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  لميس بالل
  مبناســـبة موسم اخلصومات، اقيم عرض ألزياء االطفال من عمر سنتني 
الى عمـــر ١٤ عاما في بوتيـــك «كل حلظة» مبجمع املهلـــب، وذلك بحضور 
املؤسس للشـــركة لونا الفارس واملدير العام آمال الفارس وشريكتيها دالل 

ومنال الفارس.
  متيز االطفال العارضون والعارضات والبالغ عددهم ٦٠ بالثقة املتناهية 
اثناء عرضهم على خشـــبة العرض الرتدائهـــم اجمل االزياء بألوان مختلفة 
جعلت من كل طفل وطفلة جنما المعا، كما تعددت االزياء خالل العرض من 
الشيك الى السبور مع عرض لإلكسسوارات اخلاصة كاحلقائب وغيرها، أما 
عن املاركات املعروضة فهي روبرتو كافالي، ريتشـــموند، ليسي وموناليزا 

وغيرها من املاركات.
  وعبرت آمال الفارس املدير العام عن سعادتها بالنجاح الذي حققه عرض 
االزياء، وذكرت: لقد حرصنا في هذا االحتفال على ان نكون متميزين 
كما عودنا زبائننا فقد استقطبنا اشهر املاركات العاملية املعروفة. 
واضافت بوتيكاتنا من اقـــدم احملالت لألطفال، وزبائننا ينعمون 
بصفة الوالء لنا واحلمد هللا وهذا فخر لنا. وهذا ال يخلو من التعب 
خصوصا مبا قدموه اليوم حيث أن جتهيز األطفال لعرض االزياء 
ليس بالسهل إذ ال ميكن البدء بتجهيزهم إال قبل ساعة من العرض. 
وأفادت الفارس بأن فترة التنزيالت تبدأ من الســـابع من يناير الى 

الثالث من فبراير ٢٠١١ بنسبة ٢٥٪ حتى ٧٥٪.
  اجلدير بالذكر ان بوتيك «كل حلظة» افتتح عام ٢٠٠٠ وفكرته 
كانت دمج جميع معارض شـــركة Moments Group حتت ســـقف 
واحد وهي «حلظة من فضلك» «بيبي حلظة» «دولشـــي مونتو»، 
ومومنس لألواني املنزلية وأضافت لها كافي مومنتو ليرتاح بها 
رواد احملل بتذوق القهوة االيطالية املضبوطة، وكلها جمعت في 
إطار واحد لتكون Mini Department Store. كما مت افتتاح الفرع 

االخر لبوتيك كل حلظة عام ٢٠٠٨ في األڤنيوز.
  وصرحت الفارس بأن شركة Moments Group ستفتتح في 

ابريل القادم في مجمع سيمفوني الساملية اربعة بوتيكات 
وهـــي «حلظة من فضلك» و«فيكتوريا غزال كوتور» 

و«موناليزا (األول فـــي الكويت)» والبوتيك 
االخير ســـيكون مفاجأة املوسم، باإلضافة 
الى ذلك فبوتيـــك «حلظة من فضلك» له 

فرع في البحرين مبجمع العالي.
  واختتم عرض األزياء بفرحة غمرت االطفال 

وأولياءهم خصوصا بعد ان تسلموا هدايا قيمة من 
إدارة البوتيك وشهادات ملشاركتهم في العرض 
حيث ثمنت مجهودات إدارة الشركة من قبل 
االهالي على هذا احلدث الذي اضاف البهجة 

ورسم الضحكة على وجوه االطفال. 

 لونا الفارس مع حفيديها 

 لونا ودالل ومنال الفارس يتوسطن بعض احلضور 

 (متين غوزال)

 سبور نيك  أزياء شيك 

ورسم الضحكة على وجوه االطفال. 

  في بوتيك «كل لحظة» بـ «المهلب» عرض مميز ألزياء األطفال


