مل 102 بوتيك حول العالم من ضمنها 67 
بوتيكا في الصني هذا الى جانب افرع في ابوظبي 
االمارات، الدوحة، قطر، سورية، هانوي، ڤيتنام 
وبانكوك بتايلند، مؤكدا على ان مهمة شاريول هي 

توسيع اسواقها في مختلف انحاء العالم.
واكد على ان ماركة شاريول ال حتاكي الطبقات 
الغنية فقط من املجتمع وامنا تركز على انتاج 
صناعات فريدة بأسعار جيدة تناسب اجلميع وال 
تتعدى ال� 1000 يورو، مش���يرا الى ان صناعاته 
تنصب عموما عل���ى التفرد وان تكون في غاية 

اخلصوصية والتميز عن اآلخرين.
وحتدث شاريول عن التشكيلة اجلديدة لهذا 
العام وهي عبارة عن ساعات جديدة باريزي وسان 
تروبيه وسيلتيكا الرياضية، مشيرا الى انه مت 
اثراء مجوهرات شاريول بثالث تشكيالت جديدة 

)هاني الشمري( بنوات دروال وناجح احلمداني وفيليب شاريول ولودوفيك لسيور  

علي مراد بهبهاني وفريدريك كونستانت

عارضة أمام ساعة فريدريك كونستانت

تصميم فخم

فريدريك كونستانت متحدثا للحضور

)سعود سالم(فريق العمل في لقطة تذكارية من الساعات املعروضة  

جاسم يعقوب وعصام جعفر مع الرحالة العماني

ساعات رائعة من مجموعة مراد بهبهاني

تشكيلة واسعة من ساعات شاريول

حقائب واكسسوارات ألرقى األذواق

من معروضات شاريول  متيز

فيليب شاريول يعرض احدى ساعات شاريول

الرحالة المحروقي في ضيافة الشباب والرياضة
العامة للش���باب  الهيئة  قالت 
والرياضة في بي���ان لها ان نائب 
املدير العام لشؤون الشباب جاسم 
يعقوب استقبل في مكتبه الرحالة 
العماني حافظ بن علي احملروقي 
وذلك بحض���ور نائب املدير العام 
لشؤون االنشاءات والصيانة عصام 

جعفر.
وقد اثنى يعقوب على اهداف هذه 
الرحالت التي تعتبر فرصة مفيدة 
لالط���الع على جتربة اآلخرين في 
املجاالت املتنوعة، وفرصة ثمينة 
للتعارف والتواصل واالستفادة من 
جتارب البعض في املجتمعات ذات 
الثقاف���ات املتباينة والتركيز على 
تعزيز القواسم اخلليجية املشتركة 
من خالل ه���ذه اجلوالت امليدانية 
والبراز الصورة اخلليجية احلقيقية 
البعيدة ع���ن التطرف واالنغالق، 
واهمي���ة توضيح دور الش���باب 
اخلليجي للمساهمة في رقي وازدهار 
بلدانه���م ونهضتها ف���ي املجاالت 
الرياضية واالجتماعية والثقافية 
عن طريق تفعيل احملاور التنموية 

التي تهم الشارع اخلليجي.


